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 400 .......................................................... حه شجهه یوط ۀزوان آغاز عد  

ه  400 ................................................ حكن استهتاعات شوهر در زوان عد 

 400 ......................................... حه شجهه یوط ۀحا عد   گرخد ۀعد   ههراه شدن

د عد   د و عدم تعد   405 .......................................... حه شجهه یوط ۀووارد تعد 

ه فسخ و انفساخ0  404.............................................................. . عد 

که شوهرش فوت شده است(0 ه زنی  ه وفات )عد   405 ............................. . عد 

 405 .......................................................................... وفات ۀلزوم عد  

ت عد   ک  ۀود   454 ............................................... آن ۀوحاسج تح  فحوفات و 

 454 ......................................... وفات )حداد( ۀدر زوان عد   نتخلزوم ترک ز

 457 .................. وفات است  ۀکه در عد   یرفتن از خانه و نفقه نسجت حه زن رونیب

ق ه ۀوساجل وتفر   457 ................................................................... عد 

 457 .......................................... حا استفاده از دارو ضحح امخ  جلو انداختن ا

عا و یازدواح حا زن ه ن کند یکه اد   450 ........................................ ستحدر عد 

عا و یازدواح حا زن  450 ............................................است اجسهخ کند یکه اد 

عا  450 .......................................... یح وشوهردار بودن زن حعد از ازدوا یاد 

عا دارد شوهرش فوت شده یعقد نسجت حه زن وکالت در اخازدواح   450 ......... که اد 

 450 ................................................................. یتخو وال یوکالت یها طالق

 455 ................................................................................... یطالق وکالت

کن شرع( یتخطالق وال  454 ............................................................ )توسط حا

ل: زنوو  ووووووووووووووووو )هوور چنوود حووا تهوواس یحووه و یسووکووه شوووهرش زنووده اسووت و دستر یصووورت او 
 434 ....................................................... ( وهكن استقحو تحق یتلفن

گذاشتن و1 قه   434 ............................................. ی. رها نهودن زوجه و وعل 

 431 ................................................. واجب زوجه ۀق. پرداخت نكردن نف4

 434 ......................................... یکردن زوجه و سوء وعاشرت حا و تخ  . اذ7

ز نجودن عسر و حرح برا  437 .................. سه وورد فوق رحدر غ یتخطالق وال یوجو 

م: زنو  ووووووووووووووووو یقوخطر چححوه هو یحوه و یدسترسو یکوه شووهرش زنوده اسوت، ولو یصورت دو 
 437 ....................................................................... ستحوهكن ن

 ووووووووووووووووو نپوردازد و خوود را از یدرت ووالحوه سوجب عودم قو اخوههسرش را عهودا   ۀشوهر نفق
کن شرع عهدا  وخف  437 ........................................................ دخنها یحا

کن شرع را ندارد  یکه شوهر قصد وخف یحكن صورت ووووووووووووووووو اوور  نیوا اخکردن خود از حا
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 430 ............................................................................. وحرز نجاشد

م: زن  430 .............. ستحن یاالثر است و از او اطالع که شوهرش وفقود یصورت سو 

 389 ..................................................................................... یاحکام پزشک

 441 ......................................... یوساجل وربوط حه لهس و نظر در وراجعات پزشك

 440 ................................................... هاریحه ب بحضهان پزشک در صورت آس

 440..................................................... اعضاء وندی)تشرخح( و پ یکالجد شكاف

 440 ............................................................ وسلهان تح  حدن و یکالجد شكاف

 440 ....................................................... وسلهان رحغ تح  حدن و یکالجد شكاف

 440 ............................................................... در ووارد ضرورت ید شكافکالج

 445 ............................. حه حدن وسلهان زنده وندیکافر جهت پ تح  قطع عضو حدن و

 445 .............................. دهحه حدن وسلهان زن وندیوسلهان جهت پ تح  قطع عضو و

 443 ................ حه وسلهان زنده وندیحدن حعد از وفات جهت پ یحه قطع اعضا تح  وص

 443 ............................................................. و احكام وربوط حه آن یورگ وغز

 444 .............................. گرانخحه د وندیحدن فرد زنده جهت پ یاز اعضا یقطع حعض

 444 ........................................... حه انسان وانححدن ح یاز اعضا یزدن برخ وندیپ

 445 .............................................................................. تح  جنس رحیتغ

 445 ....................................................................... افراد تح  والک در جنس

 445 ......................................................................... یصور تح  جنس رحیتغ

 454 ...................................................... ورد حه زن یصور تح  جنس رحیتغ

 454 ...................................................... زن حه ورد یصور تح  جنس رحیتغ

 451 .................................................. حه صورت فوق تح  جنس رحیحكن تغ

 454 ........................................................................... یواقع تح  جنس رحیتغ

کشف واقع یآشكارساز  454 ........................................................ یجنس تح  و 

 457 ................................................................................. یسازهحشج

 450 ................................................................ یاز حاردار یرحشگیاحكام پ

 455 ..................................................................... یوصنوع ححاحكام تلق

 453 ............................................................. یهداخل رح یوصنوع حح. تلق1

 453 ........................................................... شوهر رحغ یزن حا ون ححتلق

 454 ............................................................... شوهر یزن حا ون ححتلق

 454 .................................................... رحن یخارح از فضا یوصنوع ححتلق. 4
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 744 ....................................... نححه عنوان وادر جانش نحجن یرایشدن زن پذ رحاج

د شده از تلق ی، نسجیرواحط سجج  744 ................................... ینوعوص ححنوزاد وتول 

 745 ......................................................................... احكام سقط جنحن

 745......................................................................... نححرام بودن سقط جن

 745.......................................................... شدن روح دهحاز دوحعد  نحسقط جن

 743 ........................................................ شدن روح دهحقجل از دو نحسقط جن

 744 ........................................... یحه جهت فقر و وشكالت اقتصاد نحسقط جن

 744 ..................................... و ناقص الخلقه بودن تح  حه جهت وعلول نحسقط جن

 745 ........................................................... یدوران حاردار یپزشك یها شخآزوا

 745 .............................................................. آوده دخاز زنا پدکه  ینحسقط جن

 745 .................................................................... نحاقدام پزشک بر سقط جن

کننده در ووارد شک در حاولگ یاستفاده از داروها  714 ............................... یسقط 

 714 .......................................................................... نحسقط جن خۀوقدار د

 711 ............................................................................ نحوراحل تكاول جن

 714 .........................................................................نحجن یقطع اعضا هخد

 714 .................................................. آوده است دخکه از زنا پد ینحسقط جن هخد

 714 ............................................. شود یبر آنان ثاحت و نحسقط جن خۀکه د یکسان

 717 .................................................. برند یارث و نحسقط جن خۀکه از د یکسان

 710 ..................................................................................... هخحخشش د

 710 ...................................................... آوده است دخکه از زنا پد ینحوارث جن

 710 ....................................................... شودیووجب قصاص نه نحسقط جن

اره سقط جن  710 .............................................................................. نحکف 

قه پزشك  715 ...................................................................... یوساجل وتفر 

 715 .................................................................. یاستهناء جهت اوور پزشك

 713 ................................................................................ حكارت زن نحترو

 713 ..................................................................................... خون یاهدا

ن ) یقتل از رو  713 .................................................................... (یتانازاترح 

 714 .................................................................. هاریواکسن حه ب اخدارو  قیتزر

 714 ....................................... پزشكان و پرستاران یراوساجل وحل  احتال ب یرحادگخ

گ یوسر یها یهاریاز احكام وربوط حه ب یبرخ  714 ................................... ردارحو وا

گرفتار ییهاهحتوص  741 ..................................... یها و احتالجات عهوویجهت رفع 
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 737 ............................................................................................. وقف

 747 ............................................................................. وقف لتحفض

 740 ....................................................................... و اقسام وقف فختعر

 740 .................................................................................... وقف فختعر

 740 ......................................................... وقف از جهت وفهوم و ارکان نحتقس

م وقف  745 ............................................................................ اقسام نوع دو 

 745 ............................................................... خاص نح. وقف بر ع1

 745 ................................................ . وقف بر عنوان قابل انطجاق بر افراد4

 745 ................................................................... جهات. وقف بر 7

 743 ................................. ینسجت حه ونافع وال وقف هحووقوف عل تح  والك تح  فحک

 744 ......................................................... یولک وقف نییحاال و پا یحكن فضا

 744 ......................................................................... وقف ونفعت و انتفاع 

 744 ......................................................................... وقف انتفاع

 774 ........................................................................ وقف ونفعت

 774 ......................................................... وقف اعن از انتفاع و ونفعت

ق وقف طخشرا  774 .......................................................................... تحق 

 771 .................................................................. ردح. انشاء وقف صورت حگ1

ت و برا4 ت خاص   ی. وقف، ووق   774 ................................................ نجاشد یود 

ل نجاشد  ونقطع ،. وقف7  770 ................................................................ االو 

ق و وا0  770 ...................... نجاشد( یقحنجاشد )وقف تعل گرخحسته حه اور د. وقف، وعل 

 770 ..................................... . واقف وال را بر خودش وقف نكند )وقف بر َنْفس(0

 775 ........................................................ استفاده واقف از وال ووقوفه 

 704 ............................................ ووارد( یداده شود )در برخ لیتحو ی. وال وقف5

 704 ............................................................... )قجض( لیتحو یوعنا

 707 ................................................................. در وقف عام لیتحو

 700 ............................................................................... واقف طخشرا

 700 ............................................................ وقف وسجد یشرط اختصاص

 700 ............................................... ووقوفه( نح)ع شود یکه وقف و یوال طخشرا

 700 ....................................................................... . قجال  وقف نشده حاشد1

 705 ....................................... نی( حاشد؛ نه ونفعت و حق  و دنح)ع ءی. خود ش4

 705 .................................... حالل وقف شود یحالل داشته حاشد و برا ۀ. استفاد7
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 705 ................................................... در حكن آن حاشد اخوالک  ی. شرعا  دارا0

ق نداشته حاشد یگرخ. حق  فرد د0  705 ................................................ حه آن تعل 

 704 ....................................................................... نرود نی. حا استفاده از ب5

 704 .................................................................................. حاشد نح  . وع3

 704........................................................................... وقف وشاع

 704 ...................................................................... وقف وشاع نحتقس

 707 ......................................... یبورس یسهاو یها وقف سهام در شرکت

 705 ....... آن وقف شده است( یکه وال برا یجهت اخ ءیش اخ)شخص  هحووقوف عل طخشرا

 705 ................................................................................... حاشد نح  . وع1

د نیوقف بر عنوان جاوع و عناو  703 .............................................. وتعد 

 704 ........................................................... . ووجود حاشد )در وقف خاص(4 

 705 ........................................................................ . وقف بر حرام نجاشد7

 754 ................................. که در وقف حكار رفته است ییها از عجارت یبرخ ححتوض

 754.................................................................. هنحووقوف عل ۀالف( وحدود

 755 .................................. وصرف در وقف تح  فحک وربوط حه( یها عجارت حح)توض ب(

د از وال وقف هنحووقوف عل ۀت استفادح  فحک  753 ............................... وحدود یوتعد 

 754 ...................................... یاستفاده از ودارس وقف تح  فحک ۀچند وسأله درحار

 734 ..................................... وجلغ از درآود ووقوفه نحیکاهش ارزش پول در ووارد تع

 731 ............................................. ندهخآ هنحنسجت حه ووقوف عل یوال وقف ۀاجار

 734 .................................................................. هحوعلوم نجودن ووقوف عل

 730 ...................................................... آن طخشرا اخدادن عنوان ووقوفه  رحیتغ

 735 .......................................... وجاحث وربوط حه عدم اوكان استفاده از ووقوفه

 735 ........................................................................... خراب شدن ووقوفه

 735 ................................................................ خراب شدن وسجد

 733 ................................................ از وسجد رحغ یخراب شدن ووقوفات

 741 ....................................................... از ووقوفه یخراب شدن قسهت

 744 ................... ان استفاده از آنخارح نشدن ووقوفه از وقف بودن، حا وجود اوك

 744 ................................ که وال بر آن وقف شده( ی)وورد هحرفتن ووقوف عل نیاز ب

 740 ................................................ وتروکه شدن ووقوفه اخحدون استفاده واندن 

 740 ................................................................. ووقوفه نحو ترو رحوخارح تعه

 745 ...................................................................... ووقوفه لیفروش و تجد
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گذار  743 ................................................. ووقوفه ۀریحق  پذ اخ یهخحق  تقد یوا

ف در اووال وربوط حه ووقوفه اخانتقال   744 ................................................. تصر 

 754 ............................... وقف شده یا که بر ووقوفه یحالاستفاده شدن اووال اخخراب 

 754 ................ ولک آن است اخشده  یا که وشكوک است وقف بر ووقوفه یحكن اووال

 757 .................................................................. ثاحت شدن وقف یها راه

 750 ................................................................................ وقف تحتول

 750 .................................................................................. وسجد تحتول

 755 ............................................................................ هاوقف ریسا تحتول

 755 ......................................................................... یوتول   نحیتع

 755 .......................................................................... تحقجول تول

 044 .......................................................................... یوتول   طخشرا

 041 ......................................................................... یوتول   فخاوظ

 044 ...............................................................یحكن وقف حدون وتول  

ول حق   حه هحالت   047 .................................................... (یوتول   ۀ)حق  الز 

 043 ..................................... یو استصواب یو نظارت استطالع یناظر بر وتول   

 901 .............................................................................. حجس و ولحقات آن

 045 ....................................................................................... حجس

 045 .................................................................................... حجس فختعر

 045 ...................................................................... حجس بر جهات

 011 .......................................................................... حجس بر افراد

 014 .......................................................................... فروش وال حجس شده

 014 ...................................................................................... ی  ُسكن

 993 ............................................................................................ تح  وص

 013 .............................................................. آن تح  اهه و تح  وص لتحفض

 015 ............................................ آن رحیو حروت تغ تح  واجب بودن عهل حه وص

ت و اقسام آن فختعر  041 .................................................................. وصح 

 041 ......................................... وستحب بودن آن اخو حكن واجب  تح  ف وصختعر

که نشانه کسی   041 ....................................... هاى ورگ را در خود وی بیند  وظاخف 

 047 ................................................................................... تح  اقسام وص
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ق وص تح  فحک  040 ........................................................... و زوان آن تح  تحق 

 040 ........................................................................... تح  قجول و رد  وص

 044 ...............................................................آن رحیتغ اخ تح  از وصانصراف 

 074 ....................................................................... کننده تح  شراخط وص

 074 ..................................................................................... . حالغ حاشد1

 071 ................................................................................... . عاقل حاشد4

 071 ................................................................................. نجاشد هح. سف7

 071 ................................................... انجام دهد ارحرا حا قصد و اخت تح  . وص0

 071 ......................................................................... . قاتل خودش نجاشد0

کس طخشرا  074 ................................ له( ی  شده )ووص تح  او وص یکه برا یو احكام 

ت وص  074 ................................. له ی  وصحه وجود و یكحتهل تح  وشروط بودن صح 

ت وص  074 ................................. له ی  حه وجود ووص یعهد تح  وشروط نجودن صح 

د بودن ووص یوساو نحتقس  077 .....................................له ی  وال در صورت وتعد 

کس  077 ........................................... شده تح  وص یو یکه برا یوسلهان نجودن 

ف ۀحچ   یبرا تح  وص  070 .................... یشرع ی  ول رحغ یبرا ناحالغ و قرار دادن حق  تصر 

 070 .................................... حه( ی  واقع شده است )ووص تح  آنچه وورد وص طخشرا

 070 .............................. را داشته حاشد یگرخانتقال حه د تح  قاحل تح  . وال وورد وص1

ه داشته حاشد تح  . وال وورد وص4  070 ............................... ونفعت حالل قابل توج 

 075 ............................................... نجاشد هانهحسف اخعهل حرام  تح  . وورد وص7

 075 .............................................................. لث نجاشداز ث شتریب تح  . وص0

 075 ................................................................ وقصود از ثلث اووال

 073 ................................... شود یپرداخت و ی  که از اصل وال وتوف   یووارد

 074 ........................................... شود یکه از ثلث وال پرداخت و یووارد

 075 ........................................................ از ثلث شتریب تح  احكام وص

 000 ................................... حه( ی  وص)و شود یواقع و تح  احكام آنچه وورد وص ریسا

ف ورثه   000 .................................................. تح  در وال وورد وص گرانخد اختصر 

 000 ...................................................... از ثلث تح  عهل حه وص یهانهخکسر هز

ص نحیتع  005 ........................................................... ثلث اووال در وال وشخ 

 005 ........................................... تح  هنگام وص اخکسر وشاع از اووال هنگام فوت 

 005 ...................................... آن یگذار هخسروا اخ نح  ن وال وعحه اجاره داد تح  وص

ف و اوتناع از عهل حه وص  003 ................................. در عهل حه آن رحتأخ اخ تح  تخل 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 005 ................................... آن یواقع تهححه ق تح  عدم اوكان فروش وال وورد وص

 005 ................................ تح  قجل از عهل حه وص ی  از اووال وتوف   یرفتن حخش نیاز ب

 004 .............................................. ی  ثلث وتوف   یارزش حازار شخو افزا هتحق یترق  

 001 ................................................... حه ثلث حدون ذکر ووارد وصرف آن تح  وص

 004 ...................................................... اخاضافه آودن ثلث حعد از عهل حه وصا

 007 .................................................................. تح  عدم اوكان عهل حه وص

 007 ........................................ نه اخاز ثلث است  شیب تح  وص نكهخوعلوم نجودن ا

ق بر فوت ۀابراء ذو    000 ................................................... حدهكار حه صورت وعل 

 000 ......................................................................... حه ونافع ولک تح  وص

 005 ......................... آن یتا اجرا تح  ها از زوان وصنهخهز شخافزا اخکاهش ارزش پول 

 004 ...................... ازوندانحکهک حه ن تح  از وحل  وص ، ازوندحن ۀپرداخت وال حه ورث

ت از ارث تح  حكن وص  005 ........................................................... حه وحرووح 

 054 ...................................................................... تح  ن وورد وصوعلوم نجود

د ب تح  وص کثر )کهتر و ب نیورد   054 ................................................. (شتریاقل  و ا

 054 ................................................................................ ی  احكام وص

 054 .................................................................................... ی  شراخط وص

 057 ....................................................................... . عاقل حاشد1

 057 .......................................................... وشهور( . حالغ حاشد )حنابر4

 050 .   کننده وسلهان است( تح  که وص یواجب وسلهان حاشد )در صورت اطح. حنابر احت7

 050 ............................................................... حاشد نانح. وورد اطه0

 050 .............................................. ، الل و وارثنایزن، ناب دادن قرار ی  وص

 050 .................................................. یحقوق تح  قرار دادن شخص ی  وص

 050 ................................................................................... تخقجول وصا

 053 ....................................................... ی  چند نفر حه عنوان وص اخدادن دو  قرار

 053 .......................................... تح  در عهل حه وص ی  چند وص اخدو  نیاختالف ب

 054 ........................................................... ی  چند وص اخشدن دو  طخفاقد شرا

 054 ............................................................... ی  توسط وص گرخد ی  وص نحیتع

 054 .............................................................................. ی  گرفتن وص لحوک

 055 ................................. یحه صورت انفراد تح  در عهل حه وص ی  وص ییعدم توانا

 055 ................................................... کننده تح  توسط وص ی  نشدن وص نحیتع

 055 .................................................. یو انتحو حكن خ ی  بودن وص نحووارد او



    /فهرست تفصحلی  

کار وص  034 ................................................................................ ی  اجرت 

 031 ............. تح  در عهل حه وص ی  کننده حا وص تح  وص یدحتقل اخ یتفاوت نظر اجتهاد

 031 ........................................................ بودن( ی  )وص تخاثجات وصا یهاراه

 034 .............................................................................. تح  ناظر بر وص

 034 ................................................................................ ناظر نحیجواز تع

 034 ....................................................................................... اقسام ناظر

 034 ........................................................... (ی)اطالع یناظر استطالع

 037 ............................................................................ ینظارت استصواب

 037 ....................................................................................... فوت ناظر

 037 .......................................................... اثجات نظارت )ناظر بودن( یهاراه

 030 ................................................................................. نح  احكام ق

 030 ...................................................... ید  پدرج اخاز طرف پدر  نح  قرار دادن ق

 030 ............................................................................ نح  ق تخوال ۀوحدود

کارها نح  اجرت الهثل ق  030 ................................. انجام داده نحتخ یکه برا ییحاحت 

 030 .......................................................... بودن( نح  )ق هووتحاثجات ق یهاراه

ت راه  035 ..................................................................... هاى اثجات وصح 

 035 ................................................................ یعهد تح  اثجات وص یهاراه

 035 ............................................................... یكحتهل تح  اثجات وص یهاراه

ک یاز وتوف   یادست نوشته افتنخ  033 .......................... حاشد یو تح  از وص یکه حا

گفت  033 ............................. یو تح  عدم وص اخ تح  در وورد وص نهی  فرد حا ب ۀتعارض 

ه در نگارش وص  034 .................................................. ناوهتح  نكات قابل توج 

 989 ............................................................................................... ارث

 041 ..................................................... طور خالصهحه نحوارث یکل   یحنددسته

 040 ................................................... نحاز وارث کخارث هر  اتح  و جزج لحتفص

ل ۀارث دست  040 .................................................................................. او 

 045 .................................................... اوالد گاهخها در جا نوه ینحجانش

 043 ........................................................................ فرزند خوانده

 043 ............................................ اول ارث ۀشوهر حه ههراه طجق اخارث زن 

ه از سهن االرث پدر و وادر وتوف   یوستحج   بحنص  054 ...................... ی  جد  و جد 

م ۀارث دست  051 ................................................................................... دو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ه  051 ................................................................ الف. ارث جد  و جد 

ه اخشوهر حه ههراه جد   اخارث زن   054 ................................................ جد 

 050 ............................................................... ب. ارث برادر و خواهر

 050 ....................................................... تح  و ۀزادزاده و خواهرارث برادر

 055 ............................................... شوهر ههراه حا برادر و خواهر اخارث زن 

ه حه ههراه برادر و خواهر  054 ........................................... ح. ارث جد  و جد 

ه و برادر و خواهر حه ههراه فرزنداِن برادر   041 ............................ و خواهرجد  و جد 

ات و برادران و خواهران اخزن  گروه اجداد و جد   044 ................... شوهر ههراه حا دو 

م ۀارث دست  040 .................................................................................. سو 

ه  040 ............................................................... الف. ارث عهو و عه 

ه اخارث زن   040 .................................................. شوهر حه ههراه عهو و عه 

 045 ................................................................ و خاله ییب. ارث دا

 043 ............................................... و خاله ییشوهر حه ههراه دا اخارث زن 

ه ههراه حا دا  045 ........................................... و خاله ییح. ارث عهو و عه 

ه و دا اخارث زن   045 .................................. و خاله ییشوهر ههراه حا عهو و عه 

ه و دا  045 .............................................. و خاله ییارث فرزندان عهو و عه 

ه و دا  014 ...................................... تح  پدر و وادر و ۀالو خ ییارث عهو و عه 

 011 .................................................................................. ارث زن و شوهر

 011 ......................................................... االرث زن و شوهر وقدار سهن

 014 ................................................................ ارث در ازدواح ووق ت

ک برند یارث و گرخكدخکه زن و شوهر از  ینوع اووال  014 ...................... آن تح  فحو 

 015 .......................... ووت واقع شدهکه در ورض  یحكن ارث نسجت حه ازدواج

 014 ...................................... آنان طالق واقع شده نیکه ب یارث زن و شوهر

 014 ......................... زن قرار داده ارحکه شوهر در اخت یلخحكن ارث لجاس و وسا

 015 ................................................................................ احكام َحْجَوه

 047......................................................... رسدیو که ارث حه اوام یووارد

 040 ............................................................................. بح  َعْول و َتْعص

 040 .............................................................................................. َعْول

 040 ......................................................................................... بح  َتْعص

 045 .................. وشروط حه ارث نجردن آنانحه فرزندان  اتحصلح اووال در زوان ح اخهجه 

 



    /فهرست تفصحلی  

 044................................................................................... ووانع ارث

کفر و ارتداد1  . .................................................................................. 044 

 045 ........................................................................................... . قتل4

د شدن از زنا7  071 ........................................................................... . وتول 

 077 ................................................................ (نحاحكام ارث َحْهل )جن

 070 ..................................................................... كام ارث وفقود االثراح

 075 ..................................................... ها(ی)دو جنس ی  حكن ارث افراد خنث

که در اثر غرق، زلزله، تصادفات رانندگ  073 ....... اندوت شدهو وانند آن ف یحكن توارث افرادى 

 397 ............................................................................................ دخات

 007 .................................................................................. اقسام قتل

 007 .................................................................................. ی. قتل عهد1

 000 ............................................................................... . قتل شجه عهد4

 000 .................................................................................. ی. قتل خطج7

م بودن و یقتل فرد  005 ................................................... یحه اعتقاد وهدور الد 

 005 ................................................................................. شراکت در قتل

 005 ................................................................................. در قتل بحتسج

 004 ................................................................................. یسوانح رانندگ

 005 .............................................................................. یحكن قتل عهد

 004 ........................................................................... یحكن قتل غحر عهد

 001 ............................................................................................ عاقله

 001 ......................................................................... عاقله فختعر

 004 ............................................................ بر عاقله هخد عختوز تح  فحک

 004 .......................................... هخاوتناع آنان از پرداخت د اخعاقله  یناتوان

 004 ................................... از قتل رحغ یحدن یهابحعاقله در وورد آس ۀفحوظ

 007........................................................................ قتل ۀجنس و وقدار دخ

ت پرداخت د  000 ............................................................................. هخود 

 000 .................................................................... حرام یهاحكن قتل در واه

حن دخه قتل  005 ............................................................................. وستحق 

ار  003........................................................................................ قتل ۀکف 

 003...................................... حواس حدن اخاز اعضا  یقطع حعض اخبردن  نیاز ب ۀدخ



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 003 ..................................................................... چشن یکور خۀد

 004 ........................................................... حه پلک چشن بحآس خۀد

 004 ............................................................... گوش یکر اخقطع  خۀد

 004 ....................................................................... ینیقطع ب خۀد

 005 ......................................................................... قطع زحان خۀد

 054 ............................................................... بردن دندان نیاز ب خۀد

 051 ....................................................................... قطع دست خۀد

 051 ............................................................. قطع انگشتان دست خۀد

 051 ............................................................................ قطع پا خۀد

 054 .................................................................. قطع انگشتان پا خۀد

 054 ................................................................... قطع پستان زن خۀد

 054 ....................................................... ورد یهاضهیبردن ب نیاز ب خۀد

 054 ........................................................................ قطع نخاع خۀد

 054 ........................................................................ زوال عقل هخد

 057 ........................ یحدن یهابحآس ریورد و زن در قطع اعضا و سا خۀتفاوت د

 057 ................................................................ «وصورت سر» یها بحآس ۀدخ

 057 ................................................................. . جراحت خارصه1

 050 .................................................................... هح. جراحت داو4

 050 .................................................................. . جراحت حاضعه7

 050 ................................................................ . جراحت سهحاق0

 050 ................................................................. . جراحت ووضحه0

 050 ................................................................ هاشهه ی. شكستگ5

له ی. شكستگ3  050 ................................................................. ونق 

 050 ................................................................ وأوووه ی. شكستگ4

 055 .................................................. «از سر و صورت رحغ» یحدن یها بحآس خۀد

 055 ................................................................. شانه یشكستگ خۀد

 055 ................................................................... حازو یشكستگ خۀد

 055 ........................................................... آرنج دست یستگشك خۀد

 053 ........................................................ ساعد دست یشكستگ خۀد

 053 ........................................................... وچ دست یشكستگ خۀد

 053 ................................................................ ران پا یشكستگ خۀد



    /فهرست تفصحلی  

 054 .............................................................. پا یزانو یشكستگ خۀد

 054 .............................................................. ساق پا یشكستگ خۀد

 054 ...................................................... پا ۀپاشن اخقدم  یشكستگ خۀد

 054 ................................................................ پشت یشكستگ خۀد

 055 ............................................................... هاترقوه یشكستگ خۀد

 055 ............................................................... دندهها یشكستگ خۀد

 055 ..................................................................... گردن یشكستگ

 055 .......................................................... فلج شدن اعضا اخَشل  هخد

 034 ........................................................ در حدن« جاجفه»جراحت  خۀد

که ووجب سرخ ۀدخ کجودیضرحه زدن حه صورت خا حدن   031 ......... شود یاهحس اخ ی، 

 034 .................................................. از قتل رحغ یحدن یهابحدر آس هخجنس د

ن نشده است یحكن ووارد  034 ..................................... که در شرع دخه براخش وعح 

د )حكن تداخل  یها بحآس  037 ............................. (ها بحعدم تداخل آس اخوتعد 

 030 ............................................. هخوعالجه و دروان از وقدار د ۀنخبودن هز شتریب

 030 ................................................................ تح  و صدوه بر جسد و بحآس

 035 .................................................. یووضوع ۀدر شجه هخوعلوم نجودن وقدار د

ه ناحالغ خۀحخشش د  033 ............................................................ وربوط حه حچ 

 033 ............................... شود ینه هخووجب د یگرخرساندن حه د بحکه آس یووارد

 034 .................................................................... نارخدرهن و د یوقدار شرع

سات والاحکام حانک  389 .......................................................... یاعتجار یها و وؤس 

وات  041 ........................................................................... یوجاحث وقد 

 044 .................................................................................. ها اقسام حانک

 044 ....................................................................... یحانك یهاانواع حساب

 044.................................................................. انداز . حساب پس1

 047 ................................................................... ی. حساب جار4

 047 ................................................... یوکالت یگذار هخ. حساب سروا7

 040 ..................................................................... ها حانک یاحكام شرع

کل    040 ..................................................... اووال حانک تح  در وورد والك یحكن 

گرفتن از حانكها  040.................................................. احكام قرض دادن و قرض 

گرفتن از حانک خصوص  040 ...................................... یقرض دادن و قرض 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کل   گرفتن از آن یقرض دادن حه حانک دولت یحكن   040 ......................... و قرض 

 040............................................................ یقرض دادن حه حانک دولت

گرفتن از حانک دولت  045 ........................................................... یقرض 

گرفتن ازیدولت ههحقرض دادن حه حانک وشترک )ن  044 .................... آن ( و قرض 

 044 .......................................................... انداز حساب پس یحانک برا زیجوا

 045 .................................................................. یحانك یوکالت یگذارهخسروا

 045 ......................................... تح  نوع فعال نیعهلكرد حانک در ا تح  فحک

 054 ......................................................... یوکالت یگذار هخحكن سروا

کل   حاتح)توض یحانك التحتسه  051 ................................................ (یو وساجل 

 051 ..................................... یحانك التحدر وورد تسه عهلكرد حانک  تح  فحک

 051 ..................................................... یحانك التحتسه یاحكام عهوو

کل    051 ............................................................ یحانك التحتسه یحكن 

 054 ............................................... یحانك التحتسه یشرط در اعطاشیپ

 054 ................................................. شرطشیعهلكرد حانک در وورد پ

 057 ........................................................ التحشرط تسهشیحكن پ

 057 ....................................... التحتسه یاعطا یحكن انسداد حساب برا

 057 ......................................................... یقرارداد حه وتقاض نحلزوم تفه

 050 ................................... شده نحیجهت تع رحدر غ التححكن صرف تسه

 050 ................ یربو یوشترک در قراردادها اخ یاز حانک دولت التحتسه افتخدر

 055 ............................... از آنها کخوربوط حه هر  ۀژیو احكام و یحانك التحانواع تسه

 055 ......................................................... یفروش اقساط التح. تسه1

 055 ..................................................... یفروش اقساط التحتسه یناوع

 055 ....................................................... یفروش اقساط التححكن تسه

 053 ................................................................ وراححه التح. تسه4

 053 .............................................................. وراححه التحتسه یوعنا

کل    054 .......................................................... وراححه التحتسه یحكن 

کارت تسه دخخر  054 .................................. وراححه التحو فروش خدوات حا 

 054 ................................................................. سلف التح. تسه7

 054 ............................................................... سلف التحتسه یوعنا

 055 ................................................................. سلف التححكن تسه

 544 .................................................. کحاجاره حه شرط تهل التح. تسه0



    /فهرست تفصحلی  

 544 ............................................... کحاجاره حه شرط تهل التحتسه یوعنا

 544 ................................................. کحاجاره حه شرط تهل التححكن تسه

 541 .............................................................. نید دخخر التح. تسه0

 541 ........................................................... نید دخخر التحتسه یوعنا

 544 ............................................................. نید دخالت خرححكن تسه

 547 .................................................................. ُجعاله التح. تسه5

 547........................................... ُجعاله التحعهلكرد حانک در تسه تح  فحک

 547.......................................................... (هحنس ۀ)جعال هح  اول ۀجعال

 547........................................................... نقد( ۀ)جعال هخ  ثانو ۀجعال

 540 .................................................................. جعاله التححكن تسه

 545 .......................................... سفارش ساخت )استصناع( التح. تسه3

 545 ............................... سفارش ساخت التحعهلكرد حانک در تسه تح  فحک

ل  543.................................................. (هح)استصناع نس یاستصناع او 

 543................................................... )استصناع نقد( یاستصناع ثانو

 543....................................................... سفارش ساخت )استصناع(

 544....................................................................... یفروش اقساط

 544...................................................... سفارش ساخت التححكن تسه

 545 ................................................................. وضارحه التح. تسه4

 545 ......................................... وضارحه التحعهلكرد حانک در تسه تح  فحک

 514 ................................................................ وضارحه التححكن تسه

 511 ................................................................ وشارکت التح. تسه5

 511 ........................................ وشارکت التحعهلكرد حانک در تسه تح  فحک

 514 ............................................................... وشارکت التححكن تسه

 517 .................................................................  وزارعه تالح. تسه14

 517 .......................................... وزارعه التحعهلكرد حانک در تسه تح  فحک

 517 ................................................................. وزارعه التححكن تسه

 510 ............................................................... وساقات التح. تسه11

 510 ........................................ وساقات التحعهلكرد حانک در تسه تح  فحک

 510 ............................................................... وساقات التححكن تسه

گذار  510 .................................... گرانخحه د یحانك التحتسه اخوام  ازحاوت یوا

 515 ..................................................................................  یخدوات حانك



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 513 ............................................. ی و خارجی()داخل یهاى حانك . حواله1

 513 .............................................................. یحانك یها حواله ححتوض

ل حوال ۀنهون  513 ..................................................... و حكن آن یحانك ۀاو 

م حوال ۀنهون  513 .................................................... و حكن آن یحانك ۀدو 

م حوال ۀنهون  514 .................................................... و حكن آن یحانك ۀسو 

 515 ................................................................... . ضهانت حانكی4

 515 ..................................... از اقسام آن یو برخ یحانك ۀناو ضهانت یوعنا

 544 ....................................... یحانك یها ناوهحكن اقسام وذکور از ضهانت

 541......................................................... ی. افتتاح اعتجارات اسناد7

 541 ......................................... و اقسام آن یافتتاح اعتجارات اسناد یوعنا

 544 ....................................................... یحكن افتتاح اعتجارات اسناد

 547 ........................... سفته( و حكن آن اخ)وانند چک  ی. وصول اسناد تجار0

 540 ........................... سفته( و حكن آن اخ)فروش چک  یاسناد تجار لی. تنز0

گذار5  540 ........................ کاروزد در قجال آن افتخاوراق بهادار و حكن در ی. وا

 540 .............................................. در اوراق قرضه یخدوات حانك ححتوض

کاروزد عرض  545 ....................................................... اوراق قرضه ۀحكن 

 545 ... اوراق قرضه( رحاوراق بهادار)غ ریدر اوراق سهام و سا یخدوات حانك ححتوض

کاروزد عرض  543 ........... اوراق قرضه( رحق بهادار)غاورا ریسا اخاوراق سهام  ۀحكن 

 543 ..................................................................و فروش ارز دخ. خر3

 543 ........................................ و فروش ارز دخدر خر یخدوات حانك ححتوض

 543 ................................................................... یحكن وجادالت ارز

 544 ................................................................... برداشت. اضافه4

 544 ............................................ یحانك تح  برداشت در فعالاضافه یوعنا

 544 .................................... سود در قجال آن افتخبرداشت و درحكن اضافه

کاالها ی. نگهدار5  544 .......................................... وتروکه یکاال و فروش 

کاالها یخدوات حانک در نگهدار ححتوض  544 ............... وتروکه یکاال و فروش 

 545 .................................................... کاال یخدوات نگهدار ۀحكن اراج

کاالها  545 .......................................................... وتروکه یحكن فروش 

 574 .................................................................. . صندوق اوانات14

 574.............................................. صندوق اوانات یخدوت حانك ححتوض

 574........................................................ دوق اواناتحكن خدوات صن



    /فهرست تفصحلی  

 571 .................................................................  تخ. وکالت و وصا11

 571 ............................................ تخوکالت و وصا یخدوت حانك ححتوض

 574 ............................................... یتخوصا اخ یخدوات وکالت ۀحكن اراج

 574 ..................................................................... یدروعاوالت حانك رکردید

 577 ............................................................................... اشتغال درحانک

 577 .......................................................... حرام یحانك تح  الف. فعال

 570 ........................................................... وجاز یحانك تح  ب. فعال

کاروند حانک  570 .......................................................... حكن حقوق 

 673 ..................................................... یرسه رحالحسنه غقرض یها احکام صندوق

 573 ............................................. یرسه رحغ ۀالحسنقرض یها اقسام صندوق

ل ۀالحسندوق قرضحكن صن  574 ....................................................... نوع او 

م ۀالحسنقرض یها احكام صندوق  574 ................................................ نوع دو 

 574 ................................................................... یوساجل وربوط حه اوور ربو

 574 .......................................................... شتریشرط پرداخت وجلغ ب

کاروزد  574 ............................................................... شرط پرداخت 

 504 ........................................................ هختأد رحخسارت تأخ اخ رکردید

ان ۀشرط ادار  501 .......................................................... صندوق یوج 

 501 ........................................................ تخ  شرط پرداخت حق  عضو

 504 ................................................... اماز و یگذاشتن حخش قهحشرط وث

 504 ....................................... هانوع از صندوق نیا تح  وساجل وربوط حه فعال ریسا

گ  504 .......................................... یحه و رندهحقرض ندادن پول خود قرض 

ر نهوده یکه اعضا برا یطخشرا تخرعا  507 ................................... اند وام وقر 

 507 ........................................ بودن پرداخت وام حا قرعه و وانند آن یتوافق

 500 ................................................. افراد تخ  نجودن استهرار عضو یالزاو

ک ییالحسنه اعطاجدول قرض ۀنهون  500 .................. حازپرداخت آن تح  فححه اعضا و 

 693 .................................................................... رحا از ییرها یبرا ییکارهاراه

 503 ........................................................... رکردید یاز رحا ییرها یها وهحش

 503 ........................................................................ «وصالحه»راهكار اول: 

 505 ............................................................... نهونه جدول وصالحه



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 504 ............................... «قرض( رح)غ ینرخ سود در عقود اسالو شخافزا»راهكار دوم: 

ت قرارداد در عقود وجا شخافزا»راهكار سوم:   501 ..................................... «یا دلهود 

 504 ................................ «دخقجل و انعقاد وعاوله جد ۀفسخ وعاول»راهكار چهارم: 

 507 ......................................... رکردیها در اصالح داز راهكار گرخد یحعض یبررس

 507 ................................... «یدر پرداخت حده رححه شرط تأخ یعقد وحاحات»الف. 

 500 ............................................ «از طرف حدهكار رکردیقجول نكردن شرط د»ب. 

 500 ............................................................ یقرض یاز رحا ییرها یهاوهحش

ل:   500 ............................................................ «وشروط حه هجه ۀهج»راهكار او 

م:   500 ........................................................ «صلح وشروط حه صلح»راهكار دو 

م:   500 ....................................................................... «بیع ِعْحَنه»راهكار سو 

ب نقد و نس ۀوعاول»راهكار چهارم:   503 ................................................. «هحورک 

 504 ...................................................... هحناوه نقد و نسقرارداد وکالت

رات  504 .................................................................................. تذک 

 551 ..................................................... «و شرط اجاره عیداد ب  قرار»راهكار پنجن: 

 554 ................................................... «تجدیل قرض حه فروش ارز»راهكار ششن: 

 554 ............................. «یاقتصاد تح  قرارداد وکالت، جعاله در فعال»راهكار هفتن: 

 554 ............................... (1) یاقتصاد یها تحقرارداد وکالت، جعاله در فعال

 550 ............................... (4) یاقتصاد یها تحقرارداد وکالت، جعاله در فعال

 553 ...................... «یاقتصاد یتهاح  وکالت، وصالحه در فعال قرارداد»راهكار هشتن: 

 553 ............................ (1) یاقتصاد یاه تح  قرارداد وکالت، وصالحه در فعال

 554 ........................... (4) یاقتصاد یها تح  قرارداد وکالت، وصالحه در فعال

 555 ............................ (7) یاقتصاد یها تح  قرارداد وکالت، وصالحه در فعال

 534 ..................................... یقرض یاز رحا ییرها یاز راهكارها گرخد یبرخ یبررس

 534.......................................................... «حه شرط قرض یعقد وحاحات»الف. 

گ ادهخقجول نكردن شرط ز»ب.   534 ....................................... «رندهحاز طرف قرض 

 637 ............................................................................................. بيهه

 537 ................................................................................ ههیب فختعر

 537 ............................................................................ ههیب جخاقسام را

 530 ......................................................................... قرارداد بیهه طخشرا

 530 .................................................................. گذارههیگر و ب  بیهه طخشرا



    /فهرست تفصحلی  

 530 .................................................................................. ههیفسخ ب

ف بیههتخ دات گذار ههیب اخگر   ل   530 ............................................از عهل حه تعه 

 535 ........................................................................... هحنقد و نس ۀهیب

 533 ............................................. ههیدر قرارداد ب هختأد رحکرد، خسارت تأخ رید

 533 ....................................... ههیصلح حدون عوض در ضهن عقد ب اخشرط هجه 

 534 ........................................................ و حكن سود آن یگذار هخسروا ۀهیب

 544 ........................................... ههیب یها توسط شرکت التحتسه اخوام  یاعطا

 541 .................................................... ههیاراجه اطالعات نادرست حه شرکت ب

 687 ............................................................................................ بورس

وات حاتحتوض  547 ........................................................... بورس یکل   یوقد 

 540 ........................................................... حازار بورس یلحتفص حاتحتوض

 540 ..................................................................................... اوراق بهادار

 540 ....................................................................... . اوراق سهام1

 540 ..................................................................... اوراق سهام فختعر

ک  540 ....................................... صاحجان اوراق سهام تح  والك تح  فححكن 

 540 ............... یداران در وورد سهام از نظر قانونسهام اراتحاخت ۀوحدود ححتوض

 545 ............................... احكام ورتجط حا آن ریو فروش سهام و سا دخحكن خر

ت خر طخشرا  545 ...............................................و فروش سهام دخصح 

 544 ......................................................... و فروش برند شرکت دخخر

 544 ......................................................... هتحوعاوله بر نوسانات ق

 544 .............................. در بورس هتحوعاوله بر نوسانات ق ححتوض

 545 ........................................... هتححكن وعاوله بر نوسانات ق

ت تح  فروش سهام حه صورت والك  545 ........................................... ووق 

 554 .......................................................... سهام فروخته شده لیتحو

 554 .................................................................... سهام حانک دخخر

 554 ............ دارند یربو تح  فعال اخحرام  داتحکه تول ییها سهام شرکت دخخر

 557 .......................... خالف شرع دارند نحکه قوان ییها سهام شرکت دخخر

 557 ............................................ یستحونحصه یها سهام شرکت دخخر

 557 .................................... دارد یکه ونع قانون ییهاسهام شرکت دخخر

 557 ....................................... وعاوالت سهام یبرا یاعتجار وال افتخدر
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 550 ................................................................... قرض دادن سهام

 550 ........................................................................ سهام شخافزا

ل شخافزا  550 .................................................. سهن حه روش او 

م شخافزا  555 ................................................. سهام حه روش دو 

م شخافزا  555 ................................................. سهام حه روش سو 

 553 ...................................... فوق یها هام حه روشس شخحكن افزا

 553 .................................................................. اوراق بهادار ری. سا4

 553 .............................. و اصطالحات وربوط حه اوراق بهادار یکل   حاتحتوض

ک  555 ................................... صاحجان اوراق بهادار تح  والك تح  فححكن 

 555 .......................................... از اوراق بهادار کخهر  یلحتفص حاتحتوض

 344 ........................................................................ جاره. اوراق ا1

 344 ............................................. اوراق اجاره و اقسام آن ححتوض

 347 .......................................................... حكن اوراق اجاره

 345 .............................................. اوراق اجاره ین حازار ثانوحك

 343 ..................................................................... . اوراق وراححه4

 343 ...................................... اوراق وراححه و اقسام آن حاتحتوض

 345 ........................................................ حكن اوراق وراححه

 345 ........................................................ یاوراق وراححه رهن

 345 ................................................ یرهن ۀاوراق وراحح ححتوض

 314 ................................................... یرهن ۀحكن اوراق وراحح

 311 ......................................... اوراق وراححه و حكن آن یحازار ثانو

 314 ....................................................................... . اوراق سلف7

 317 ......................................................... حكن اوراق سلف

 310 .............................................. اوراق سلف یحكن حازار ثانو

 315 .................................................................. . اوراق وشارکت0

 314 ...................................................... حكن اوراق وشارکت

 344 ........................................... اوراق وشارکت یحكن حازار ثانو

 341 ................ حه سهام و حكن آن لیتجد اخ ضخاوراق وشارکت قابل تعو

 344 .................................................................... . اوراق وضارحه0

 347 ....................................................... حكن اوراق وضارحه

 340 ............................................ اوراق وضارحه یحكن حازار ثانو

 340 ...................................................................... . اوراق وزارعه5



    /فهرست تفصحلی  

 340......................................................... حكن اوراق وزارعه

 345 ............................................. اوراق وزارعه یحكن حازار ثانو

 343 .................................................................... اوراق وساقات3

 344 ..................................................... حكن اوراق وساقات

 344 .......................................... اوراق وساقات یحكن حازار ثانو

 344 ..................................................................... . اوراق جعاله4

 374 ......................................................... حكن اوراق جعاله

 374 ................................................ از اوراق جعاله گرخد ینوع

 374 .............................................اوراق جعاله یحكن حازار ثانو

 370 ................................................................. . اوراق استصناع5

 375 .................................................... حكن اوراق استصناع

 375 ......................................... اوراق استصناع یحكن حازار ثانو

 373 .................................................................. . اوراق ونفعت14

 374 ...................................................... حكن اوراق ونفعت

 374 ........................................... اوراق ونفعت یحكن حازار ثانو

 375 ................................................................ نید دخر. اوراق خ11

 304 ..................................................... نید دخحكن اوراق خر

 304 ................................................. اوراق خزانه )اسناد خزانه(

 301 .......................................................... حكن اوراق خزانه

 304 ...................................................................... ی. اوراق رهن14

 304 ............................................................ الحسنه. اوراق قرض17

 307 ................................................ الحسنهحكن اوراق قرض

 300 ..................................... الحسنهاوراق قرض یحكن حازار ثانو

کاال و دارا  300 .................................................................. هخپا یها ییبورس 

کاال و دارا ححتوض  300 ............................................... هخپا یها ییبورس 

کاال و دارا  305 ................................................ هخپا یها ییاحكام بورس 

کاال یگواه  304 ................................................................... سپرده 

 304 ............................................................ کاال  ۀسپرد یگواه ححتوض

گواه  305 ............................................................... کاال ۀسپرد یحكن 

 305 ......................................................................................... بورس ارز

 305 .......................................................................... (ندهخ)آ یوعاوالت آت

 305 ................................................................ یوعاوالت آت ححتوض



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 307 ................................................................. یحكن وعاوالت آت

 300 ...................................................................... )آپشن( ارحوعاوالت اخت

 300 ............................................................ ارحوعاوالت اخت ححتوض

 303 ..................................................... )آپشن( ارحت اختحكن وعاوال

 305 ............................................... وعاوله ارحاخت یقراردادها یحازار ثانو

 354.................................................................... یگذارهخسروا یهاصندوق

 354 ..................................................................... بورس و حكن آن یکارگزار

کارها ریاحکام سا  369 ............................................................ وستحدثه یکسج و 



 

 حکام روابط زن و مرد و مساجل اجتماعی آنانا
 . نگاه و تهاس حدنی9

  حه زن و دختر ناوحرمنگاه ورد 
کردن وورد حوه ووو و حودن زن حوالغ نواوحرم )غحور از صوورت و دسوت . 1 مسأله هوا از نگاه 

ت جنسوی حاشود و فورد  سر انگشتان تا ووچ( حورام اسوت، هرچنود حودون شوهوت و لوذ 
کردن حه حرام نهی که حا نگاه     1افتد.وطهجن حاشد 

کووردن حووه صووورت و دسووت . 2 مسأله نوود حووا چ 2هووای زن از سوور انگشووتان تووا وووچنگوواه 
 شرط جایز است: 

ت جنسی  الف. ههوراه  -هرچند درجۀ خفحف احساس جنسی  -حا شهوت و لذ 
 نجاشد؛ 

کردن حه حرام بیفتد؛ ب. که فرد حا نگاه  3این ترس و خوف وجود نداشته حاشد 
 

                                                           
که د1  شود. ر وساجل حعد بیان وی. این حكن، ووارد استثنایی دارد 
کردن حه خود وچ جایز نحست. 2  . نگاه 
کووردن 3 گوواهی نگوواه  کووه  ت  -. توضووحح وطلووب از ایوون قوورار اسووت  شووود انسووان  حاعووث وی -هرچنوود حوودون لووذ 

ت  گناهی شود؛ وثل اخنكه پس از این نگاه وسوسه شده و وجتال حه نگاه حراوی ههچوون نگواه حوا لوذ  ورتكب 
کوه فورد ویحه ههان فرد خا ف ت وی،  رد دخگر خا تصویر و وانند آن شود؛ در چنحن وواردی  ترسود نگواه حودون لوذ 

کند.  -هرچند حه این اور وطهجن نجاشد  -ووجب اور حراوی وانند ووارد وذکور شود   نجاخد نگاه 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کووه پوشووش آن واجووب اسووت، صووورت خووا دسووت ج. خنووت خووا آراخشووی   1ها دارای ز
 نجاشد؛ 

کو ه، احتحاط وسوتحب آن اسوت  وی حوا وجوود شوراخط فووق نحوز  -ه وورد الجت  حوه  -حت 
 های زن نگاه نكند.  صورت خا دست

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

کووه ووورد حووه اعضووایی از حوودن دختووران ناحووالغ   ووه، احتحوواط وسووتحب آن اسووت  الجت 
که وعهوال  آن قسهت ز   پوشانند، نگاه نكند. ا را ویه وهح 

حاشوود. ههچنووحن، حكوون وووذکور، در وووورد لهووس حوودن و وووو ی وی نحووز جوواری وووی 
کاوول شوده  که شوش سوال قهورخش  که ورد، دختر ناوحروی  احتحاط وستحب است 

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

کووه حووه رعاخووت حجوواب  . 4 مسأله کووافر خووا وسوولهانی  کووردن حووه زنووان  تووی نگوواه  اههح 
کسووی آنووان را در ایوون وووورد نهووی از ونكوور نهاخوود اعتنووا نهووی نهووی گوور  کننوود، حووا  دهنوود و ا

 جایز است؛ « 4»رعاخت شرط )الف و ب( از وسألۀ 
ه این حكن، فقط شواول قسوهت  کوه وعهووال  هایی از حودن ایون زنوان ووی الجت  شوود 

 پوشانند؛ چه اخنكه زخنت داشته حاشد خا نه.  آنها را نهی

کردن ورد حه ووی سر پیرزن و ههحن طور قسهتنگا  . 5 مسأله گوش و  ه  هایی وانند 
کهولت سن  حه گردن و ساعد دست وی، چنانچه آن پیرزن حه سجب  طور وعهول  زیر 

کووه در وسووألۀ  بیووان شوود، جووایز « 1»اوحوودی بوورای ازدواح وی وجووود نوودارد، حووا شووراخطی 
 است. 

کووردن حووه داخوول دهووان زن حووا رعاخووت شوورط )الووف و ب . 6 مسأله « 4»( از وسووألۀنگوواه 
 اشكال ندارد؛ 

                                                           
که پوشش آن واجب است، در وسألۀ 1  شود.  ذکر وی« 74». توضحح وواردی 
 خواهد آود. « 11»وسألۀ  . حكن نگاه حه عورت، در2



    /احكام رواحط زن و ورد و...  

کجوود حنووابر  کووردن حووه سووایر اعضوواء داخلووی حوودن زن واننوود وعووده، روده و  ووا نگوواه  او 
گنوواه افتووادن  ت جنسووی و توورس حووه  احتحوواط واجووب جووایز نحسووت، هرچنوود حوودون لووذ 

1حاشد.
 

 نگاه زن حه حدن ورد و پسر ناوحرم 

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

سوور،  -هایی از حوودن وووردان واننوود  کووردن حووه قسووهت در غحوور ایوون دو صووورت، نگوواه 
کوردن حوه سوایر اعضوای حودن وورد  3اشكال نودارد؛ -ها، قدم و ساق پا  دست وا نگواه  او 

ت و ترس وجتال شدن حه حرام، حنابر احتحاط الزم جا ی حدون لذ  4یز نحست.حت 
 

ووز . 8 مسأله کووردن زن حووه حوودن پسوور ناحووالغ وهح  حووا رعاخووت شوورط )الووف و ب( از  5نگوواه 
 حاشد. جایز است؛ این حكن در وورد لهس حدن وی نحز جاری وی« 4»وسألۀ 

  نگاه زن حه زن و ورد وحرم  -نگاه ورد حه ورد و زن وحرم 

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

   7جایز است.«4»از وسألۀ 
                                                           

گونوه1 کوه اعضوای داخلوی را حوه  کردن از طریق دستگاه سوونوگرافی و واننود آن، در صوورتی  ای نهاخوان . نگاه 
کند، اشكال ندارد.  که عرفا  رؤخت اعضای وذکور بر آن صدق   نكند 

 ذکر شد. « 7»پاورقی  ،«73». توضحح وعنای ترس وجتال شدن حه حرام، در صفحۀ 2
کووه سووحره و روش وووردان در زوووان وعصووووحنحووار، قسووهت. وع3 کووه خووود را حووه  هووایی اسووت  چنووحن بوووده 

 اند. دانستهها ولتزم نهیپوشاندن آن قسهت
کردن زن حه اعضایی وانند شكن، سحنه، قسهت حاالتر از زانو و ران پای وورد اشوكال دارد و 4 . حنابراین، نگاه 

ی، وعحار قسهت حه کل  که زن طور  کردن آن نحست از پاورقی قجل وعلوم ویهایی   شود. وجاز حه نگاه 

 خواهد آود. « 11». حكن نگاه حه عورت، در وسألۀ 5

که وحرم انسان هستند در فصل 6  شود.  ذکر وی« و حعد از آن 37»، وساجل «ازدواح». توضحح افرادی 
 خواهد آود. « 11». حكن نگاه حه عورت، در وسألۀ 7
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 ز ۀ غحر وهح   نگاه حه حچ 

ز حوا رعاخوت شورط )الوف و ب( وسوألۀ  . 11 مسأله ۀ غحر وهح  کردن حه حدن حچ  « 4»نگاه 
1اشكال ندارد.

 

 نگاه حه عورت و لهس آن 

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

ووز   ووۀ ناحووالغ وهح  کووافر ههجوونس و نحووز عووورت حچ  ووه، حوورام بووودن نگوواه حووه عووورت  الجت 
ووز ُوراِهووق ُوراِهووق حنووابر احتحوواط واجووب وووی غحوور ووۀ وهح  ووا نگوواه حووه عووورت حچ  حاشوود؛ او 

که نزدخک   حه احتالم و در شرف حلوغ است( حنابر فتوی  جایز نحست. )کودکی 

ز )پسر خا دختر( و لهس آن جایز است.   ۀ ناحالغ غحر وهح   نگاه حه عورت حچ 
کوردن حوه عوورت فورد دخگور خوا لهوس آن  گور نگواه  شاخان ذکر اسوت، در تهوام وووارد، ا

ت جنسی خا ترس وجتال شدن حه حرام حاشد، جایز   نحست. ههراه حا شهوت و لذ 

 نگاه زن و شوهر و تهاس حدنی آنها 
کووردن هوور خووک از زن و شوووهر حووه حوودن دخگووری و لهووس آن هرچنوود حووا  . 12 مسأله نگوواه 

ت حاشد جایز است.   قصد لذ 
کردن هر خک از زن و شوهر حه حدن دخگری خوا لهوس آن حعود از وفوات  . 13 مسأله نگاه 

کوردن حوه عوورت در ایون  ت جنسی جایز است، هرچند نگواه  وی، حدون شهوت و لذ 
 حاشد.  رض وكروه ویف

ت جنسی ههوراه حاشود، حنوابر احتحواط واجوب  گر نگاه خا لهس حا شهوت و لذ  ا ا او 
 جایز نحست. 

                                                           
 . ههان. 1
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  نگاه در آخنه 
کووردن در وسوواجل قجوول بیووان شوود، شوواول نگوواه از  . 14 مسأله کووه بوورای نگوواه  احكوواوی 

 شود.  پشت شحشه خا نگاه در آخنه خا آب صاف نحز وی

 نگاه حه عضو جدا شده از ناوحرم 
گووو . 15 مسأله کوووه نگووواه حوووه آن حووورام اسوووت، از حووودن نووواوحرم جووودا شوووود، ا ر عضووووی 

چنانچه نگاه حه آن عضو عرفا  نگاه حه صواحب آن وحسووب شوود، حورام اسوت؛ ولوی 
کردن حه آن عضو )غحر از عورت( جایز است؛    1در غحر این صورت، نگاه 

که انسان حه هحچ عضوی  ه، احتحاط وستحب است   -غحر دنودان و نواخن  -الجت 
 از ناوحرم جدا شده، نگاه نكند. که 

 تهاس حدنی زن و ورد ناوحرم 

دست دادن )وصافحه( حا ناوحرم جایز نحسوت، هرچنود از خوخشواوندان  . 16 مسأله
2نزدخک انسان حاشد.

 

ووی لهووس وووو، صووورت و دسووت  -لهووس حوودن نوواوحرم  . 17 مسأله حوورام اسووت،  -حت 
ت جنسی خا ترس وجتال شدن حه حرام نجاشد؛  3هرچند ههراه حا شهوت و لذ 

ت جنسوی ههوراه الج که حا شهوت و لذ  ه لهس حا دستكش و وانند آن در صورتی  ت 
گنواه نداشوته حاشود و شواول وفسوده کوه نجاشد و فرد ترس و خوف وجوتال شودن حوه  ای 

 4اجتناب از آن الزم است نجاشد، جایز است.

                                                           
 «. 4»اخت شرط )الف و ب( از وسألۀ . حا رع1
 شود. . چنانچه دست دادن حا دستكش و وانند آن )حاجل( حاشد، حكن آن در وسألۀ حعد ذکر وی2

کوچک حا ناوحرم، حاخد وراقب تهاس3  هاى حدنی حاشند. . حنابراین، افراد هنگام وجادلۀ اشحای 
ز در وساجل قجل ذکر 4  شد. . حكن تهاس حدنی فرد ناحالغ وهح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 اپيالسحون 
وراجعه حوه آراخشوگر بورای از بوین بوردن ووهوای زاجود حودن )اپیالسوحون(، در  . 18 مسأله
کووه وسووتلزم عهوول حراوووی واننوود نگوواه خووا لهووس حوورام حاشوود خووا نوعووا  و حووهصووور طور  تی 

گردد، جایز نحست.    1وعهول ووجب وفسده 

 2نگاه حه عکس خا فحلن
 

که نگاه حه وو خا حدن زن ناوحرم حرام است، نگاه حه عكس خا  . 19 مسأله در وواردی 
ت چنانچوه حودون شوهوت و لوذ   -چه پخش وسوتقحن و چوه غحور وسوتقحن  -فحلن وی 

گناه نداشته حاشد، دو صورت دارد:   جنسی بوده و فرد ترس و خوف وجتال شدن حه 
شناسود؛ نگواه حوه فوحلن خوا عكوس وی حنوابر احتحواط  کننوده آن زن را وی نگاه الف.

 واجب جایز نحست. 

کننده آن زن را نهی ب. 3شناسد؛ نگاه حه فحلن خا عكس وی اشكال ندارد. نگاه 
 

ک . 21 مسأله گر عكس خا فحلن دختری  ، وربووط  ه در حال حاضر حه سن  حلوغ رسوحدها
 حه زوان قجل از حلوغ وی حاشد، دو صورت دارد: 

کنوونی  الف. ت  که آن عكوس خوا فوحلن حوا وضوعح  چهرۀ آن دختر طوری عوض شده 
کووردن ووورد حووه آن عكووس خووا فووحلن  وی وطاحقووت نداشووته حاشوود؛  در ایوون صووورت نگوواه 

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

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

کردن حوانوان حوه عكوس خوا فوحلن وورد نواوحرم  . 21 مسأله چوه اخنكوه حوه صوورت  -نگاه 
که اعضوای حودن وورد در آن بویش  -پخش وستقحن حاشد خا غحر وستقحن  از در صورتی 
                                                           

وه حاشوود، 1 کوه وسووتلزم نگواه خووا لهوس عووورت خوا وفسوودۀ نوعح  . حنوابراین اپیالسوحون ناححووۀ عوورت، در صووورتی 
 هرچند توسط آراخشگر ههجنس جایز نحست. 

 ذکر شد. « 10». حكن نگاه حه ناوحرم از طریق آخنه خا آب صاف، در وسألۀ 2

که در وساجل 3  . شودذکر وی« 47و  44». حه استثنای وواردی 
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برهنه حاشد وانند حعضی از تصاویر ورزشوكاران خوا وسواحقات ورزشوی  1وقدار وتعارف
 خا برخی وجالس سحنه زنی، حنابر احتحاط الزم جایز نحست. 

کوارتونی  . 22 مسأله وهه، تصواویر  نگاه حه عكس و فحلن انسان، نگاه حه نقاشی، وجس 
گنواه افتوخا راخانه ت جنسوی خوا تورس حوه  که حا لذ  ادن ههوراه حاشود ای انسان در صورتی 

 جایز نحست. 

ت  . 23 مسأله نگوواه حووه عكووس خووا فووحلن وسووتهجن و برهنووه، چنانچووه حووا شووهوت و لووذ 
گنواه بیفتود، حورام اسووت،  کوردن حوه  جنسوی ههوراه حاشود خوا اخنكوه فورد حترسود حووا نگواه 

2حلكه حنابر احتحاط واجب در غحر این دو صورت نحز نگاه حه آن جایز نحست.
 

کردن زن و شوهر حه عكوس خوا . 24 مسأله فوحلن خكودخگر جوایز اسوت، هرچنود حوا  نگاه 
ت جنسی حاشد.   قصد لذ 

ههحن طور، نگاه هور خوک از زن و شووهر حوه عكوس خوا فوحلن ههسورش حعود از وفوات 
ت  کووردن حووا شووهوت و لووذ  ووا نگوواه  ت جنسووی جووایز اسووت؛ او  وی حوودون شووهوت و لووذ 

 جنسی حنابر احتحاط واجب جایز نحست. 

خوووع و نشووور عكوووس و فوووحلن . 25 مسأله کوووه ووجوووب توز توووروخج فسووواد در جاوعوووه هوووایی 
گنواه ووی -شود  وی حورام اسوت، چوه  -شووند وانند اخنكه افراد حا دخودن آنهوا وجوتال حوه 

اخنكه نگواه حوه آنهوا سوجب نقوص اخهوان و سسوتی عقاخود شوود خوا ووجوب فاسود شودن 
وت و ححوا  اخالق و رفتار و بی حند و حاری شده خا حاعث روی آوردن حوه اووور ونوافی عف 
گناهان  3گردد.خا سایر 

 

کوووه در آن ضوووواحط شووورعی  . 26 مسأله گونوووه فوووحلن خوووا سووورخالی  تووودوین و سووواخت هووور 
کوه اجتنواب از آن الزم اسوت، جوایز  گوردد  ب  گرفته شود خا وفاسدی بر آن وترت  نادخده 

 نحست. 
                                                           

 ذکر شد. « 3». ونظور از وقدار وتعارف در وسألۀ 1

کردن حه این ووارد حه انگحزۀ تقوخت و تهحیج قوای جنسی بین زوجحن، عوذر شورعی 2 . شاخان ذکراست نگاه 
 شود. برای تجویز این اور وحسوب نهی

م، وساجل3  ذکر شد. « 055و  054». برخی از وطالب وناسب در این زوحنه در جلد دو 
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 . احکام حجاب و پوشش3

کورخن و رواخوات اهول -اصل حجواب و پوشوش زن  . 27 مسأله  بیوت کوه در قورآن 
هات شرخعوت وحسووب -بیان شده    و رعاخوت گردخوده و ضوروری دیون اسوت  از وسل 

گناه و وعصحت   شود.  وحسوب وی نكردن آن، 
بهتووورین نووووع پوشوووش و حجووواب بووورای حوووانوان، چووووادر وشووووكی اسووووت و  . 28 مسأله

کاووول و برتوور، در برابوور نوواوحرم اسووتفاده  شاخسووته اسووت حووانوان از آن حووه عنوووان حجوواب 
 ق شده حاشد. های دخگر وحق  نهاخند، هرچند پوشش حه وقدار واجب حا لجاس

و تهوام حودن خوود را )غحور از صوورت و  1بر حوانوان واجوب اسوت ووهوای سور . 29 مسأله
 از ورد ناوحرم بپوشانند؛  2ها از وچ تا سر انگشتان(دست

کنود قسوهت ه، برای آنكه فرد خقحن خوا اطهحنوان  های واجوب را پوشوانده، حاخود  الجت 
 از ناوحرم بپوشاند.  ها را هنتر از وچوقداری از اطراف صورت و وقداری پایین

گلووو، زیوور چانووه، دسووت )حووازو، سوواعد و وووچ  گوووش،  حنووابراین پوشووش ووووی سوور، 
ی وحدودۀ پایین تر از ووچ آن -دست(، پا  از وورد نواوحرم واجوب اسوت، و نحوز  - 3حت 

کوه وووی سور خوا انودام حودن را حوه وقودار ووذکور در برابور نواوحرم  استفاده از لجاس هوایی 
کافی نحسنهی  ت. پوشاند، 

تووا سوور انگشووتان  4هووای خووود را از وووچبوور زن الزم نحسووت صووورت و دسووت . 31 مسأله
ی از وردان وحرم واجب است: که پوشاندن آنها حت  5بپوشاند، وگر در سه وورد 

 

که نپوشاندن آن قسهت الف. گردد. حترسد  گناه  6ها حاعث شود خودش وجتال حه 
 

                                                           
ی ووهای قسهت جلوی سر. . 1  حت 

 شود.  ذکر وی« 74»ها تا وچ، در وسألۀ . حكن پوشش صورت و دست2

ه، پوشواندن قودم پوا از ووچ حوه پوایین در حوال  . وثل ووضع وسح پا در وضو، کف پا، پاشنۀ 3 پا، قوزک پا؛ الجت 
ل کوه توضوحح آن در جلود او  « 1407»، وسوألۀ نهاز، چنانچه ناوحرم حضور نداشته حاشد واجوب نحسوت، 

 ذکر شد. 
که در وسأله قجل بیان شد، پوشش خود وچ از ناوحرم الزم است. 4 ه، ههان طور   . الجت 
 شود. بیان وی« 74». حكن آراخش و زخنت، در وسألۀ 5
 توضحح داده شد. « 7»پاورقی  ،«73»صفحۀ . وشاحه آنچه در 6



    /احكام رواحط زن و ورد و...  

کردن بیننده حه قصد وی از نپوشاندن آن قسهت ب.  نگاه حرام حاشد.  ها، وجتال 
وه دخگوران و  و حوه  ها نوعوا   نپوشاندن آن قسهت ج. طور وعهوول، ووجوب جلوب توج 

گردد. ت دخگران حه وی   1نگاه از روی لذ 
حجوواب و پوشووش حووانوان در برابوور ووورد نوواوحرم، عووالوه بوور آنكووه حاخوود وقوودار  . 31 مسأله
را بپوشووووواند، الزم اسوووووت دارای  -بیوووووان شووووود « 74و  45»کوووووه در وسووووواجل  -واجوووووب 
 های ذیل حاشد:  ویژگی

هوایی واننود روسووری، نجاشوود. حنوابراین، پوشوحدن لجواس« نوازک و حودن نهوا» الفف.
پوشواند و َشوَجحی از آن نهاخوان اسوت در که ووها خوا پوسوت حودن را نهوی  نازک  جوراب

کافی نحست؛   حضور ناوحرم 

ووه دخگووران و « تنووو و چسووجان» ب. کووه وعهوووال  ووجووب جلووب توج  نجاشوود، طوووری 
ت ووینگ کوه حجون و برجسوتگی شوود. حنوابراین، پوشوحدن لجواساه از روی لوذ  هوایی 

ص وی 2َوفاتن حدن  کند، جایز نحست؛ زن را وشخ 
خنتی» ج. نجاشد. حنابراین، پوشوحدن هور نووع لجواس اعون از چوادر، ووانتو، شولوار، « ز

ت دوخت خوا ویژگوی کحفح  که حه لحاظ رنو خا   هوای دخگورروسری، جوراب و وانند آن 
خنتی»عرفا  جنجۀ   داشته حاشد در برابر ناوحرم جایز نحست. « ز

خنوووت خوووود را از نووواوحرم بپوشوووانند.  . 32 مسأله بووور حوووانوان واجوووب اسوووت آراخوووش و ز
ک نوواخن، حنووای دسووت،  گووحس، ال کوواله  حنووابراین، اووووری واننوود ووووی وصوونوعی و 
لنزهوای رنگووی چشوون، حعضووی از اقسووام توواتو خووا وووژه خووا نوواخن وصوونوعی، چنانچووه عرفووا  

 وعی زخنت وحسوب شود، الزم است از ناوحرم پوشانده شود؛ ن
کشحدن، برداشتن ابرو، اصالح صوورت،  شاخان ذکر است، از بین زخنت ها، سروه 

کووه حووا رعاخووت سووه شوورط اسووتثنا وووی 3حلقووه و انگشووتر دسووت و النگووو و دسووتجند شووود 
                                                           

ه». حه اصطالح، ووجب 1  گردد. « فتنۀ نوعح 
که وعهوال  نگاه حه آن ووجب تحرخک وی. ونظور، 2  شود. وواضعی است 

. شاخان ذکر است، هرچند پوشاندن النگو و دستجند از ناوحرم حا شوراخط ووذکور الزم نحسوت؛ ولوی پوشوش 3
ساعد و وچ دست از ناوحرم واجب اسوت؛ ایون حكون )لوزوم پوشوش سواعد و ووچ دسوت( در خصووص 

 جب است. های وذکور حنابر احتحاط وا ووضع زخنت
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پوشووش آن واجووب نحسووت، هرچنوود احتحوواط وسووتحب اسووت « 74»وووذکور در وسووألۀ 
 ها نحز از ناوحرم پوشانده شود.  زخنت این

کووه احتهووال وووی . 33 مسأله ی رسووحده  ووز حووه حوود  گوور پسوور ناحووالغ وهح  رود نگوواهش حووه  ا
گووردد، بوور زن حنووابر حعضووی از اعضووای حوودن زن نوواوحرم، ووجووب تحرخووک شووهوت وی 

1ها را بپوشاند.احتحاط، الزم است آن قسهت
 

کهولووت سون  حوه . 34 مسأله کوه حوه سوجب  ازدواح او  طور وعهوول اوحودی بوورای پیرزنوی 
گووردن و سوواعد  وجووود نوودارد، جووایز اسووت ووووی سوور و قسووهت گوووش و زیوور  هایی واننوود 

 دست خود را نپوشاند؛ 
کردن آراخش و زخنت   ه آشكار  که در وسألۀ  -الجت  بور  -بیان شد « 74»حا توضححی 

 وی جایز نحست. 
وی افوراد ههجونس خوا  -انسان واجب اسوت عوورت خوود را از دخگوران  . 35 مسأله حت 
ز استثنا وی -وحارم   شوند. بپوشاند؛ از حكن وذکور زن و شوهر، و افراد غحر وهح 

کوه حكون آن در وسوألۀ  -بر زن واجب نحست حدن خود را  . 36 مسأله غحر از عوورتحن 
از زنووان دخگوور خووا وحووارم خوووخش بپوشوواند؛ وگوور آنكووه حترسوود بوور اثوور  -قجوول بیووان شوود 

ت وی و گناه شود خا نوعی هتک ححثح  و   حسووب شوود خوا نوعوا  نپوشاندن آن، وجتال حه 
گردد؛ حه ت افراد  ه دخگران و نگاه از روی لذ  2طور وعهول ووجب جلب توج 

 

ه، نجاخود قصود وی از نپوشواندن ایون قسوهت  کوردن بیننوده حوه نگواه  الجت  ها، وجوتال 
 حرام حاشد. 

کنوود وی در حضووور شوواخان ذکوور اسووت، ادب و شوورف و ححووا و وقووار زن اقتضووا وووی
 خوخش، از پوشش وناسب برخوردار حاشد. زنان دخگر و وحارم 

کوووه حكووون آن در  -بووور وووورد واجوووب نحسوووت حووودن خوووود را  . 37 مسأله غحووور از عوووورتحن 

                                                           
گذاشتن صورت و دسوت1 ه، حكن حاز  هوا از ووچ توا سور انگشوتان در برابور چنوحن فورد ناحوالغی از وسواجل . الجت 

 شود. قجل فههحده وی

ه». حه اصطالح، ووجب 2  گردد. « فتنۀ نوعح 
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کووه حترسوود بوور اثوور « 70»وسووألۀ بیووان شوود و در وقابوول دخگووران بپوشوواند؛ وگوور در وووواردی 
ت وی وحسووب شوود خوا نوعوا  و  نپوشاندن آن،  گناه شود خا نوعی هتک ححثح  وجتال حه 

گردد؛ طور وعهول حه ت افراد حه وی  ه دخگران و نگاه از روی لذ  1ووجب جلب توج 
 

کردن بیننوده حوه  ه، نجاخد قصد وی از نپوشاندن حدن خود در ووارد فوق، وجتال  الجت 
 نگاه حرام حاشد. 

کند در حضوور دخگوران شاخان ذکر است، ادب و شرف و ححا و وقار ورد اقتضا وی
 از پوشش وناسب برخوردار حاشد. 

کودکی حه رعاخت حجاب و پوشش و وسواجل وا . 38 مسأله فند دختر را از  لدین ووظ 
کوتاهی آنوان در ایون اوور حاعوث  وربوط حه وعاشرت حا ناوحرم عادت دهند و چنانچه 

تفاوت شود و پوس از رسوحدن حوه سون  تكلحوف در  شود فرزندشان نسجت حه ناوحرم بی
ت و برخورد حا ناوحرم سهل گردد،  رعاخت حجاب و عف  شرعا  در پیشوگاه الهوی انگار 

 حاشند. وسؤول وی

 ووارد استثنا پيراوون احکام نگاه و پوشش و لهس

 که انسان قصد ازدواح حا او را دارد  نگاه و پوشش در وورد زنی 

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

 2کند:
گور حدانوود  الفف. وه در خصووص ایوون ووورد ا ت جنسوی نگوواه نكنود؛ الجت  حووا قصود لوذ 

ت حاصل وی حه  شود، اشكال ندارد. طور ناخواسته لذ 
کردن  -ترس و خوف وجتال شدن حه حرام  ب.  حاشد.  نداشته -حه سجب این نگاه 

                                                           
 . ههان. 1

کردن وقصودش حاصل نشد، تكرار نگاه جایز است. 2 ه، چنانچه حا خک حار نگاه   . الجت 
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ه در حووال حاضوور وووانعی از ازدواح حووا وی نجاشوود، وووثال  زن  ج. شوووهردار خووا در عوود 
 نجاشد خا خواهر وی ههسر او نجاشد. 

کردن، نسجت حه ویژگی د. کافی نداشته حاشود. قجل از نگاه  های ظاهری او اطالع 
گوور  کووردن  -وووثال   -حنووابراین، ا عكووس خووا فووحلن وی را قووجال  دخووده و وقصووودش از نگوواه 

 شود. حاصل شده، حكن وذکور جاری نهی

که او را حه عنوان ههسر انتخاب ویاحتهال عقالیی حد .ه  کند. هد 

حنابر احتحواط واجوب، قصود ازدواح حوا خصووص وی را داشوته حاشود؛ نوه اخنكوه  و.
کوردن، ههسور ووورد نظور خووخش را حه ی قصود ازدواح داشوته و حخواهود حوا نگواه  کل  طور 

 انتخاب نهاخد. 

کووه حخواهوود  ش. حووا وی ازدواح حنووابر احتحوواط واجووب، نگوواه وی در وووورد زنووی حاشوود 
ت آن نسجة   ت دارد، ود  گر قصد ازدواح ووق  که حه  داجن نهاخد خا ا طوالنی حاشد، طوری 

گردد. 1ونزلۀ عقد داجن وحسوب 
 

توانوووود در صووووورت  حوووا رعاخووووت شوووراخط ذکوووور شوووده در وسووووألۀ قجووول زن وی . 41 مسأله
 درخواست طرف وقابل، وواضع وذکور را نپوشاند؛ 

خن  کوه پوشوش آن از نواوحرم واجوب اسوت، ولی حاخد از آراخوش و ظواهر نهوودن ز توی 
 خودداری نهاخد. 

 نگاه و لهس و پوشش در شراخط ضرورت و اضطراری 

شوود.  در وورارد اضطراری و ضرورت اسوتثنا وی حرام بودن نگاه و لهس،  . 41 مسأله
گووور فووورد ناچوووار حاشووود ووووثال   سووووزی خوووا  بووورای نجوووات دادن نووواوحرم از آتش  حنوووابراین، ا

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

گوور   کتفووا شووود، پووس ا ووه، در نگوواه و لهووس الزم اسووت فقووط حووه وقوودار ضوورورت ا الجت 
                                                           

ت نهی. حن1 کوتاه ود  ت   شود. ابراین، حكن وذکور در وسأله حنابر احتحاط واجب، شاول عقدهای ووق 
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 1وهكن است حاخد برای لهس حدن ناوحرم از دستكش و وانند آن استفاده نهاخد.

گفتن حا ناوحرم7  . احکام سخن 

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

ت جنسی  الف. ههوراه  -هرچند درجۀ خفحف احساس جنسی  -حا شهوت و لذ 
 نجاشد. 
گنواه  ب. کوردن وجوتال حوه  که فرد حا صحجت  این ترس و خوف وجود نداشته حاشد 
2شود.

 

 3ههراه حا وطالب عاشقانه خا نكات غحر اخالقی و فساد انگحز نجاشد. ج.
کوه وعهووال  بورای شونونده تحرخوک زن صداى خود را  د. طوری رقحق و نازک نكنود 

 کننده است. 
گفتگو حا وحارم نحز وی  حاشد. شاخان ذکر است، حكن وذکور شاول 

گونووه صووحجت خووا ارتجوواط غحوور حضوووری حووا  . 43 مسأله حكوون وسووألۀ قجوول در وووورد هوور 
هوووای نگاری، ارتجووواط از طریوووق شوووجكه جووونس وخوووالف واننووود تهووواس تلفنوووی، ناووووه

 شود.  کردن، ارسال پیاوک و اخهحل نحز ویاجتهاعی، چت 
احی، ورثحوه خووانی، سوخنرانی، خوانودن سورود توسوط  . 44 مسأله قرآن خواندن، وود 

که ناوحرم صدای آنوان را ووی کنی  کوردن حانوان در اوا شونود، چنانچوه ههوراه حوا نوازک 
کننده است، جایز نحست؛  گونه صدا حاشد حه که وعهوال  برای شنونده تحرخک    ای 

                                                           
 شود. ذکر وی« وساجل پزشكی». برخی از احكام وراجعه حه پزشک، در فصل 1
گوواهی صووحجت حووا نوواوحرم 2 کووه  ت حاشوود  -. توضووحح بیشووتر وطلووب از ایوون قوورار اسووت   -هرچنوود حوودون لووذ 

گردد؛ شود انسان ور حاعث وی گناهی  وثل اخنكه پس از این صحجت وسوسه شده و وجتال حوه نگواه  تكب 
کوه  ت حا ههان فرد خا فورد دخگور و واننود آن شوود؛ در چنوحن ووواردی  گفتگوی حا لذ  حراوی ههچون نگاه خا 

ت وی، ووجب اور حراوی واننود وووارد ووذکور شوود  فرد وی گفتن حدون لذ  هرچنود حوه ایون  -ترسد سخن 
کند.  -ن نجاشد اور وطهج  نجاخد صحجت 

وه، تجووادل وطالووب عاشوقانه چنانچووه وفسووده3 ای حووه دنجوال نداشووته حاشوود، حنوابر احتحوواط واجووب جووایز . الجت 
گر وفسده داشته حاشد، حنابر فتوی  حرام است.   نحست و ا
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 1اقدام حه هر خک از اوور وذکور چنانچه در وعرض بوروز وفسوده نووعی ههحن طور،
 گردد، جایز نحست. 

شواخان ذکور اسووت، در ایون حكوون فرقوی بووین خوانودن حووه صوورت دسووت جهعوی خووا 
 حاشد.  فردی نهی

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

ووه س توصووحه دارد از وجهوووع دسووتورات دخنووی وعلوووم وووی ،الجت  کووه شوورع وقوود  شووود 
کوه عرفوا  ضوروری  حانوان تا حد  اوكان در صوحجت و وعاشورت حوا نواوحرم حوه وقوداری 

کتفا نهاخند.   وحسوب شود، ا

ت و شوهوت  . 46 مسأله که ههوراه حوا لوذ  خنده، وزاح و شوخی حا ناوحرم در صورتی 
خوووا تووورس وجووتال شووودن حوووه حوورام حاشووود، جوووایز  -خفحووف آن هرچنووود درجوووۀ  -جنسووی 
 نحست؛ 

ن ناوناسوب   که در عرف افراد وتودی  در غحر این صورت نحز، چنانچه طوری حاشد 
 و ناشاخست شهرده شود، حنابر احتحاط واجب جایز نحست. 

قه9  . وساجل وتفر 

ت وی و نشوووانۀ عقووول،  . 47 مسأله پوشوووش و لجووواس انسوووان اراجوووه دهنووودۀ شخصوووح 
وور فوورد و جاخگوواه او نووزد عقووال ویفرهنووو، نوووع ت حاشوود و شاخسووته اسووت جوووان ووو ون  فك 
کوه حوه جهوت ضوحق و تنوو بوودن خوا تصواویر و  پیرو اهل بیوت از پوشوحدن لجاسوی 

ات، ناوناسووب اسووت  نوشووته خووودداری نهاخوود؛  های ووجووود در آن خووا سووایر خصوصووح 
ت جنسووی خووا تووروخج فسووا گوور چنووحن لجاسووی ووجووب تحرخووک شووهوت و لووذ  د خووا حلكووه ا

گردد، پوشحدن آنفرقه  جایز نحست.  های حاطل 

                                                           
ت و شووهوت جنسووی . خعنوی نوعووا  و حووه1 ووه دخگوران و شوونحدن ههووراه حووا لووذ  خووا  طور وعهووول، ووجووب جلووب توج 

 سایر اوور حرام حاشد. 



    /احكام رواحط زن و ورد و...  

ات آن  . 48 مسأله کووه پارچووه خووا رنووو خووا دوخووت خووا سووایر خصوصووح  پوشووحدن لجاسووی 
که وی کسی  کوه ووجوب هتوک  خواهود آن را بپوشود وعهوول نحسوت،  برای  در صوورتی 

ت و خواری او حاشد، حرام است.   ححثح 

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

کوار حوه وت و بورای اجورای نهواخش و واننود آن  شهاجل ورد در آورد، هرچند ایون  طور ووق 
 حاشد؛ 

در غحووور ایووون صوووورت، اسوووتفاده از لجووواس و پوشوووش ووووردان بووورای زن و اسوووتفاده از 
 رد حرام نحست. لجاس و پوشش زنان برای و

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

شوود، واننود شود و خالف عفاف، ححا، وتانت و شأن زن وسلهان وحسووب ووی وی
 ها پرهحز نهاخند؛ ها و سرخالفحلندوچرخه خا ووتور سواری، هنر پیشگی در حعضی از 

هوا توسوط حوانوان هرچنود در آنهوا شوراخط حجواب  حه ههحن جهت، برخی از ورزش
گحرد.   رعاخت شود، نجاخد در حضور ناوحرم انجام 

کووه عطوور زده و بوووی آن حووه وشووام  . 51 مسأله کووه از ونووزل خووارح شووده، در حووالی  زنووی 
وعهوووول ووجووب تحرخوووک طور  که ایووون عهوول نوعوووا  و حووه رسووود، در صووورتی نوواوحرم وی

گنوواه افتووادن وووردان وووی کوورده، شووهوت و حووه  وور  گووردد خووا زن حووه ههووحن قصوود خووود را وعط 
 جایز نحست. 

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

که حه هنگوام راه رفوتن صودا اخجواد وی کفشی  کنود و ووجوب  ههچنحن، پوشحدن 
ه دخگران ویتو گور حوه انگحوزه جلوب نظور ناوحرووان حاشود خوا نوعوا  سوجب بوروز  ج  گوردد، ا

                                                           
که توضحح شراخط آن، در وساجل 1  ذکر شد. « 74تا  45». 
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گردد جایز نحست  و در غحر ووارد وذکور اشكال ندارد.   فتنه و فساد 
گونووه . 53 مسأله کشووورهای غحوور اخووتالط بووین وووردان و زنووان حووه  کووه در  اسووالوی  ای 

کوه احكوام ال کشوورهای اسوالوی  هوی وربووط وتعارف است و ههحن طور در حعضی از 
ووت صووحجت زن حووا ووورد نوواوحرم و...  کحفح  حووه پوشووش، حجوواب، نگوواه، تهوواس حوودنی، 

گرفتووه وی شووود، رواح دارد و جاوعووه را در وعوورض فسوواد و انحطوواط اخالقووی و  نادخووده 
تی قرار وی شحوع بی  دهد، جایز نحست. عف 

های حووالل اشووكال نوودارد؛ ولووی خووودداری از اخووتالط  تحصووحل در رشووته . 54 مسأله
و وورد و نحوز رعاخوت حجواب اسوالوی توسوط حوانوان در برابور نواوحرم الزم  حرام بوین زن

گر اداوۀ تحصحل ههراه حا اختالط حرام بین زن و ورد بوده خا وفاسود دخنوی و  است و ا
 اخالقی در بر داشته حاشد، حاخد ترک شود. 

کسوووی در آنجوووا نحسوووت  . 55 مسأله کوووه  وانووودن وووورد و زن نووواوحرم در وكوووان خلووووتی 
گنوواه وجووود داشووته حاشوود، حوورام اسووت، هرچنوود  چنانچووه احتهووال وجووتال شوودن حووه 

 شخص دخگری نحز حتواند وارد شود؛ در غحر این صورت، اشكال ندارد. 



 

 ازدواح

ت ازدواح  فضحلت و اههح 

کرخن حه آن سفارش شوده اسوت:  که در قرآن  ْنِكُحووا »ازدواح ووهجتی الهی است 
َ
َوأ

خاوی  
َ
َن ِوْن ِع   اْْل اِلحح 

ِؤواِجُكْن ِؤْن َخُكوُنووا ُفَقوراَء ُخْغوِنِهُن اُم ِووْن ِوْنُكْن َوالص َ َفْضوِلِه  جاِدُکْن َو
 1. «حنَواُم واِسٌع َعل

کنحوزان صوالح و وردان و زنان بی ههسر را، ههسور دهحود و ههچنوحن حوه غالووان و 
گور فقحور و تنگدسوت حاشوند، خداونود آنوان را از فضول  شاخستۀ خوخش ههسر دهحود، ا

گاه است.  ز وینحاخود بی  سازد، خداوند وسعت دهنده و آ
ْزواجووا  ِلَتْسووُكُنوا ِؤَلْحهووا َوَجَعووَل َبْیووَنُكْن َوووَود َ   »

َ
ْنُفِسووُكْن أ

َ
ْن َخَلووَق َلُكووْن ِوووْن أ

َ
َوِوووْن آخاِتووِه أ
ُروَن   َوَرْحَهة  ِؤن َ في ِلَك ََلخاٍت ِلَقْوٍم َخَتَفك َ    2«.ذ 

که براى و از جهله آخات شها از جنس خودتوان، ههسورانی آفرخود  الهی این است 
ووت و وهرحووانی افكنوود، در ایوون نعهووت  گحرخوود، و در وحووان شووها وحج  کووه حووا آنووان آرام 

ر وی نشانه که تفك   کنند.  هایی است براى وردوی 

                                                           
 .  74. نور، آخۀ 1

 . 41. روم، آخۀ 2
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که در رواخوات، حوه  ازدواح، نخستحن سنو حنای تشكحل خانواده و اجتهاع است 
 عنوان وحجوترین حناء توصحف شده است. 

کرم  از اوام حاقر  که رسول ا هحچ خانه و حنایی در نوزد »فروودند:  رواخت شده 
که حه وسحلۀ ازدواح برپا وی خداوند، وحجوب 1«.شود نحستتر از خانه و حنایی 

 

که اوام صادق ول، »فروودند:  در حدخث است  دو رکعت نهاز خک انسوان وتأه 
که شخص َعَزب حه جا وی  2«.تر است رد، حا فضحلتآواز هفتاد رکعت نهازی 

  نکوهش ترک ازدواح حه خاطر ترس از فقر 

توورک ازدواح حووه خوواطر توورس از فقوور و عوودم اوكانووات اقتصووادی، در رواخووات وووورد 
گرفته است.  ت و نكوهش قرار   وذو 

که فروودند:  از اوام صادق که حه واسطۀ تورس از فقور ازدواح »رواخت شده  کسی 
ونود سووءظن  )گهوان حود( بورده اسوت، خداونود وتعوال کنود، نسوجت حوه خدارا ترک وی

گوور ازدواح وووی فرواخوود: ِؤْن َخُكوُنوووا ُفَقووراَء ُخْغووِنِهُن اُم ِوووْن َفْضووِلِه َواُم واِسووٌع َعلووحن؛ خعنووی ا
کنندگان در فقر و وضحقه اقتصادی حاشند، خداوند آنوان را از فضول خوود غنوی  و بوی 

گشاخش  کرد و خداوند     3«.دهندۀ داناستنحاز خواهد 
که حضورت صوادق نقول  از پودر بزرگوارشوان از رسوول خودا  درحدخث است 

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

 وساطت در اور ازدواح 
وات ازدواح در رواخوووات، ووووورد توصوووحه و  وسووواطت و اقووودام و فوووراهن سوووازی وقووود 

 سفارش واقع شده است. 

                                                           
وات النكاح و آداحه، حاب44، حوسائلالشیعه. 1  . 0، ح10، ص1، ابواب وقد 
 .1، ح14، ص4، حابههان. 2
 . 0707، ح740ة الفقر، ص، حاب فحهن ترك التزوخج وخاف7، حالفمیهاليسضسههى. 3
وات النكاح و آداحه، حاب44، حوسائلالشیعه. 4  .0، ح15، ص4، ابواب وقد 
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که فروودند:  صادق از اوام دی را ههسور دهود، از »رواخت شده  کس فرد وجر  هر 
کوووه خداونووود وتعوووال در روز قحاووووت حوووه او نظووور رحهوووت  کسوووانی خواهووود بوووود  جهلوووه 

 1«.کند وی
که اوحور الهو ونحن بهتورین وسواطت و شوفاعت آن »فروودنود:  در حدخث است 

که فرد بین دو نفر برای اور ازدواح شفحع و واسوطه شوود توا خداونود بوین آن دو را  است 
 2«.)حا ازدواح( جهع نهاخد
کاظن که فروودند:  نحز از اوام  که در روز قحاوت در ساخۀ »نقل شده  گروهند  سه 

کوه سواخه کوه عرش خودا قورار دارنود، در آن روزی  کسوی  ای جوز سواخۀ عورش او نحسوت: 
که خادوی بورای بوراد کسی  ر وسولهانش زوحنۀ ازدواح برادر وسلهانش را فراهن سازد؛ 
که سر  برادر وسلهانش را پنهان دارد کسی   3«.)هنگام نحاز( فراهن نهاخد؛ 

 گحری در اور ازدواح آسان 
س، سزاوار است در اور ازدواح سوخت گحری نشوود و ازدواح حوا  از دخدگاه شرع وقد 

گحوورد تووا از ایوون جهووت بوورای  کوون انجووام  کووه قصوود ازدواح دارنوود وووانعی  هوووزخنۀ  کسووانی 
گنوواه و وفاسوود اخالقوویوجووود نداشوو و  ته حاشوود و زوحنووۀ آلوووده شوودن فوورد و اجتهوواع حووه 

کووردن حووار ازدواح وذووووووردد و سنگحوووون نگووووی فراهووووودخن گوووووم بوووده و عوواقووووون  وار ووووب نا
 دارد. 

واتی ازدواح  وجاحث وقد 
که حه واسطۀ نداشتن ههسر وجتال حوه حورام ووی . 56 مسأله گوردد، ازدواح بورای فردی 

 .  شوداو واجب وی

                                                           
 . 1، ح00، ص14، حابههان. 1
 .4، ح00،  صههان. 2
 .7، ح00، صههان. 3
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 آنچه برای وردان در وورد ازدواح وستحج و وکروه شهرده شده 
که وی . 57 مسأله کند وستحب است دو رکعت نهاز خوانوده  وردی  خواهد ازدواح 

 این دعا را حخواند:  جا آوردن حهد الهی،  و پس از حه

ُهوون َ َفْرجوو» َعف َ
َ
َسوواِء أ ْر لووي ِوووَن الن ِ ِ َح َفَقوود  َتووَزو َ

َ
ْن أ
َ
خووُد أ ر

ُ
ووي أ ُهوون َ ِؤن  ْحَفَظُهوون َ لووي فووي الل َ

َ
ا  َوأ

جووا  َتْجَعُلووُه َخَلفووا    َطح ِ
ْر لووي َوَلوودا  ِ ْعَظَهُهوون َ َبَرَکووة  َوَقوود 

َ
ْوَسووَعُهن َ ِرْزقووا  َوأ

َ
َنْفِسووَها َوفووي َوووالي َوأ

 2«.1َصاِلحا  في َحَحاتي َوَحْعَد َوَهاتي
کووووه انسووووان  در احادخووووث وعصووووووحن  . 58 مسأله ات زنووووی  در وووووورد خصوصووووح 
خادی نقل شده است از جهله اخنكه:  توصحه کند،  خواهد حا او ازدواح وی  های ز

که انتخاب وی  ن»کند  زنی  « رو رو و خنوده گشواده»، «عفحفوه»، «حا اخالق»، «وتدی 
ووت» ، «نروخووو» در »بوووده و « دهنوودۀ ههسوور خوواری»حاشوود؛ « کرخهووة اْلصوول»و « حووا وحج 

بووده و نوازا « آورفرزنود»؛ ههوحن طوور «غحاب وی نسجت حه اوور او وراقجت داشته حاشود
 نجاشد. 

عووالوه بوور آن، شاخسووته نحسووت انسووان زنووی را تنهووا حووه جهووت وووال و زیجوواییش حووه 
کوه رخشوۀ  ههسری برگزخند.  حودی دارد و ههوحن طوور  ههحن طور، ازدواح حوا زن زیجوایی 

 زن احهق، وكروه شهرده شده است. 

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

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

                                                           
ة الصلوات الهندوحة، حاب4 ، حههان. 1  .1، ح107، ص75، أبواب حقح 

هوور رکعووت حعوود از حهوود، سوووۀ خووس قراجووت نهاخوود و حعوود از نهوواز . خووا آنكووه رجوواء  دو رکعووت نهوواز حخوانوود و در 2
ُهن َ اْرُزْقنوي َزْوَجوة  َصواِلَحة  َوُدودا  َوُلوودا  َشوُكورا  َقُنوعوا  »جا آورد و حگوخد:  حهد و ثنای خداوند وتعال را حه الل َ

ِؤْن َذَکووْرُت امَ  ُت َغَفووَرْت َو
ْ
َسووأ
َ
ِؤْن أ ْحَسووْنُت َشووَكَرْت َو

َ
ِؤْن َغُحووورا  ِؤْن أ ووَرْت َو ِؤْن َنسووحُت َذک َ َعاَنووْت َو

َ
 َتَعوواَلی أ

ْقَسوْهُت َعَلْحَهووا
َ
ِؤْن أ َطوواَعْتني َو

َ
َوْرُتَهوا أ

َ
ِؤْن أ ْت َو ِؤْن َدَخْلوُت َعَلْحَهووا ُسوور َ ْت  َخَرْجوُت ِوووْن ِعْنوِدَها َحِفَظووْت َو َبوور َ

َ
أ

ْرَضووْتني َخووا َذا اْلَجوواَلِل َوا
َ
ِؤْن َغِضووْجُت َعَلْحَهووا أ  َوووا َقَسووهي َو

ِجووُد ِؤال َ
َ
ُلَك َواَل أ

َ
ْسووأ
َ
َهووا أ ْکووَراِم َهووْب لووي َذِلووَك َفِؤن َ ْْلِ

 .14، ح454، ص5، ابواب النكاح، حاب144 ، حبسازاأليىاز؛ «َقَسْهَت لي
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ت»و « اوانت»و « دین» کورم « عف  گحرد؛ در این ووورد، از پیواوجر ا ه قرار   ورد وورد توج 
که حضرتش فروودند:   رواخت شده 

گاه خواست»  که اخوالق و دخنوداری او ووورد رضواخت هر  گاری برای دختر شها آود 
گوور خوود؛ ا چنووحن نكنحوود، فتنووه و فسوواد بزرگووی در  شووها بووود، دختوور را حووه ازدواح او در آور

 «.زوحن بپا خواهد شد
وووث»و « حووود اخوووالق»و « خوار شوووراب»ازدواح حوووا وووورد  . 61 مسأله وووی  و حوووه« ُوَخن  کل  طور 

که حه وساجل دخنی ولتزم و پای»  ، وكروه شهرده شده است. «نحستحند  کسی 

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

کووه  کووه جووواب دادن خواسووتگار وناسووب و وووورد پسووند را  ووا آنچووه ورسوووم شووده  او 
نهاخنوود، اسوواس وووی 1حووه نتحجووه اسووتخارهحاشوود، ووکووول هووای شوورعی وووی دارای والک
 شرعی ندارد. 

 پيشنهاد ازدواح حه زن شوهردار 
کناخووه  حووه -پیشوونهاد خووا درخواسووت ازدواح  . 62 مسأله  -طور صوورخح خووا حووه صووورت 

ۀ طوالق رجعوی اسوت، وام عود  کوه شووهر دارد خوا در اخ  چنانچوه تورس آن  2نسجت حه زنی 
ت سرحاز زند و  که زن از حقوق زوجح  د حرام است؛ حلكه در غحر این شو« ناِشزه»حاشد 

 صورت نحز، حنابر احتحاط واجب جایز نحست. 

شاخان ذکر است، در این حكن فرقی ندارد پیشونهاد ازدواح حوه صوورت حضووری  
 حاشد خا غحر حضوری؛ حه صورت شفاهی حاشد خا از طریق ارسال پیام و وانند آن. 

گوور وووردی زن شوووهر . 63 مسأله د حقوووق زناشوووجی داری را فرخووب داده و از او حخواهوو ا
شوووهرش را رعاخووت نكنوود تووا حووه ایوون جهووت شوووهر، وی را طووالق داده و زن حووا آن ووورد 

                                                           
 . استخاره حا قرآن و تسجحح و وانند آن. 1
ت جاری نهی2 ۀ عقد ووق  ۀ وفات و عد  ه، وثل عد   شود. . حكن وذکور در وورد سایر اقسام عد 
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کار، هر دو وعصحت بزرگی ورتكب شده کند، حا انجام این  اند، هرچند طالق  ازدواح 
 و ازدواح حعدی صححح است. 

ت عقد ازدواح وحل  اشکال است که صح   حکن وواردی 
گر عقد ازدواح واقع شوود، و . 64 مسأله لوی حوه جهوت اخوتالل در حعضوی از شوراخط، ا

ت آن وحل  اشكال حاشد، وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.   صح 
گر طورفحن قصود جودا شودن از هون را ندارنود و ازدواجشوان شورعا  ووانعی  حنابراین، ا
کتفوا نكورده و دوحواره حوا رعاخوت  نداشته حاشد، حنابر احتحاط واجب حه چنحن عقودی ا

 صحغۀ عقد را اجرا نهاخند؛ شراخط، 

ا چنانچه قصد جدایی داشوته حاشوند حنوابر احتحواط واجوب   -حوا رعاخوت شوراخط  -او 
وت  ت حاقحهانوده در عقود ووق  اقدام حه اجرای صحغه طالق در عقد داجن و حخشش ود 

 نهاخند؛ 

 اقسام ازدواح
وت»و « ازدواح داجون»ازدواح بر دو قسون اسوت:  . 65 مسأله ، ازدواح داجون ؛«ازدواح ووق 

وت آن  ن نشوود و ههحشوگی حاشود و ازدواح ووق  تی بورای آن وعوح  که وود  ازدواجی است 
ن حاشود و هور خوک از ایون دو قسون، احكوام و شوراخطی  تش وحودود و وعوح  که ود  است 

که در وساجل حعد بیان وی  شود دارد 
 شراخط زوجحن 

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

که ازدواح حا آنان حاطل است، نجاشند؛  .1 کسانی   از وحارم خكدخگر خا 
کراه( اقدام حه ازدواح نهاخند؛  .2  حا اختحار )حدون ا
حالغ و عاقل حاشند و در صورت صغحر خا سفحه خا وجنون بوودن، ازدواح حوا اذن  .3

گحرد.   ولی  شرعی آنان صورت 
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 9که کسانی   ازدواح حا آنان حاطل است، نجاشند  . از وحارم خکدخگر خا 
کووه ازدواح حووا  . 67 مسأله کسووانی  ازدواح حووا وحووارم نسووجی، سووججی و رضوواعی و سووایر 

ۀ دخگووری اسووت خووا خووواهر کووه در عوود  زن خووا زن  آنووان حوورام خووا حاطوول اسووت، واننوود زنووی 
 شوهردار، صححح نحست. 

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

 3اقدام حه ازدواح نهاخند . حا اختحار خود 

کوه در اوور ازدواح  . 68 مسأله برای آنكوه ازدواح صوححح حاشود، زن و وورد در صوورتی 
کسووی نسووجت حووه آنووان شوورعا  والخووت نوودارد، حاخوود حووا اراده و اختحووار  1وسووتقل هسووتند و 

کسووی خكووی از آن دو خووا هوور دو را وادار حووه ازدواح نكوورده  خووود اقوودام حووه ازدواح نهاخنوود و 
2حاطل است.« ُوْكَره»ازدواح فرد  حاشد. حنابراین،

 

گوور زن و ووورد، خووا خكووی از آن دو را حووه ازدواح وادار نهاخنوود، ولووی حعوودا   . 69 مسأله ا
کووه واقووع شووده ابووراز رضوواخت نهوووده و آن را اجووازه دهنوود عقوود  نسووجت حووه عقوودی 

کووووه عقوووود را دوحوووواره  صووووححح وی حاشوووود، هرچنوووود احتحوووواط وسووووتحب آن اسووووت 
 ند. وحخوان

گر زن و وورد قلجوا  راضو . 71 مسأله هرچنود تظواهر حوه نارضواختی  -ی حوه ازدواح حاشوند ا
که توسط آن دو خا وکحل آنها واقع وی -نهاخند   شود، صححح است. عقدی 

 7 حالغ و عاقل حاشند خا عقد حا اذن ولی  شرعی آنان حاشد . 

که حالغ و عاقول حاشوند . 71 مسأله و در صوورت صوغحر خوا  3از شراخط زوجحن آن است 

                                                           
که دارای والخت شرعی در1 کوه »اور ازدواح هستند و تفصوحل وووارد والخوت آنوان در وجحوث  . افرادی  افورادی 

 خواهد آود. « شونددر اور ازدواح ولی  شرعی وحسوب وی

کراه». توضحح بیشتر در وورد 2  شود.  ذکر وی« و حعد از آن 045»، وساجل «طالق»، در فصل «ا
که تفصحل آن در وجحوث . در ازدواح دختر ح3 کره، اذن ولی  شرعی وی الزم است  کوه »الغۀ رشحدۀ حا افورادی 

 شود. ذکر وی« شونددر اور ازدواح ولی  شرعی وحسوب وی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

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

که ازدواح حا آنان حرام و حاطل است  افرادی 

 9وحارم انسان . 

که حه انسان َوحرم هستند، حرام و حاطل است؛ وحوارم  . 72 مسأله ازدواح حا افرادی 
 رضاعی. وحارم  .3وحارم سججی؛  .2وحارم نسجی؛  .1اند:  سه دسته

 شود. توضحح این سه دسته، در وساجل حعد ذکر وی 

o الف. وحارم نسجی 

کووه از راه  . 73 مسأله حاشووند )وحووارم نسووجی(،  حووه انسووان َوحوورم وی« َنَسووب»افوورادی 
 عجارتند از: 

 پدر و وادر؛  .1
پدربزرگ )پدِر پدر و پدِر وادر( و وادربزرگ )وادِر وادر و وادِر پودر(، هور چوه حواال  .2
 روند؛ 
 زندان و اوالد آنان، هر چه پایین روند؛ وانند نوه، نجحره و نتحجه؛ فر .3

خووواهر و بوورادر )چووه اخنكووه پوودر و وووادری حاشووند خووا تنهووا پوودری حاشوود خووا تنهووا  .4
 وادری( و فرزندان آنان، هر چه پایین روند؛ وانند خواهرزاده و برادرزاده؛ 

وووه )چوووه اخنكوووه پووودر و ووووادری حاشوووند خوووا تنهوووا .5 پووودری حاشووود خوووا تنهوووا  عهوووو و عه 
ۀ پدر و وادر.   1وادری(، هر چه حاال روند، وانند عهو و عه 

                                                           
کوه بورادر و خوواهر 1 کورده و از هور شووهر خوود اوالدی دارد، در حوالی  که دو حوار ازدواح  . شاخان ذکر است، زنی 

وۀ اوالد شوهر سابق و شوهر جدخد خكی نحس ل، حا عهو و عه  ۀ اوالد شوهر او  ه حه اخنكه عهو و عه  تند، حا توج 
م و حه عكس وحرم نحستند.  ل حه اوالد شوهر دو  ۀ اوالد شوهر او  م وتفاوت است، پس عهو و عه   شوهر دو 



    /ازدواح  

دایووی و خالووه )چووه اخنكووه پوودر و وووادری حاشووند خووا تنهووا پوودری حاشوود خووا تنهووا  .6
1وادری(، هر چه حاال روند، وانند دایی و خالۀ پدر و وادر.

 

ووت از طریوو . 74 مسأله ق ازدواح حووا وحووارم نسووجی حاطوول اسووت و فرقووی نحسووت وحروح 
گور  ازدواح صححح و شرعی حاصل شود خوا از طریوق وطوی حوه شوجهه خوا زنوا. حنوابراین، ا

ود ووی -العحاذ حام  -وثال  زن و وردی  کوه از زنوا وتول  شوود ورتكب زنا شوند، فرزند آنان 
2حا آنان وحرم است.

 

o ب. وحارم سججی 

ت( حوا زو« وحارم سججی» . 75 مسأله که بر اثر ازدواح )داجن خا ووق  ح خوا کسانی هستند 
 شوند؛ زوجه وحرم وی

که حا زوح وحرم ووی  گروهی  گروه هستند؛  کوه حوا وحارم سججی دو  گروهوی  شووند و 
 شود.  گردند و توضحح آنها در وساجل حعد ذکر وی زوجه وحرم وی

 که حه زوح وحرم وی  شوند افرادی 

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

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

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

                                                           
خالوۀ . شاخان ذکر است، دایی و خالۀ برادر خا خوواهر پودرى انسوان، حوه انسوان وحورم نحسوتند، زیورا دایوی و 1

کوه دو زن آنها دایی و خالۀ انسان نحستند، خعنی برادر و خواهر وادر انسان نهوی حاشوند. حنوابراین، ووردى 
کوودام اوالد دارد،  م خكووی  گرفتووه و از هوور  ل حووا دایووی و خالووۀ اوالد زن دو  کووه دایووی و خالووۀ اوالد زن او  از آنجووا 

م ل حه اوالد زن دو   حاشند. و حه عكس وحرم نهی نحستند، پس دایی و خالۀ اوالد زن او 
بیووان « ارث»زاده حووا پوودر و وووادرش، در فصوول  . شوواخان ذکوور اسووت، حكوون توووارث )ارث بووردن( بووین فرزنوود زنووا2

 خواهد شد. 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

که او را  1دختِر دختر زن و دختِر پسر زن )نسجی بیجه»خا رضاعی(  كون ناونود و حووی« َر
که حعد از عقد ازدواح حه دنحا وی 2شود.آخند نحز وی وذکور، شاول دخترانی 

 

هوای ههسورش )ربیوه(، در شاخان ذکر اسوت، وحورم شودن شووهر حوه دختوران و نووه
کووه حووا وی نزدخكوویصووورتی حاصوول وووی ولووی در غحوور ایوون وووورد بوورای  4نهاخوود، 3شووود 

ووت، نزدخكووی شوورط نحسووت و حووا اجوورای صووحغۀ عقوود ووت  حصووول وحروح  ازدواح وحروح 
 شود. حاصل وی

حووا  -6داووواد فرزنوود انسووان و شوووهر وووادر انسووان 5حووه عجووارت دخگوور، داووواد انسووان، 
که بیان شد   حاشند. حا وی وحرم وی -توضححی 

 که حه زوجه وحرم وی  شوند افرادی 
 شود:  زن )زوجه( از وحان خوخشاوندان زوح، حا افراد ذیل وحرم وی . 77 مسأله
 رضاعی(؛پدر شوهر )نسجی خا  .1
پودربزرگ شوووهر )پوودِر پوودر شوووهر و پوودر وووادر شوووهر( هوور چووه حوواال رود؛ چووه اخنكووه  .2

7نسجی حاشند خا رضاعی؛
 

                                                           
وود وووی1 کووه بوور اثوور زنووا خووا وطووی حووه شووجهه وتول  ووه دختووری  شووود. شووود، دختوور نسووجی طوورفحن وحسوووب وووی. الجت 

ووه در صووورت زنووا، راحطووۀ توووارث بووین فرزنوود زنووا و وووی دروووورد آن جوواری« ربیجووه»حنووابراین، حكوون  شووود )الجت 
 والدخنش ثاحت نحست(. 

ل حووا ووورد دخگووری ازدواح 2 گوور زن از شوووهر سوواحقش دختووری دارد و پووس از طوالق خووا وفووات شوووهر او  . حنوابراین، ا
گحرد، آن دختر حا شوهر جدخد وحرم وی  شود. کند و نزدخكی صورت 

گر این زن از ش کوه در زووان ههچنحن، ا وهر جدخدش صاحب دختر شود، دختر وذکور حه شوهر سابق زن 
 حاشد. پیوند زناشویی حا وی نزدخكی نهوده، وحرم وی

 . هرچند نزدخكی از پشت حاشد. 3
واننود آحسوتنی از طریوق تلقوحح وصونوعی خوا  -. شاخان ذکر است، آحستن شدن زوجه حودون نزدخكوی حوا وی 4

ت حا دختر وی نهیو -جذب ونی زوح حه َوهجل   شود. وجب وحروح 
کنود و آن وورد، دختوری از زن سواحقش داشوته حاشود، شووهر آن 5 گور ووردی حوا زنوی ازدواح  . شاخان ذکر است، ا

 دختر حه این زن َوحرم نحست، چون واقعا  داواد او نحست، حلكه داواد شوهر او است. 

 ا وی وحرم نحستند. . ولی پدر و پدربزرگ و سایر حستگان شوهر وادر انسان ح6
که از شوهر ساحقش است حه پدر شوهر، وادر شوهر، برادر شووهر و خوواهر شووهر 7 . شاخان ذکر است، اوالد زن 

که ورد از ههسر دخگرش دارد حا پودر زن، ووادر زن، بورادر زن  جدخدش وحرم نحستند. ههحن طور، اوالدی 
 حاشند. و خواهر زن جدخدش وحرم نهی



    /ازدواح  

که از ههسر دخگرش دارد و نوه .3 های او هرچه پایین رونود، واننود پسرهای شوهر 
کوه  پسِر پسر شوهر و پسِر دختر شوهر )نسجی خا رضاعی( و حكن ووذکور شواول پسورانی 

1شود.آخند نحز وی عقد ازدواح از ههسر دخگر حه دنحا وی حعد از
 

حووا  -3عووروس فرزنوود انسووان، ههسوور پوودر انسووان 2حووه عجووارت دخگوور عووروس انسووان، 
که بیان شد   حاشند. حا وی وحرم وی -توضححی 

 سایر وساجل وربوط حه وحارم سججی 

 وحرم نجودن فرزندان قجلی زوح و زوجه حه خکدخگر □
که فرزند  . 78 مسأله گر وردى  که او هن از شوهر قجلی خوود ا دارد حا زنی ازدواح نهاخد 

م  دارای فرزند وی ل فرد، حوه فرزنود خوا فرزنودان ههسور دو  حاشد، فرزند خا فرزندان ههسر او 
 وی وحرم نحستند، چون نه پدرشان خكی است و نه وادرشان؛ 

کووه از ههسوور قجلووی خووود فرزنوود دارد، از ههسوور جدخوودش فرزنوود گوور وووردی  دار ولووی ا
شووود، اوالد جدخوودش، خووواهر و بوورادر پوودری اوالد قجلووی وی وحسوووب شووده و حووا هوون 

 حاشند.  وحروند، زیرا پدرشان خكی است و وحرم نسجی خكدخگر وی

کووووه از ههسوووور قجلووووی خووووود فرزنوووود دارد، چنانچووووه از ههسوووور  ههووووحن طووووور، زنووووی 
دار شووود، اوالد جدخوودش، خووواهر و بوورادر وووادری اوالد قجلووی وی جدخوودش فرزنوود

وحسوب شده و حا هن وحروند، زیرا وادرشان خكی اسوت و وحورم نسوجی خكودخگر 
 حاشند.  وی

                                                           
گر1 کند و از زن جدخودش صواحب پسور شوود،  . حنابراین، ا که دارای ههسر است حا زن دخگری ازدواح  وردی 

گرفتوه حاشود. ههچنوحن،  ل ایون وورد، َوحورم اسوت، هرچنود زن اول از ایون وورد طوالق  پسر ووذکور حوه زن او 
که این ورد حگحرد، َوحرم است.   این پسر حه زنان حعدی 

گر وردی حا زنی ازدواح2 که آن زن، پسری از شوهر ساحقش داشته حاشد، زن آن پسور  . شاخان ذکر است، ا کند 
حووه ایوون ووورد َوحوورم نحسووت، چووون واقعووا  عووروس او نحسووت، حلكووه عووروس زن او اسووت. ههچنووحن، وووادر و 

 وادربزرگ عروس انسان حا وی وحرم نحست و ازدواجشان وانعی ندارد. 
 ا وی وحرم نحستند. . ولی وادر و وادربزرگ و سایر حستگان ههسر پدر انسان، ح3



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 ازدواح ورد حا دختر ههسر و خواهر ههسرش □
کووه از ههسوور سوواحقش دختوور دارد ازدواح نهاخوود،  . 79 مسأله گوور انسووان حووا زنووی  ههووان  ا

که در وسألۀ  ذکر شد، در صورت نزدخكی حا ههسر خوخش بورای ههحشوه حوا « 35»طور 
کوه حوا وی نزدخكوی نكورده، حنوابر احتحواط الزم  1شود؛ی وحرم ویدختر و ولی تا زووانی 
گوور قجوول از نزدخكووی ههسوورش را  2توانوود ههزوووان حووا دختوور وی نحووز ازدواح نهاخوودنهووی و ا

کند. طالق داده خا ههسرش فوت نهاخد وی  تواند حا دختر وی ازدواح 
ووت وی حووا ههسوورش حوواقی اسووت . 81 مسأله کووه راحطووۀ زوجح  چووه در  - ووورد تووا زوووانی 

ت  کند؛ چه اخنكه خوواهر  نهی -ازدواح داجن و چه ووق  تواند حا خواهر ههسرش ازدواح 
که اقدام حوه ایون  ت و در صورتی  نسجی حاشد خا رضاعی و چه ازدواح داجن حاشد خا ووق 

3اور نهاخد، ازدواح وی حا خواهر ههسرش حاطل است.
 

گر وردی ههسر خووخش را طوالق دهود، چنانچوه طوالق رج . 81 مسأله عوی حاشود، توا ا
ه که عد   تواند حا خواهر ههسرش ازدواح نهاخد. اش تهام نشده، نهیزوانی 

کوه طوالق حواجن حاشود خوا  . 82 مسأله اگر وردی ههسر خووخش را طوالق دهود، در صوورتی 
ۀ طالق ندارد  که نحازی حه عد  که خاجسه است خا حوا  -ههسرش از افرادی است  وانند زنی 

 تواند حا خواهر وی ازدواح نهاخد؛ وی حعد از طالق -وی نزدخكی صورت نگرفته 

 حاشد. شاخان ذکر است، وفات ههسر در حكن طالق حاجن وی

ت عقوود ازدواح تهووام  . 83 مسأله کووه ووود  کوورده، در صووورتی  ووت  کووه ازدواح ووق  وووردی 
ت را حه ههسورش بجخشود، حنوابر احتحواط الزم نهوی ۀ شود خا ود  کوه عود  توانود توا زووانی 

 واح نهاخد؛ ههسرش تهام نشده حا خواهر وی ازد

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

                                                           
 شود. ناوحده وی« ربیجه». دختر وذکور، 1
وت ووادر دختور و نحوز حكون حوه 2 گر اقدام حه چنحن ازدواجی نهاخود، حنوابر احتحواط الزم حكون حوه حقوای زوجح  . ا

 شود. حنابراین، وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. صححح بودن ازدواح حا دختر نهی
 طور ههزوان اقدام حه ازدواح حا دو خواهر نهاخد، عقد ازدواح هر دو حاطل است.  حه. چنانچه فرد 3



    /ازدواح  

 زاده خا خواهرزادۀ ههسرش  ازدواح ورد حا برادر □

وت او حوا ههسورش حواقی اسوت  . 84 مسأله کوه راحطوۀ زوجح  چوه ازدواح  -ورد تا زوانی 
ت   1تواند حدون اذن ههسرش حوا بورادرزاده خوا خوواهرزادۀ وینهی -داجن بوده و چه ووق 

کند و چنانچوه اقودام حوه ایون اوور  -نسجی و چه رضاعی  چه - ت(  ازدواح )داجن خا ووق 
حاشوود؛ وگووور آنكوووه نهاخوود، ازدواجوووش حووا بووورادرزاده خووا خوووواهرزادۀ ههسووورش حاطوول ووووی

 ههسرش حعد از عقد آن را اجازه دهد. 
تواند حدون اذن ههسرش )چوه اخنكوه عقود وی حوا ههسورش داجون  ورد وی . 85 مسأله

ت( حا عه   کند. حاشد خا ووق  ت(   ه خا خالۀ ههسرش ازدواح )داجن خا ووق 

گر وردی ههسور خووخش را طوالق دهود، چنانچوه طوالق رجعوی حاشود توا  . 86 مسأله ا
ه که عد  زادۀ  زاده خا خواهر  تواند حدون اذن ههسرش حا برادراش تهام نشده، نهیزوانی 

کند؛  2وی  ازدواح 

کووه طووالق حوواجن حاشوود خووا ههسوورش از افوورادی اسووت   کووه نحووازی حووه ولووی در صووورتی 
ۀ طالق ندارد  که خاجسه است خا حا وی نزدخكی صوورت نگرفتوه  -عد  حعود  -وانند زنی 

زادۀ وی ازدواح نهاخود و نحوازی حوه اذن از ههسور  زاده خا خوواهر  تواند حا برادراز طالق وی
قه 3اش ندارد.وطل 

 

ت □ ت حا فرزند خوانده از طریق عقد ووق  ت وحروح   کحفح 

ووت حووا  . 87 مسأله ووت وحروح  ووهکحفح  کووه حووه عنوووان حچ  وحسوووب « فرزنوود خوانووده»ای 
 شود از قرار ذیل است:  وی

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

                                                           
 . هر چه پایین رود، وانند نوۀ برادر ههسرش خا نوۀ خواهر ههسرش. 1
 .  ههان. 2

گر ههسرش فوت نهاخد، اذن وی ساقط وی3  شود. . ههچنحن، ا
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ت پدر خوا پودربزرگ وورد در  - 2و رعاخت شراخط شرعی 1پدربزرگ پدری وی حه عقد ووق 
 گردد. آورند حا آن ورد وحرم وی

گوو  ووت پسوور آن ووورد خووا نوووهههچنووحن، ا ووت   اش درر او را حووه عقوود ووق  آورنوود، وحروح 
 شود.  حاصل وی

ۀ ناحالغ است، چنانچه او را  ب. گر فرزند خوانده پسر حچ  حا اذن پودر خوا پودربزرگ  -ا
وت دختور خوا نووۀ زن در آورنود، حوا آن زن  - 3پدرخش و رعاخت شراخط شرعی حه عقود ووق 

 گردد؛ وحرم وی
گر او   ا ا وت ووادر خوا ووادربزرگ آن زن او  در صوورتی  -را حا توضحح سابق حه عقود ووق 

کوافی نحسوت؛ زیورا شورط  -که شوهر نداشته حاشد  وت  در آورنود، بورای حصوول وحروح 
ه حا وادر خا وادربزرگ آن زن وی ق نزدخكی حچ  ت در فرض وذکور، تحق   حاشد. وحروح 

o ح. وحارم رضاعی 

 که حا شحر دادن وحرم وی  وندش افرادی 
کوه در وجحوث حعود ذکور وی شحر . 88 مسأله گوردد، حاعوث وحورم  دادن نوزداد حا شراخطی 

 نام دارند؛ « وحارم رضاعی» شوند؛ این وحارم،  شدن برخی از افراد حه خكدخگر وی
 فرد شحرخوار عجارتند از: « وحارم رضاعی»
ه را شحر وی .1 که حچ   د. ناون وی« وادر رضاعی»دهد )داخه خا ورِضعه( و او را  زنی 

د شده و شحردار شودن داخوه  .2 که بر اثر ازدواح داخه حا وی، فرزندی وتول  شوهر داخه 
گرفته است.   از این طریق صورت 

                                                           
کوه در اوور ازدواح ولوی  شورعی وحسووب ووی افورادی». وساجل وربووط حوه اذن پودر و جود  پودری، در وجحوث 1

 گردد. ذکر وی« شوند
وت حوه انودازه2 ت عقد ووق  کوه توضوحح آن در فصول  . از جهله شراخط شرعی عقد، طوالنی بودن ود  ای اسوت 

ت»  گردد.  بیان وی« 704»، وسألۀ «عقد ووق 

 . ههان. 3
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 ناوند.  وی« پدر رضاعی»خا « صاحب َلَجن»فرد وذکور را  
هر چه  -چه نسجی و چه رضاعی  -پدر و وادر داخه و پدربزرگ و وادربزرگ وی  .3

 حاال روند. 
ود شودهفرزند .4 کوه از وی وتول  آخنود؛ ایون فرزنودان،  انود خوا حعودا  حوه دنحوا وویان داخوه 

 شوند. نوزاد وحسوب وی« برادر خا خواهر رضاعی» 
فرزنوودان اوالد نسووجی داخووه، هوور چووه پووایین رونوود؛ واننوود نوووه، نجحووره، نتحجووه، چووه  .5

 فرزندان نسجی آن اوالد حاشند و چه فرزندان رضاعی آنها. 
که خواهر و  .6 نووزاد « خاله خا دایی رضاعی»برادر داخه )چه نسجی و چه رضاعی( 

 شوند. وحسوب وی
ه و دایی و خالۀ داخه )چه نسجی و چه رضاعی(.  .7  عهو و عه 
)صواحب َلوَجن( هور چوه حواال « پودر رضواعی»پدر و ووادر و پودربزرگ و ووادربزرگ  .8

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

، هر چه پایین روند وانند نوه، نجحره، نتحجه، چوه «پدر رضاعی»فرزندان اوالِد  .11
 فرزندان نسجی آن اوالد حاشند و چه فرزندان رضاعی آنها. 

کوه « پدر رضاعی»خواهر و برادِر  .11 وه خوا عهووی »)چه نسوجی و چوه رضواعی(  عه 
 شوند. نوزاد وحسوب وی« رضاعی
ه و دایی و خالۀ  .12  )چه نسجی و چه رضاعی(. « پدر رضاعی»عهو و عه 
کووه حعوودا  ذکوور وی . 89 مسأله گوور زنووی نوووزادی را حووا شووراخطی  شووود شووحر دهوود، پوودر و  ا

حووا دختووران نسووجی داخووۀ  -چووه پوودری و چووه وووادری  -پوودربزرگ نسووجی نوووزاد شووحرخوار 
توانود حوا هون یشووند و نهووحورم ووی -هور چوه پوایین رونود  -های نسوجی او وذکور و نوه

وا حوا دختووران و نووه ناوحرونود، هرچنود احتحوواط  1هوای رضواعی داخووهازدواح نهاخنود، او 
                                                           

گر دختران و نوه1 )شووهر داخوه( نحوز وحسووب شووند، حكون آن در های صاحب َلوَجن های وذکور، اوالد و نوه. ا
 وسألۀ حعد خواهد آود. 
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که حا آنان  1ازدواح نكنند. وستحب آن است 
کووه حعوودا   . 91 مسأله گوور زنووی نوووزادی را حووا شووراخطی  شووود شووحر دهوود، پوودر و  ذکوور وی ا

اجووب حنووابر احتحوواط و -چووه پوودری و چووه وووادری  -پوودربزرگ نسووجی نوووزاد شووحرخوار 
 -چوه نسوجی و چوه رضواعی  -های شوهر داخه )صاحب َلوَجن( توانند حا دختران و نوه نهی

 2ازدواح نهاخند.
کووه حعوودا   . 91 مسأله ووۀ دختوور نسووجی خووود را حووا شووراخطی  گوور زنووی حچ  شووود شووحر  ذکوور وی  ا

ۀ شحرخوار( حاطل وی وت  شوددهد، ازدواح آن دختر حا شوهرش )پدر حچ  و حكون زوجح 
 ود؛ ربین آن دو از بین وی

کووه در وسووألۀ  ووه، ههووان طووور  بیووان شوود ایوون دو )کووه قجوول از شووحر خوووردن « 45»الجت 
ه، زن و شوهر بوده  شوند؛ اند( از وحارم رضاعی هن وحسوب وی حچ 

وۀ پسور خوود را شوحر دهود، زن پسورش )ووادر نووزاد شوحرخوار( . 92 مسأله گور زنوی حچ  بور  ا
ت بین آن دو از بین نهی شوهر خود حرام نهی  رود. شود و حكن زوجح 

ه . 93 مسأله گر زنی حچ  کوه  ا که شوهر دختر نسجحش از زن دخگر دارد حا شوراخطی  اى را 
وۀ شوحرخوار( حاطول  ذکور وی  حعدا   شوود شوحر دهود، ازدواح آن دختور حوا شووهرش )پودر حچ 
ت بین آن دو از بین وی شودوی که در وسوأله و حكن زوجح  « 45»رود؛ ولی ههان طور 

انوود( از وحووارم رضوواعی هوون  ن زن و شوووهر بودهبیووان شوود، آن دو )کووه قجوول از شووحرخورد
 شوند. وحسوب وی

ووۀ داووواد شوووهرش . 94 مسأله گوور زنووی حچ  کووه حعوودا  ذکوور وی 3ا شووود شووحر  را حووا شووراخطی 
                                                           

وحوورم « داخووه». شوواخان ذکوور اسووت پوودرو پوودربزرگ نوووزاد شووحرخوار، حووه واسووطۀ شووحر خوووردن نوووزاد از داخووه، حووا 1
 شوند.  نهی

کوه فرزنود نسوجی داخوه و صواحب لوجن اسوت، حوه پودر و 2 وه حوه ایون وسوأله و وسوألۀ قجول، دختوری  . پس حوا توج 
کوه فرزنود رضواعی داخوه و پدربزرگ نسوجی نووزاد وحورم اسوت و نهوی تواننود حوا هون ازدواح نهاخنود و دختوری 

 صاحب لجن است، حنابر احتحاط واجب ازدواح حا وی برای پدر و پدربزرگ نوزاد شحرخوار جایز نحست. 
ه3 ۀ دختر صاحب لجن حاشد خا حچ  که نوزاد وذکور، حچ  که داواد صوا. فرقی نحست  حب لوجن از ههسورش ای 

ت ازدواح داووواد صوواحب لووجن حووا دختوور صوواحب لووجن وحوول   دخگوورش دارد )کووه در هوور دو صووورت، صووح 
که فرقی نحست دختر صاحب لجن نسجی حاشد خا رضاعی.  اشكال وی  گردد(؛ ههچنان 
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کووه در وسووأله  ووت بووین داووواد شوووهر حووا « 54»دهوود، ههووان طووور  بیووان شوود راحطووۀ زوجح 
شووود و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک  وحوول  اشووكال وی 1ههسوورش

2د.نشو
 

ووه . 95 مسأله گوور زنووی حچ  کووه حعوودا   ا دهوود، بوورادر و  شووود شووحر ذکوور وی  اى را حووا شووراخطی 
ه، حا برادر و خواهر رضاعی او وحرم نهی شوند و نحوز بورادر و خوواهر خواهر نسجی آن حچ 

نسوووجی وی حوووا داخوووه )ووووادر رضووواعی نووووزاد( و صووواحب َلوووَجن )پووودر رضووواعی نووووزاد( و 
 شوند. خوخشاوندان آن دو وحرم نهی

هوای حا دختر رضواعی ههسورش و نووه 3حعد از نزدخكی حا ههسر خود،ورد  . 96 مسأله
 تواند حا آنان ازدواح نهاخد. حاشد و نهیوی )ربیجۀ رضاعی( وحرم وی

توانوود حووا وووادر رضوواعی ههسوورش ازدواح نهاخوود و حووا وی وحوورم ووورد نهووی . 97 مسأله
 حاشد، هرچند حا ههسرش نزدخكی نكرده حاشد.  وی

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

کووه حعوودا   گووردد شووحر دهوود، عقوود  ذکوور وی  نوووۀ خووواهر خووا بوورادر او، آن دختوور را حووا شووراخطی 
ت بین آن دو از بین وی حاطل وی وذکور کوشود و حكن زوجح  ه در رود؛ ولی ههوان طوور 
 شوند. بیان شد، از وحارم رضاعی هن وحسوب وی« 44»وسألۀ 

گر فردی دختر شحرخواری را  . 99 مسأله وت  -حا رعاخت شراخط شرعی  -ا حوه عقود ووق 
کوه حعودا   -خووخش در آورد و حعود از آن، زِن بورادرش آن دختور را   -شووود  ذکروی  حوا شوراخطی 

ر ایون شوحر دادن بورادر فورد شحر دهد تا حه عنوان وادر زن حا وی وحرم شود، چنانچوه د
ووت بووین وی و زن بوورادرش وحوول  اشووكال  وووذکور صوواحب َلووَجن حاشوود، حصووول وحروح 

 است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. 

                                                           
 حاشد. . ونظور، دختر صاحب لجن وی1

که نه وی را ههسر خود وحسوب نهاخ2 د و نوه از وحوارم خووخش و در صوورتی . پس احتحاط واجب آن است 
کند، حنابر احتحاط واجب حاخد طالق داده شود.   که زن وذکور حخواهد حا ورد دخگری ازدواح 

 . هرچند نزدخكی از پشت حاشد. 3
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 -حوا رعاخوت شوراخط شورعی  -خوارى را بوراى خوود  اگر شوهِر زنی، دختر شوحر . 111 مسأله
کورده حاشود، چنانچوه زن ووذکور، آن نووزاد را  کوه حعودا  حوا  -عقد  بیوان   رعاخوت شوراخطی 

، ولوی «شوود آن زن بور او حورام احودى ووی»انود: شوحر دهود، وشوهور فروووده -خواهد شد 
حروت احدی وذکور وطلقا  وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحواط در ووورد 
که حنابر احتحاط واجب آن زن را طالق دهد و دخگر هرگوز  آن ترک نشود، حدین صورت 

 ح نكند. حا او ازدوا

کرده خا اخنكوه صواحب َلوَجن خووِد شووهر  عالوه بر آن، چنانچه حا زن وذکور نزدخكی 
کوه نزدخكوی انجوام نشوده و حاشد، نوزاد دختر بر وی حرام احودی ووی شوود و در صوورتی 

صاحب لجن شوهر سابق زن حاشد، عقد ازدواح نسوجت حوه نووزاد دختور وحول  اشوكال 
گوور اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در  کووه ا ایوون وووورد توورک نشووود، حووه ایوون صووورت 
ت او حاشد،  دا  نووزاد دختور  حخواهد آن دختر در زوجح  پس از طوالق دادن آن زن، وجود 

ووت او حاشوود، احتحاطووا   1را حووه عقوود خوووخش درآورد گوور نخواهوود دختوور در زوجح  او را   و ا
 طالق دهد. 

 ت حا فرزند خوانده از طریق شحر دادن ت وحروح   کحفح 

کوه حوه عنووان فرزنود خوانوده نگهوداری طرخقۀ  . 111 مسأله ت نوزاد شحرخواری  وحروح 
 شود، از قرار ذیل است:  وی
گر وردى حخواهد حا دختر شحر الف. توانود او  خوار شخص دخگری وحرم شوود، وی ا

که حعدا  ذکور وی -را حه خواهر خود خا زن برادرش حسپارد تا او را  شوحر  -شوود  حا شراخطی 
شوود و حوا ن ورد دایی خا عهوى رضاعی آن دختر وحسوب وویدهد و در این صورت آ 

 گردد. او وحرم وی
گر وادر آن ورد خا ههسر وی خا دختر خواهر ورد خا دختر برادرش، نووزاد   ههچنحن، ا

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

 حاشد.  وی



    /ازدواح  

ت بین آن ورد و شحرخوار حاصل وی  شود. وذکور را شحر دهد، وحروح 
گر زنی حخواهد حا پسر شحرخوار شخص دخگری وحرم شوو ب. توانود او را حوه د، وویا

کووه حعوودا   -خووواهر خووود خووا زن بوورادرش حسووپارد تووا او را  شووحر  -گووردد  ذکوور وی  حووا شووراخطی 
ۀ رضاعی شحرخوار وحسوب وی شود و حوا او  دهد و در این صورت آن زن، خاله خا عه 

 گردد. وحرم وی
گر وادر خا دختر خوواهر خوا دختور بورادر آن زن، نووزاد ووذکور را شو حر دهود ههچنحن، ا

ت بین آن زن و شحرخوار حاصل وی  1شود.وحروح 

 که ووجج وحرم شدن رضاعی است  شراخط شحر دادنی 

ی شراخط ده □ کل   گانۀ 
کووه ووجووب وحوورم شوودن رضوواعی وووی . 112 مسأله ای شووود، شووراخط ویووژهشووحر دادنووی 

که عجارتند از:   دارد 
، ناشوی شحِر زن بر اثر والدت نوزاد حاصل شده حاشد و انعقاد نطفۀ نوزاد وذکور .1

 از ازدواح صححح خا وطی حه شجهه حاشد؛ 
گر داخه از راه زنا صاحب فرزند و شحر ووثال   -دار شده خا حودون والدت فرزنود  حنابراین، ا

وت حاصول  شحر -بر اثر استعهال دارو و وانند آن  دار شوود، حوه واسوطۀ آن شوحر، وحروح 
 شود. نهی
که -نوزاد شحر را از پستان داخه  .2  حهكد؛  -ای ک وسحلههرچند حا 

گووور شوووحر دادن نووووزاد حوووه واسوووطۀ غحووور از وكحووودن حاشووود واننووود اخنكوووه  حنوووابراین، ا
 دوشحده شده را حه نوزاد دهند، اثرى ندارد.  شحرِ 

شووحر خووالص حاشوود و حووا چحووز دخگوور وخلوووط نجاشوود؛ وگوور آنچووه حووا شووحر وخلوووط  .3
که عرفا  وستهلک و از بین رفته حه حسا کن حاشد   ب آخد. شده آن قدر 

                                                           
کوه توضوحح آن در وسوألۀ . وحرم شدن حا ف1 گحورد  « 43»رزند خوانده، وهكون اسوت از طریوق ازدواح صوورت 

 ذکر شد. 
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گور آن را قوی نهاخود، بوور ایون وعوده از شوحر دادن، اثوورى  .4 نووزاد، شوحر را قوی نكنوود و ا
ب نهی  شود. وترت 

کووه اسووتخوانش از آن شووحر وحكوون شووده و  .5 شووحر دادن نوووزاد حووه وقوودارى حاشوود 
 گوشت حدنش بروخد؛ 

ه غذا دادن حه نوزاد در بین وعده آنكوه  های شحر دادن اشكالی ندارد؛ حه شورطالجت 
گوشت و وحكن شدن  شحر خوردن نوزاد حه تنهایی و حه طور وستقل، ووجب روییدن 

 استخوان شده حاشد. 

کووه وعلوووم نجاشوود شووحر دادن حووه ایوون حوود  )روییوودن  شوواخان ذکوور اسووت، در صووورتی 
کاوول»گوشت و وحكن شدن استخوان( رسحده خا نه، چنانچه نوزاد  « خک شوجانه روز 

کوه در وسواجل حعود بیوان وویحوا ت-« پانزده ورتجوه»خا  کوافی  -شوود  وضوححی  شوحر حخوورد 
 است؛ 
گوشووت حوودن نوووزاد و وحكوون   کووه آن وقوودار شووحر در روییوودن  گوور وعلوووم حاشوود  ولووی ا

کاوول خوا پوانزده ورتجوه که نوزاد خک شوجانه روز  ر نجوده، در حالی   شدن استخوان او و ث 

   1.شحر خورده، وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود
 دو سال قهرى نوزاد تهام نشده حاشد؛  .6
کسوی َوحوورم   گور حعود از تهووام شودن دو سوال قهوری او را شووحر دهنود، حوه  حنوابراین، ا
گر نوزاد  نهی پیش از تهام شودن دو سوال، هشوت ورتجوه و حعود از  -وثال   -شود؛ حلكه ا

ت حاصل نهی  شود. آن هفت ورتجه شحر حخورد، وحروح 
ه چنانچه از   زاخهان زن )داخه( بیشتر از دو سال قهری حگوذرد و شوحر او  هنگامالجت 

ووت وووی حوواقی حاشوود و نوووزادی را شووحر شووود؛ حووه شوورط آنكووه ایوون دهوود، ووجووب وحروح 
که شحر آن داخه حه زاخهان وستند نجاشد.   فاصلۀ زوانی چنان طوالنی نگردد 

 دار شدن داخه، ونسوب حه خک شوهر )صاحب َلَجن( حاشد؛  شحر .7
گور زنوی در دوران شوحردهی طوالق داده شوود و حعود از آن حوا وورد دخگوری ح  نابراین، ا

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



    /ازدواح  

کووه از ازدواح سوواحقش  ازدواح نهاخوود و از او آحسووتن شووود و تووا هنگووام زاخهووان، شووحرى 
داشته حاقی حاشد و وثال  هشت دفعه پیش از زاخهان از شحر وذکور و هفوت دفعوه حعود 

کووه حووا ازدواح دوم  حاصوول شووده، نوووزادی را شووحر دهوود، آن نوووزاد حووه از زاخهووان از شووحری 
 شود.  کسی وحرم نهی

 شحر دادن( خک زن حاشد؛ « خک شجانه روز»خا « پانزده وعده»داخۀ نوزاد )در  .8
م هشوت  ل هفت حوار و از زن دو  گر وردى دو زن دارد و نوزاد وثال  از زن او  حنابراین، ا

ت نهی  شود؛ حار شحر حخورد، ووجب وحروح 
کوه وقوداری از روییودن ه، چنانچوه وعودهالجت    خواد حاشود، طووری  هوای شوحر دادن ز

ل و  گوشت و وحكن شدن استخوان نوزاد، حه طور وستقل ونسوب حه شوحر دادن زن او 
گوشت و وحكن شدن استخوان حوه طور وسوتقل ونسووب حوه شوحر  وقدارى از روییدن 

م حاشوود، در ایوون صووورت هوور دو داخووه، وووادر رضوواع ی نوووزاد و حووه او وحوورم دادن زن دو 
 شوند.  وی

گوشت و وحكن شدن استخوان نوزاد ونسوب حه شحر دادن هور دو  گر روییدن  ا ا او 
ر  کوه شوحر دادن هور خوک از آن دو داخوه حوه تنهوایی وو ث  داخه حه ضهحهۀ هن حاشد، طوری 

کافی نحست.   در آن نجاشد، 
گور حعضوی از .9 وقودار الزم شوحر خووردن  نووزاد شوحر داخوۀ زنوده را حخوورد. حنوابراین، ا

ت را از وب  برای حصول وحروح  که ورده است شحر حخوورد، اثوری بور آن وترت  پستان زنی 
 شود. نهی

 روز شراخط ویژۀ شحر دادن خک شجانه
ت  . 113 مسأله کاوووول خوووک شوووجانه»شوووحر دادن نووووزاد در وووود  )وعحوووار زووووانی( در « روز 

ووت وووی ت غووذا خووا شووحصووورتی ووجووب وحروح  کووه نوووزاد در ایوون ووود  ر داخووۀ دخگوور را شووود 
کوه عرفوا  نگوخنود:   غوذا خوورده»نخورد؛ ولوی خووردن آب خوا دارو خوا شویء دخگور طووری 

 ، اشكال ندارد. «است
ت  . 114 مسأله ت حا شحر دادن نوزاد حه ود  ق وحروح  کاول خک شجانه»برای تحق  ، «روز 
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ت حه ب و پیوسته در هنگام احتحاح خا تهایل، از داخه شوحر  نوزاد حاخد در آن ود  طور ورت 
را « خوک شوجانه روز»حخورد و از او درخغ نشود؛ حلكوه حنوابر احتحواط واجوب حاخود احتودای 

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

)وعحوووار عوووددی( در صوووورتی « پوووانزده وعوووده»شوووحر دادن نووووزاد حوووه وقووودار  . 115 مسأله
ووت ووی کوه نووووجوب وحروح  وزاد پوانزده ورتجووه را از شوحر خووک داخوه حخووورد و در بووین شووود 

وه خووردن غوذا در وحوان وعوده های ووذکور،  پانزده ورتجه، شوحر داخوۀ دخگور را نخوورد؛ الجت 
 اشكال ندارد؛ 

)وعحووار عووددی( در صووورتی « پووانزده وعووده»شووحر دادن نوووزاد حووه وقوودار  . 116 مسأله
ت وی کاوووجب وحروح  که نوزاد در هر دفعه حه وقدار  حخورد حه این وعنا  ل شحرشود 

کاول حدون فاصله شحر حخورد؛  گرسنه حاشد و تا سحر شدن   که نوزاد 
کووه از احتووداى  ولووی  کنوود  کهووی صووجر  کنوود، خووا  گوور در بووین شووحر خوووردن نفووس تووازه  ا

گوورفتن تووا زوووان سووحر شوودن عرفووا  خووک وعووده حسوواب شووود، اشووكال  پسووتان در دهووان 
کافی  تووان دو خوا چنود شوحر خووردن نحسوت و نهویندارد. حنابراین، شحر خوردن ناقص 

کاول حه حساب آورد؛   ناقص را حه ونزلۀ خک شحر خوردن 

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

 قه شحر دادن  وساجل وتفر 
ووه . 118 مسأله گور زنووی از شوووهر خووود حچ  ل از زاخهووان چنوودین دار شووود و از شووحر حاصووا
کوه در وسواجل قجول بیوان شود  -نوزاد را  کوه  -حوا رعاخوت شوراخطی  شوحر دهود، در حوالی 

شوووند و  صواحب َلوَجن )پودر رضواعی( خووک نفور حاشود، ههوۀ آنووان حوه خكودخگر وحورم وی
آنان وحسوب « پدر رضاعی»و شوهر وی )صاحب َلَجن( « وادر رضاعی»داخۀ وذکور، 

 شود. وی



    /ازدواح  

گر زنی نوزادی  . 119 مسأله که در وساجل قجل بیان شد  -را ا شوحر  -حا رعاخت شراخطی 
دهد، چنانچه شوهرش )صاحب َلَجن( فوت نهوده خا او را طالق دهود و آن زن حوا فورد 
دخگووری ازدواح نهاخوود و از وی دارای فرزنوود شووده و از شووحر حاصوول از زاخهووان جدخوود، 

ه، برادر و خواهر رضاعی هن  شوند. وحسوب نهی نوزاد دخگری را شحر دهد، آن دو حچ 
وووت رضووواعی بوووین دو شوووحر  خوار حاصووول شوووود، الزم  حنوووابراین، بووورای اخنكوووه وحروح 

 است صاحب َلَجن )پدر رضاعی( آن دو، خک نفر حاشد. 
گووور صووواحب َلوووَجن )پووودر رضووواعی( خوووک نفووور حاشووود و ههسوووران وی  . 111 مسأله حوووا  -ا

ووه -رعاخووت شووراخط  کوودام نوووزادی را شووحر دهنوود، ههووۀ آن حچ  وحوورم هووا حووه خكوودخگر  هوور 
کدام حا دخگری وتفاوت حاشد.  وی  شوند، هرچند وادر رضاعی هر 

ووه . 111 مسأله گوور زنووی از شوووهر خووود حچ  دار شووود و از شووحر حاصوول از زاخهووان، پسوور و  ا
کووه در وسوواجل قجوول بیووان شوود  -دختوورى را  شووحر حدهوود، خووواهر و  -حووا رعاخووت شووراخطی 

 شوند.  برادر آن دختر، حا خواهر و برادر آن پسر وحرم نهی

گر  . 112 مسأله وۀ ا ه خا دختر خالۀ فردى را شحر دهد، آن زن، خاله خوا عه  زنی دختر عه 
 حاشد.  نهی رضاعی آن فرد نشده و حا او وحرم

گر خكی از آن دو زن، فرزند عهو خوا دایوی زن دخگور  . 113 مسأله که دو زن دارد، ا وردی 
 شود. شحر دهد، ازدواح زن دخگر حا شوهرش حاطل نهی را

 ت از طریق رض راه  اع )شحرخوردن(های اثجات وحروح 
ووت رضوواعی وی . 114 مسأله کووه ووجووب وحروح  هووای ذیوول گووردد، از راه شووحر دادنووی 

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

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

گووووا  وووه  کوووه در وسوووألۀ الجت  حوووۀ شوووراخط شوووحر دادن  کل  « 144»هی آن دو، حاخووود حوووا بیوووان 
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گور فقوط حگوخنود:  ذکر وت »شد، ههراه حاشود. حنوابراین، ا شوحر خووردن حوه وقودار وحروح 
گرفته کوافی نحسوت؛ «فالن فرد فرزند رضاعی فالنوی اسوت»خا وثال  حگوخند: « صورت   ،

ق شراخط و  ذکور شود. وگر آنكه ووجب خقحن خا اطهحنان حه تحق 
ا ثاحت شدن شحر دادن، حه شهادت دادن   کوه « چهوار زن»خوا « خک ورد و دو زن»او 

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

کووه ووجووب وحوورم شوودن اسووت شووحر  . 115 مسأله گوور وعلوووم نجاشوود نوووزاد حووه وقوودارى  ا
گهوان حاصول شوود، خورده خا نه، خا ا ت شوک خوا  ق شراخط وحروح  خنكه نسجت حه تحق 

کسی وحرم نهی  شود، هرچند رعاخت احتحاط پسندخده است.  آن نوزاد حه 
گر وردی حا وجود اخنكه اقرار نهوده زنی از وحارم رضاعی اوست، حا وی  . 116 مسأله ا

کند، چنانچه احتهال عقالیی نسجت حوه صوححح بوودن اقورار وی داده شوود،  ازدواح 
آخود و چنانچوه اقورار ووذکور حعود از عقود ازدواح صوورت  واح او حاطل حه حساب ویازد

گفتار وی را تصدیق نهاخد، عقد ازدواح حاطل است.   گحرد و زن نحز 
کوورده، ولووی در وقووت نزدخكووی   گوور ووورد حووا او نزدخكووی نكوورده، خووا نزدخكووی  حنووابراین، ا

وه ثاحوت نهویدانسته بر آن وورد حورام اسوت، بورای آن زن وکردن، زن وی گور هرخ  شوود و ا
زن حعد از نزدخكی حفههد بر آن وورد حورام بووده، وورد حاخود وهور او را حوه انودازۀ وهور زنوانی 

 که وثل او هستند )وهر الهثل( حدهد. 

وت رضواعی نهووده زن حاشود  کوه اقورار حوه وحروح  شاخان ذکر اسوت، چنانچوه فوردی 
 حاشد. نحز، حكن فوق جاری وی

که ا  زدواح حا آنان حرام و حاطل است( )اداوۀ افرادی 

 3زن شوهردار . 
ت(، چه حا  . 117 مسأله کند )داجن خا ووق  گر وردی حداند زنی شوهر دارد و حا او ازدواح  ا
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کرده حاشد خا نه، ازدواح وذکور حاطل است و حعدا  هن نجاخد او را بورای خوود  او نزدخكی 
کند و بر وی حرام احدی وی  شود. عقد 

گووور وووورد نهی . 118 مسأله کوووه ز ا ن شووووهر دارد و حوووا او ازدواح نهووووده )داجووون خوووا دانسوووته 
کرده، حنابر احتحاط واجوب بور وی  که حعد از ازدواح، حا او نزدخكی  ت(، در صورتی  ووق 

شوود و چنانچوه حوا او نزدخكوی نكورده حاشود، عقود ازدواح حاطول اسوت؛  حرام احودی وی
کولی بر او حرام احدی نهی گاهانه بر این اور اقدام   رده حاشد. شود، هرچند زن آ

 7ه است که در عد   . زنی 

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

ا حكن ازدواح حعدی آن دو و اخنكه آخا آن زن بر آن ورد حرام احودی وی شوود خوا نوه  او 
 چند صورت دارد: 

وام عود   الف. کوه زن در اخ  ه اسوت و حدانود ازدواح در زن و ورد خا خكی از آن دو حداند 
ه حرام وی  حاشد؛  عد 

شود، هرچند ورد حعد از عقد حا آن  در این صورت، آن زن بر آن ورد حرام احدی وی
 حاشد.  زن نزدخكی نكرده

ه اسووت خووا از حوورام دانسووتهخووک از زن و ووورد نهووی هووحچ  ب. ووام عوود  کووه زن در اخ  انوود 
ه اطالع نداشته گواهی نداشوتهاند خا نبودن ازدواح در عد  و در  1اند سجت حه هر دو اوور آ

ه نزدخكی ام عد   کرده حاشند.  2اخ 
 شود.  در این صورت نحز، آن زن حا آن ورد حرام احدی وی

ه است خا از حرام بودن دانستهخک از زن و ورد نهی هحچ  ج. ام عد  که زن در اخ  اند 
ه اطالع نداشته گواهی نداشوتهاند خا نسجت حه هر دو اوور ازدواح در عد  و نزدخكوی  3اند آ

                                                           
ر نحست. 1  . در حكن وذکور، فرقی بین جاهل قاصر و وقص 
 . هرچند نزدخكی از پشت حاشد. 2
 . ههان. 3



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گرفتوه خوا وعلووم  ه صوورت  وام عود  انجام نشده خوا اخنكوه نزدخكوی پوس از سوپری شودن اخ 
ه انجام شده خا پس از آن؛  ام عد   نحست نزدخكی در اخ 

پوس از  تواننود شوود و وویدر این صورت، ازدواح وذکور ووجب حرووت احودی نهوی
ه، دوحاره ازدواح نها ام عد   خند. تهام شدن اخ 

ه ووجوب حرووت احودی وی . 121 مسأله که ازدواح در عود  شوود، بوین عقود  در وواردی 
ت فرقی نحست؛   داجن و ووق 

ۀ طووالق رجعووی،  ،ههووحن طووور ه واننوود عوود  حكوون وووذکور شوواول هوور خووک از انووواع عوود 
ۀ ۀ فسوخ و  عد  ۀ وطوی حوه شوجهه، عود  ۀ وفوات، عود  ت، عد  ۀ ازدواح ووق  طالق حاجن، عد 

 1شود.انفساخ وی
گر زوان . 121 مسأله که ورد ازدواح ویا ۀ ی  زن شروع نشده، عقد وذکور   کند، هنوز عد 

ه را نوودارد و ووجووب حروووت احوودی نهووی شووود، حاطوول اسووت؛ ولووی حكوون ازدواح در عوود 
گرفته حاشد؛   هرچند نزدخكی صورت 

که شووهرش فووت نهووده، ولوی زن حوه سوجب غاخوب بوودن   گر ورد حا زنی  حنابراین، ا
پیوودا نكوورده ازدواح نهاخوود، حروووت احوودی حاصوول شوووهرش هنوووز از وفووات وی اطووالع 

ۀ وفات از هنگام اطالع زوجه از وفات شوهرش وینهی  2حاشد.شود، زیرا احتدای عد 
نوی را بورای او در زووان  . 122 مسأله کنود توا زن وعح  گر فردی شخص دخگری را وکحول  ا

کوه  کند و وکحل، آن زن را در ههان زووان بورای وی عقود نهاخود، در حوالی  وعلوم عقد 
کوه در آن ز ه بوده، عقد ازدواح وذکور حاطل اسوت و حكهوی  ام عد  ن هنگام عقد در اخ 

 حاشد. بیان شد در این وورد نحز جاری وی« 115»وسألۀ 

حنابراین، در وورد حروت احودی زن و وورد، اطوالع داشوتن خوا اطوالع نداشوتن وکحول 
ه اسووت )و نحووز علوون و جهوول وکحوول نسووجت حووه حكوون  حوورام نسووجت حووه اخنكووه زن در عوود 
ه( تأثحری ندارد و والک، علن و جهل زوح و زوجه است.   بودن ازدواح در عد 

                                                           
ه در فصل . توضح1 ه ذکر وی«طالق»ح هر خک از اقسام عد   شود. ، وجحث احكام عد 

ۀ وفات، در وسألۀ 2  شود. ذکر وی« 574». توضحح آغاز عد 



    /ازدواح  

کووه زنووی را بوورای او عقوود نهاخوود و زن را  . 123 مسأله کنوود  گوور انسووان شخصووی را وکحوول  ا
ه بوده برای آن ورد عقود نهاخود، ایون عقود  ام عد  که در اخ  ن نكند و وکحل زنی را  هن وعح 

   1فضولی است.
ه اجازه نهاخود، حكون ازدواح  حنابراین چنانچه فرد، این  ام عد  عقد فضولی را در اخ 

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

ه اشكال ندارد.  ام عد   آن زن حعد از سپری شدن اخ 
کوو . 124 مسأله گوور فوورد حووا زنووی  کنوود، ولووی ا ۀ شووخص دخگووری اسووت ازدواح  ه در عوود 

ه اسووت، حاطوول حاشوود  واننوود ازدواح  -ازدواح وووذکور حووا صوورف نظوور از اخنكووه زن در عوود 
کره ه، خا ازدواح حا خوواهر زن خوا ازدواح حوا دختور حوا ت خا وهرخ  ت حدون تعحین ود  ای ووق 

وق شودن وح -که در شؤون زندگی خوخش اسوتقالل نودارد حودون اذن ولوی  شورعحش  ق 
کوووه در وسوووأله  بیوووان شووود، وحووول  اشوووكال اسوووت و « 115»حرووووت احووودی حوووا توضوووححی 

 وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود؛ 

کوه ازدواح   وق نشوده حاشود، طووری  وات عقد وحق  گر حعضی از ارکان و وقو  ه، ا الجت 
 شود. صدق نكند، ووجب حروت احدی نهی

ه بوده و شک دا . 125 مسأله که در اخام عد  هزنی  که عد  اش تهوام شوده خوا نوه، حاخود رد 
ه حگذارد. حنابراین، نهی 2تواند حا ورد دخگری ازدواح نهاخد.حنا را بر حاقی بودن عد 

 

ت شوهرش خارح شود، وثول آنكوه شووهرش او  . 126 مسأله گر زن حه جهتی از زوجح  ا
ت را  ت او حا شووهرش تهوام شوده خوا وی حاقحهانودۀ وود  ت عقد ووق  را طالق داده خا ود 

کورده و پوس  حخشحده حاشد،  حه وی تی حا ورد دخگوری ازدواح  چنانچه آن زن حعد از ود 
ه م، عوود  ل تهووام از ازدواح شووک نهاخوود هنگووام عقوود ازدواح حووا شوووهر دو  اش از شوووهر او 

 کند. بوده خا نه، حه شک خود اعتنا نهی
                                                           

ه نهی1 ام عد   شود و حه عقد صححح انصراف دارد. . حه جهت اخنكه وکالت وذکور شاول عقد در اخ 

عوا ووی2 کوه اد  گفتوار زنوی  کسوی نحسوت، در وسوألۀ ک. شاخان ذکر است حكن پوذیرش  ۀ  ذکور « 501»نود در عود 
 شود.  وی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 9کرده که فرد حا او زنا   . زن شوهرداری 

گر فردی )نعوذ حام( حا زن شوهرد . 127 مسأله ار زنوا نهاخود، حنوابر احتحواط واجوب آن ا
 شود. زن بر وی حرام احدی وی

شاخان ذکر است، در این حكن فرقی نحست بین اخنكوه زن شووهردار در عقود داجون 
کتاب، حالغ حاشد خا ناحالغ.  کافر اهل  ت، وسلهان حاشد خا   ههسرش بوده خا عقد ووق 

شود خا وطوی حوه شوجهه  ههحن طور، فرقی نحست نزدخكی از طرف زن، زنا وحسوب
 و نحز فرقی ندارد نزدخكی )زنا( از جلو انجام شده است خا از پشت. 

که ورد )زانی( از شوهردار بودن زن اطالع نداشته خوا بور   حكن وذکور شاول ووردی 
کراه( شده نحز وی  شود. انجام این عهل وججور )ا

گووور زن شووووهردار )نعووووذ حوووام( ورتكوووب زنوووا شوووود، بووور شووووهر خوووو . 128 مسأله د حووورام ا
کوه  نهی شود، هرچند بور ایون عهول اصورار ورزد؛ ولوی چنانچوه توحوه نكنود، بهتور اسوت 

 1شوهرش او را طالق دهد.

 3کرده ه بوده و فرد حا وی زنا  که در عد   . زنی 
کند، حكون زنوا حوا زن  . 129 مسأله ۀ طالق رجعی است زنا  که در عد  گر فردی حا زنی  ا

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

ه . 131 مسأله که در عد  گر فردی حا زنی  ۀ طوالق رجعوی اسوت ا واننود  -ای غحور از عود 
ۀ فسووخ و  ۀ وطووی حوه شوجهه، عود  ۀ وفوات، عود  وت، عود  ۀ عقوود ووق  ۀ طوالق حواجن، عود  عود 

کنود، ووجوب حرووت احودی نهوی -انفساخ  تواننود پوس از سوپری شودن شوود و وویزنا 
ه  ووام عوود  حووا هوون ازدواح  -شووود ذکوور وووی« 104و  105»حووا رعاخووت آنچووه در وسوواجل -اخ 
 نهاخند. 

                                                           
ه، ارتكاب عهل زنا ووجب ساقط شدن وهرخۀ زن نهی1  شود. . الجت 



    /ازدواح  

که نزدخكی از طرف زن، زنا حاشد خا وطی حه شجهه.   1در این حكن، فرقی نحست 
کنوود،  . 131 مسأله کووه شوووهرش وفقووود و ناپدخوود شووده زنووا  گوور فووردی حووا زن شوووهردار  ا

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

کننوده حورام  گر وعلوم شود فوت ورد قجل از وقوع زنا بوده، این زن بر آن ورد زنا  ا ا او 
ۀ وفات ویاحدی نهی کند. تواند حا اشود و حعد از سپری شدن عد   و ازدواح 

ۀ  . 132 مسأله ۀ آن زن، عود  ه اسوت زنوا نهاخود و ندانود عود  کوه در عود  گر وردی حا زنوی  ا
کوه ایون شوک حواقی اسوت، بور او حورام احودی وحسووب  رجعی بووده خوا حواجن، توا زووانی 

 شود؛ نهی

ۀ وی  کوه عود  ۀ رجعی بوده، ولی شک داشوته حاشود  که زن در عد  گر ورد حداند  ا ا او 
حوا او زنوا نهاخود، حنوابر احتحواط واجوب بور آن زن حورام احودی  تهام شده خوا نوه، چنانچوه

 شود. وی

o ه خا حا زن شوهردار خا بی  شوهروطی حه شجهه حدون عقد ازدواح در اخام عد 

گر وردی حدون اجرای عقد ازدواح، . 133 مسأله ه )هور خوک از  2ا وام عود  کوه در اخ  حا زنی 
کوه شووهردار خوا حودون شووهر اسوت، وطوی  ه( اسوت خوا زنوی  حوه شوجهه نهاخود، اقسام عد 

ق نهی  شود. حروت احدی وحق 

که این اور )نزدخكی( از طرف زن، وطی حه شوجهه خوا   در حكن وذکور، فرقی نحست 
   3زنا حاشد.

                                                           
که نزدخكی از طرف وورد زنوا و از طورف زن وطوی حوه شوجهه وحسووب ووی1 شوود، زن حنوابر احتحواط . در ووردی 

ۀ وطی حه شجهه نحز نگه دارد و در ایون صوورت، حكو ه در فصول واجب حاخد عد  ، «طوالق»ن توداخل دو عود 
ۀ وطی حه شجهه»وجحث   شود. ذکر وی« عد 

گر وطی حه شجهه حا اجرای عقد ازدواح بوده، حكن آن در وساجل قجل بیان شد. 2  . ا
ه 3 ه واقوع شوده، حكون توداخل دو عود  ۀ وطی حه شجهه نگه دارد و چنانچه این عهول در اخوام عود  . زن حاخد عد 

ۀ وطی حه شجهه ذکر وی، وجح«فصل طالق»در   شود. ث عد 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 6فرد ُوحِرم . 

کند، چنوحن عقودی حورام و حاطول اسوت،  . 134 مسأله گر ورد در حال احرام ازدواح  ا
کورده در حوال احورام نجاشود و چنانچوه کوه حوا او ازدواح  دانسوته ُوحورم  وی هرچند زنی 

 شود.  آن زن بر وی حرام احدی وی حاشد،  است و ازدواح در حال احرام حرام وی

گر زن در حال احرام ازدواح نهاخد، چنحن عقدی حورام و حاطول اسوت،  . 135 مسأله ا
کورده، در حوال احورام نجاشود و چنانچوه زن ووی که حوا او ازدواح  دانسوته  هرچند وردی 

حاشود، حنوابر احتحواط واجوب آن وورد بور  حورام ویُوحرم اسوت و ازدواح در حوال احورام 
 شود. وی حرام احدی وی

که ووجوب حرووت احودی ووی . 136 مسأله گوردد، شواول احورام ازدواح در حال احرام 
شود، هرچند حج خا عهره حه نحاحت از شوخص حج و عهره )واجب خا وستحب( وی

که عقد ازدواح را خوِد فرد ُوحرم انجام  دهد خا فوردی دخگری انجام شود و فرقی ندارد 
 را برای این اور وکحل نهاخد. 

گرفتوه  که در حال احرام صورت  گر ازدواجی  حوا صورف نظور از  -شاخان ذکر است، ا
که در وسألۀ  -واقع شدن در حال احرام  بیان شود « 140»حاطل حاشد، وشاحه حكهی 
 شود. در وورد آن جاری وی

کووه از احوورام خووارح شووده . 137 مسأله کنوود،  وی 1فووردی  طووواف »هرچنوود توانوود ازدواح 
 را انجام نداده حاشد.  2«نساء

کوووه  شووواخان ذکووور اسوووت، حوووه کسوووی  وووی  کل  را حوووه جوووا نحووواورده، « طوووواف نسووواء»طور 
 شود.  استهتاعات زناشویی بر وی حالل نهی

 3 که سه ورتجه فرد وی را طالق داده  . زنی 

ووام  . 138 مسأله گور ووردی ههسورش را دو حوار طوالق دهوود و حعود از هور حوار طوالق در اخ  ا
                                                           

ت خروح از احرام، در وناسک حج ذکر شده است. 1 کحفح   . 

ع، ؤفراد و ِقران( و ههحن طور عهرۀ وفرده است. 2  . طواف نساء خكی از وناسک حج )تهت 



    /ازدواح  

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

م آن زن بر او حرام وی ه سپری شده حاشد(، حعد از طالق سو  ام عد  1شود؛بوده و اخ 
 

م آن زن حا   گر حعد از طالق سو  ه، ا کوه در الجت  ورد دخگری ازدواح نهاخود، حوا شوراخطی 
لش وی« 070»وسألۀ   تواند حعدا  حا آن زن ازدواح نهاخد. بیان خواهد شد، شوهر او 

گرفتوه حوه شاخان ذکر است، چنانچه تعداد طالق کوه نسوجت حوه زن صوورت  هوایی 
 شود. آن زن بر شوهرش حرام احدی وی 2ای،طالق برسد حا شراخط ویژه نه

 8کرده . زن و که ِلعان   اندشوهری 
کووه از زن  . 139 مسأله گوور وووردی حووه زن داجهووی خوووخش نسووجت زنووا حدهوود خووا فرزنوودی  ا

کنوود، خعنووی حگوخوود:  ایوون فرزنوود وووال ووون »داجهووحش حووه دنحووا آوووده را از خووودش نفووی 
واقوع « ِلعوان» 3ای، در این دو وورد چنانچه بین آن زن و شووهر حوا شوراخط ویوژه«نحست

 شود. زن بر شوهرش حرام احدی وی شود، ازدواجشان حاطل شده و

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

کووه ووورد حووه ههسوور ناشوونوای خووود چنووحن   ایوون حكوون )حروووت احوودی(، در جووایی 
نسووجتی دهوود وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک 

 نشود. 

 1که زوجۀ  پنجن فرد حه حساب آخد  . زنی 

که داراى چهار زوجۀ داجهی است، نهی . 141 مسأله تواند حا زن دخگری ازدواح فردی 

                                                           
گر در اثنوای سوه طوالق، وورد دخگوری حوا آن زن حوا رعاخوت شوراخط ازدواح داجون و نزدخكو1 ی . شاخان ذکر است، ا

 شود. نهاخد، ووجب حروت نهی

کتاب 2 م، وسألۀ هًهاجالّصازیى. این شراخط در   بیان شده است. « 044»، جلد سو 

کتاب 3 م، فصل هًهاجالّصازیى. این شراخط در   بیان شده است. « لعان»، جلد سو 
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ت بوین وی و حعضوی  داجن نهاخد؛ وگر آنكه حعضی از ههسران او حهحرند خا راحطۀ زوجح 
 از ههسرانش حه سجب طالق خا فسخ عقد ازدواح خا وانند آن از بین برود. 

که چهار زوجۀ داجه . 142 مسأله گر فردی  ی دارد، خكی از آنان را طالق رجعی دهد، ا
ه نهوی ۀ آن زن تهام شود و قجول از تهوام شودن عود  ام عد  کند تا اخ  توانود حوا زن حاخد صجر 

 دخگری ازدواح داجن نهاخد. 

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

ا در صورت فسخ خا حاطول  شودن ازدواح وورد حوا حعضوی از ههسورانش حوه جهوت  او 
ه، حووا زن دخگووری ازدواح داجوون رضوواع و واننوود آن، وووی ووام عوود  توانوود قجوول از تهووام شوودن اخ 

 نهاخد؛ 

ه ندارنووود واننووود زن خاجسوووه، وووورد ووووی کوووه عووود  گووور زن از افووورادی اسوووت  وووه ا توانووود الجت 
کند.   حالفاصله حعد از طالق، حا زن دخگری ازدواح داجن 

 90 .  کافر و ورتد 
ووی و چووه ورتوود   . 143 مسأله گوور زن وسوولهان پووس از ازدواح، ورتوود شووود )چووه ورتوود  ول  ا
ی شود، عقد ازدواح حاطل 1فطری(  گردد؛  وی خا ورد وسلهان پس از ازدواح ورتد  ول 

ه نگووه دارنوود کووه حاخوود عوود  کووه در ایوون صووورت،  2وگوور آنكووه زوجووه از زنووانی حاشوود 
ه،  دوحاره وسلهان شود، عقود ازدواجشوان حوه حوال چنانچه فرد ورتد در اثنای اخام عد 

گور حخواهنود حوا هون زنودگی  کوه ا خود حاقی است، هرچند احتحاط وستحب آن اسوت 
 کنند دوحاره صحغۀ عقد حخوانند. 

ه وسووولهان نگوووردد، وعلووووم ووووی  گووور فووورد ووووذکور توووا پاخوووان عووود  کوووه حنوووابراین، ا شوووود 
 ازدواجشان از زوان ارتداد حاطل شده است. 

                                                           
که از« ورتد. »1 گردد و بور دو قسون اسوت: ورتود    فردی است  کافر  وی، دین اسالم خارح شده و  فطوری، ورتود  ول 

 بیان خواهد شد. « 1455»، وسألۀ «ارث»که توضحح هر خک در فصل 

ه نگه دارند، در فصل 2 که حاخد عد  ه و زنانی   خواهد آود. « طالق». احكام وربوط حه عد 
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گوور ووورد و . 144 مسأله سوولهان پووس از ازدواح ورتوود  فطووری شووود، عقوود ازدواح حاطوول ا
کوه در وسوألۀ  -گردد و حاخد  شود و ههسرش بر او حرام وی وی ذکور « 543»حا توضححی 
ه نگه دارد؛  -شود وی  عد 

ه توحووه نهاخوود و وسوولهان شووود، حوواقی بووودن عقوود  ووه، چنانچووه ووورد در اثنووای عوود  الجت 
کننوود حنووابر حاشوود. حنووابراازدواح وحوول  اشووكال وووی گوور حخواهنوود حووا هوون زنوودگی  ین، ا

احتحاط واجب حاخد دوحاره صحغۀ عقد حخوانند و چنانچه حخواهند جدا شوند، حنوابر 
گردد.   احتحاط واجب حاخد صحغۀ طالق اجرا 

که وسلهان است نهی . 145 مسأله کوافر ازدواح زنی  ت حا  تواند حه صورت داجن خا ووق 
کوافر وو کوه  کتواب خوا غحور اهولنهاخد و در این حكن، فرقوی نحسوت   1کتواب، ذکور اهول 

ی خا فرد ناصجی حاشد.   ورتد  فطری خا ول 

کوه ورتود  فطوری ورد وسلهان نهی . 146 مسأله کتاب خا زنوی  کافر غحر اهل  تواند حا زن 
ت ازدواح نهاخد. ی خا ناصجی است حه صورت داجن خا ووق   2خا ول 

کووه یهووودی خووا وسووححی اسووت . 147 مسأله حووه صووورت  3ازدواح ووورد وسوولهان حووا زنووی 
ت حا وی جایز است؛ داجن، ا ازدواح ووق  4حنابر احتحاط واجب جایز نحست؛ او 

 

گوور ووورد، زن وسوولهان دارد، ازدواح وی حووا زن یهووودی خووا وسووححی )چووه حووه  ووه ا الجت 
ت(، حدون اذن ههسرش حنابر فتوی  و حا اذن وی حنوابر احتحواط  صورت داجن و چه ووق 

 واجب جایز نحست. 

                                                           
کافر وحسوب وی1 ت   شوند و ازدواح ورد خا زن وسلهان حا آنان، حاطل و حرام است. . فرقۀ بهاجح 
کافر . ههحن طور2 کتواب حاشود خوا نجاشود  -، وطی و نزدخكی حدون عقد حا زن  حوه قصود اسوتحالء بور  -چه اهل 

کوه حوه کشوری ساکن حاشد  طور وسوتقحن خوا غحور وسوتقحن در حوال  وی جایز نحست، هرچند زن وذکور در 
 جنو حا وسلهانان است. 

ل )3 که زن وسححی خا یهودی وتأه  شوهردار( نجاشد. حنوابراین، . حدیهی است فرض وسأله در ووردی است 
کووه در نووزد آنووان صووححح وووی کوورده حووه ازدواجووی  کووافری ازدواح  گوور زن وووذکور حووا ووورد  حاشوود، زن شوووهردار ا

 وحسوب شده و ازدواح حا وی وطلقا  جایز نحست. 
گور فورد بور اثور ازدواح در وعورض انحوراف خوا سسوتی در عقاجود دخنوی حاشود، تكلحفوا  نجاخود 4 . شاخان ذکر است ا

 اقدام حه ازدواح نهاخد. 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

که فرد، زن  وام این حكن، در ووردی  وسولهان خوود را طوالق رجعوی داده و هنووز اخ 
ۀ رجعی حاقی است نحز جاری وی  شود. عد 

تواند حا زن زرتشتی )َوجوسی( حه ورد وسلهان حنابر احتحاط واجب نهی . 148 مسأله
ت ازدواح نهاخد.   صورت داجن خا ووق 

کوووه صووواحجحن طاخفوووه ی( در صوووورتی  ای از ههچنوووحن، ازدواح حوووا زن صووواحجی )ُصوووج 
ت وحسوب گور صواحجحن حت« 103»شوند، حكون وسوألۀ  وسححح  وا ا پرسوت  را دارد؛ او 

 حاشند، ازدواح حا زن صاحجی جایز نحست. 

شاخان ذکر است، چنانچه حقحقت صاحجحن وعلوم نجاشد، حنابر احتحواط واجوب  
1توان حا وی ازدواح نهود. نهی

 

که نزد آنوان و بور طجوق آیینشوان صوححح  . 149 مسأله ار، در صورتی  کف  عقد واقع بین 
ت بور آن جواری وویحاش کتواب د، آثار صوح  کوافر اهول  شوود؛ فورق نودارد زوجوحن هور دو 

کوافر ههزووان وسولهان  گور زوجوحن  ی ا کتابی خا وختلف حاشند، حت  کافر غحر  حاشند خا 
گور خكوی  شوند، ازدواجشان حاقی است و نحاز حه خواندن عقد ازدواح جدخد نحست و ا

غحر ههزوان وسلهان شوند، حكون آن طور  وسلهان شود و دخگری وسلهان نشود خا حه
 شود.  در وساجل حعد ذکر وی

کوه در آیوین اسوالم حورام اسوت  ار از وواردی حاشد  کف  گر ازدواح  شاخان ذکر است، ا
 شود. وانند ازدواح حا وحارم، حا وسلهان شدن حكن اسالم در وورد آن جاری وی

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

گر شوهر ا ا کتاب وسلهان شود، چنانچه اسالوش قجل از نزدخكوی  3او  زن غحر اهل 
گور حعود از نزدخكوی حاشود بوین حا زوجۀ وذکور حاشد، عقد ازدواجشان حاطل وی شوود و ا

                                                           
که دارای ههسر وسلهان است، 1 توانود حودون اذن ههسور خووخش  نهی« حنابر فتوی  ». شاخان ذکر است وردی 

 های وذکور ازدواح نهاخد. حا فرقه

کتاب حاشد خا نجاشد. 2  . چه شوهر وذکور نحز اهل 
 . ههان. 3
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ه آن دو جوودایی انداختووه وووی ووام عوود  وسوولهان شووود، شووود. چنانچووه زوجووۀ وووذکور در اخ 
ه حه پاخوان برسود و وسولهان نشوود، وعلووم  گر دوران عد  عقد ازدواجشان حاقی است و ا

که عقدشان از ححن وسلهان شدن زوح حاطل شده است. وی  شود 
گر زوجۀ وورد غحور وسولهان  . 151 مسأله کتواب حاشود خوا نوه  -ا وسولهان  -چوه زوجوه اهول 

شوود و واجشوان حاطول وویشود، چنانچه اسالوش قجول از نزدخكوی حوا وی حاشود، عقود ازد
کووه  گوور حعوود از نزدخكووی حاشوود، وشووهور بووین فقهووا آن اسووت  بووین آن دو جوودایی انداختووه »ا

گر  وی ه وسلهان شود، عقد ازدواجشان حاقی است و ا ام عد  شود، چنانچه شوهرش در اخ 
ه حه پاخان برسد و وسلهان نشود، وعلوم وی که عقدشان از ححن وسلهان دوران عد  شود 

، ولی حكن وذکور وحل  اشوكال اسوت و احتحواط واجوب «حاطل شده است شدن زوجه
ه وسلهان شود، چنانچه قصد اداوۀ زندگی دارند، عقد  ام عد  که اگر شوهر در اخ  آن است 

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

که وسلهان است، ولی  . 152 مسأله شوحعۀ دوازده ازدواح شحعۀ دوازده اواوی حا زنی 
کووه شووحعۀ دوازده اووواوی  اووواوی نحسووت، صووححح وی حاشوود. ههچنووحن، ازدواح زنووی 

که شحعۀ دوازده اواوی نحست، صححح ولی وكروه وی  حاشد؛ است حا ورد وسلهانی 
گر ازدواح حاعث شود فرد در وعرض انحراف خا سست ه، در ووارد فوق ا شودن  الجت 

گرفته خا حه جهوت ایون ازدواح نتوانود حوه وظواخف شورعی خوود طجوق  در اعتقادات قرار 
کووه  وووذهب شووحعۀ دوازده اووواوی حووه درسووتی عهوول نهاخوود خووا وفسوودۀ دخگووری داشووته 

   1اجتناب از آن شرعا  الزم است، چنحن ازدواجی تكلحفا  حرام است.

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

گر فرد حالغ حا پسر ناحالغ . 153 مسأله کند، ی )نعوذ حام(ا تواند حوا  گاه نهی هحچ 2لواط 
ت  -افراد ذیل ازدواح   کند:  -داجن خا ووق 

                                                           
که طرف وقابل شحعۀ دوازده اواوی1  حاشد نحز جاری است.  . حكن اخحر، در ووردی 

کهتوور از ختنووه2 گهووان حووه ایوون اووور، حكوون حروووت ثاحووت  . هرچنوود دخووول  گاه حاشوود و در صووورت شووک خووا 
 شود.  نهی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

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

کسو ج. کوه حوا وی لوواط وادر و وادربزرگ )وادر پدر خا وادر وادر هر چه حاال رود(  ی 
 شده. 
که حا وی لواط شده. د.    1خواهر شخصی 

نحسووت و « رضوواعی»و « نسووجی»شوواخان ذکوور اسووت، در ووووارد فوووق فرقووی بووین وووورد 
کورده، عقود ازدواح حاطول اسوت و حاخود از هون  چنانچه فرد حا خكی از افوراد فووق ازدواح 

 جدا شوند. 
کوووه لوووواط   کننوووده حوووالغ نجاشووود خوووا ایووون حكووون، حنوووابر احتحووواط واجوووب در وووووردى 

گوور فوورد  کووه حووا وی لووواط شووده حووالغ حاشوود، نحووز جووارى اسووت و در ایوون فوورض ا شخصووی 
کرده، صححح بوودن آن وحول  اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در  ازدواح 

 این وورد ترک نشود. 
که حا وی )نعوذ حام( لواط شده، ووی . 154 مسأله توانود حوا دختور خوا نووه، ووادر و فردی 

کننده وادربزرگ و   ازدواح نهاخد.  -چه نسجی و چه رضاعی  -خواهر لواط 

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

راعووات شووود و صووححح بووودن عقوود ازدواجشووان وحوول  اشووكال اسووت. حنووابراین، و وووی
 وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. 

 کرده که زنا   احکام ازدواح حا زنی 

که  . 156 مسأله گر ورد حا زنی  ۀ رجعوی شوخص دخگوری نحسوت ا شوهر نودارد و در عود 
کند، حنابر احتحاط واجب توانود پویش از آنكوه زن نسوجت حوه ارتكواب زنوا توحوه  نهوی زنا 
کند.   نهاخد حا وی ازدواح 

                                                           
که حا وی لواط شده نهی1  شود. . حكن وذکور، شاول دختر خواهر و دختر برادر شخصی 
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چنحن ازدواجی قجل از توحه وحل  اشكال است و وراعات  حنابراین، صححح بودن
 وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. 

ا شخص دخگر  جوایز اسوت قجول از آنكوه زن ووذکور نسوجت حوه  -غحور از آن وورد  -او 
کنود، حوا وی ازدواح نهاخود؛ وگور آنكوه آن زن  حاشود،  1«وشوهوره حوه زنوا»ارتكاب زنا توحه 

کنود.  احتحاط واجب نهی که در این صورت حنابر تواند پیش از توحوۀ زن حوا وی ازدواح 
حنوابراین، صوححح بوودن چنووحن ازدواجوی قجول از توحوه وحوول  اشوكال اسوت و وراعووات 

2وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
 

کنود، احتحواط وسوتحب آن  . 157 مسأله کورده ازدواح  کوه زنوا  گر فرد حخواهود حوا زنوی  ا
که صجر نهاخند توا آن زن حوحض وام ب است  جحنود و ازدواح آن دو، حعود از تهوام شودن اخ 

 3ححض، واقع شود.
کرده و هن در وورد غحور  که حا زن زنا  شاخان ذکر است، این حكن هن در وورد فردی 

 حاشد. آن فرد جاری وی
کوه زن حنابر احتحاط واجوب نهوی . 158 مسأله اسوت، « وشوهور حوه زنوا»توانود حوا ووردی 

کنود. حنواب راین، صوححح بوودن چنوحن ازدواجوی قجول از قجل از آنكوه توحوه نهاخود ازدواح 
 توحه وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. 

ووۀ خوووخش  . 159 مسأله گوور فوورد حووا خالووه، خووا عه  کنوود، -نسووجی خووا رضوواعی  -ا حنووابر  4زنووا 
 ازدواح نهاخد؛  -نسجی خا رضاعی  -تواند حا دختر وی احتحاط واجب نهی

ه خ  گر حا دختر عه  ا ا ا دختر خالۀ خوخش ازدواح نهاخد، سپس حوا ووادر وی )نعووذ او 
                                                           

کوووه حوووه آووووادگی وی بووورای انجوووام عهووو«وشوووهوره حوووه زنوووا». ونظوووور از 1 کوووه از او ، زنوووی اسوووت  ل زنوووا )در صوووورتی 
 درخواست شود( وعروف شده حاشد. 

ووت نحووز 2 . حكوون وووذکور در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوود، اختصوواص حووه عقوود داجوون نداشووته و شوواول عقوود ووق 
 شود.  وی

کوه آن 3 گر زنا تنها از جانب زن حاشد و از جانب وورد وطوی حوه شوجهه انجوام شوده حاشود، در صوورتی  ه، ا . الجت 
ۀ زن از زنووا کنوود، حاخوود عوود  ه نگووه دارد، چنانچووه حخواهوود حووا شووخص دخگووری ازدواح  کووه حاخوود عوود  نی اسووت 

که توضحح آن در وسألۀ  وطی حه شجهه نگه  شود.  ذکر وی« 543»دارد 
 . فرقی بین زنا از جلو خا پشت نحست. 4
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ه حاطل نهی کند، عقد ازدواجش حا دختر خاله خا دختر عه  شود و بر هن حرام حام( زنا 
 گردند.  نهی

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

ههووحن طووور، احتحوواط وسووتحب اسووت آن زن حووا پسوور خووا نوووه خووا پوودر خووا پوودربزرگ فوورد 
 وذکور ازدواح ننهاخد. 

گر فورد حوا زنوی وطوی حوه شوجهه نهاخود، ووی . 161 مسأله توانود حوا دختور خوا نووه خوا ووادر خوا ا
توانوود حووا پسوور خووا نوووه خووا پوودر خووا وووادربزرگ آن زن ازدواح نهاخوود. ههووحن طووور، آن زن وووی

 بزرگ فرد وذکور ازدواح نهاخد. پدر

که در اور ازدواح ولی  شرعی وحسوب وی  شوندافرادی 

کن شرع»و در ووارد ضروری « پدربزرگ پدری»و « پدر» . 162 مسأله وصوی  پودر »و « حا
ههچون فرد ناحالغ، وجنون، سوفحه،  -در اور ازدواح برخی از افراد  1«خا پدربزرگ پدری
کره  کووه در  -دختوور حووالغ حووا « ولووی  شوورعی»شووود،  وسوواجل حعوود ذکوور ویحووا توضووححاتی 
 شوند.  وحسوب وی

کوه  حاشود. حنوابراین، پودر و « عاقول»شاخان ذکور اسوت، در والخوت ولوی  شورط اسوت 
گر خكوی از آن دو دیوانوه اسوت، والخوت  که وجنون هستند والخت ندارند و ا جد  پدری 

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

کوه  کافر بر فرزند وسلهانش والخت ندارد و والخت وی حا جد  پودری اوسوت در صوورتی 
کوه جود  پودری  کوافرش در صوورتی  کوافر بور فرزنود  جد  ووذکور وسولهان حاشود و نحوز پودر 

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

                                                           
ه، والخت وصوی  وحول  اشوكال و ووورد احتحواط اسوت و توضوححات وربووط حوه آن، در وسو1 اجل حعود ذکور . الجت 

 شود.  وی
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 د ناحالغ ووجنون والخت بر فر 

o پدر و پدربزرگ پدری 

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

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

وه، شاخان ذکر است،  وادر، پدربزرگ خا وادربزرگ وادری، برادر و خواهر، عهو و عه 
 دایی و خاله و سایر خوخشاوندان در این اور والخت ندارند. 

طور وسووووتقل در اووووور ازدواح حووووا  هوووور خووووک از پوووودر و پوووودربزرگ پوووودری حووووه . 164 مسأله
توضوووححات ووووذکور در وسوووألۀ قجووول، والخوووت دارنووود و الزم نحسوووت از خكووودخگر اجوووازه 

 حگحرند. 

تواند حدون اذن از پدربزرگ، فرزندش را حه ازدواح فردی در آورد و راین، پدر ویحناب 
 اش را حدون اذن پدر وی، حه عقد شخصی در آورد؛ تواند نوهنحز پدربزرگ وی

گحورد و هور خوک حخواهود  گر بین آن دو، اختالف و نزاع در اور ازدواح صوورت  ه ا الجت 
م وی را حوووه عقووود ازدواح شخصوووی در آورد، شووور عا  رأی و نظووور پووودربزرگ پووودری، وقووود 

گوور پوودر اقوودام حووه ازدواح فرزنوودش نهاخوود، چنووحن عقوودی  وووی حاشوود و در ایوون صووورت ا
 حاطل است. 

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

گحرد  .  صورت 
کوووه والخوووت حوووا پووودر و پووودربزرگ پووودری اسوووت، در صوووورتی  . 166 مسأله در ووووواردی 
کووه در وسووألۀ  -تواننوود فرزنوود خووا نوووۀ خوووخش را  وووی حووه  -بیووان شوود «150»حووا توضووححی 

                                                           
کن شرع و ههحن طور وصوی   . در ووارد وذکور در این وسأله حا وجود پدر خا پدربزرگ پدری دارای شراخط، 1 حا

، والختی ندارند.   پدر و جد 
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کوه حنوا بور نظور عقوال، چنوحن ازدواجوی بورای فرزنود خوا نووۀ آنهوا  ازدواح شخصی در آورنود 
 1وفسده نداشته حاشد؛

ه، احتحاط وستحب آن است  که عالوه بر وفسده نداشتن، وصولحت فرزنود  الجت 
گر اوور ازدواح او بوین ووورد صوالح و اصولح  گردد؛ حلكه ا خا نوه نحز در اور ازدواح رعاخت 
کوتواهی در حوق   که انتخاب وورد صوالح حوه نظور عقوال تفورخط و  د شود، در صورتی  ورد 

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

گر پدر . 167 مسأله وه خوا نووۀ ناحوالغ خوود را  ا حوا رعاخوت آنچوه در  -خا پدربزرگ پدری حچ 
گذشووت  کسووی در آورد، هرچنوود عقوود وووذکور صووححح  -وسوواجل قجوول  حووه عقوود ازدواح 

است، ولی احتهال دارد برای فرزند خا نوۀ وذکور حعد از حلوغ و رشد خحوار فسوخ ثاحوت 
کند، وراعات وقتضای احتحواط در ایو ن ووورد تورک نشوود، حاشد و چنانچه وی فسخ 

کنند، حنابر احتحاط واجب دوحواره صوحغۀ  گر حخواهند حا هن زندگی  که ا حدین صورت 
عقوود را حخواننوود و چنانچووه حخواهنوود جوودا شوووند، حنووابر احتحوواط واجووب حاخوود صووحغۀ 

گردد.   طالق اجرا 

o وصی  پدر خا پدربزرگ پدری 
که در اوور  . 168 مسأله ت پدر خا جد  پدری تصرخح شده حاشد  گر در وصح  ازدواح نحوز ا

ت اطوالق داشوته و  ن( والخت بر ناحالغ وجوود دارد خوا آنكوه عجوارت وصوح  برای وصی  )قح 
که شاول ازدواح هن حشوود، ثاحوت بوودن والخوت بورای وصوی  در ایون ووورد  طوری حاشد 
گور  کوه ا وحل  اشكال است و وراعات وقتضوای احتحواط تورک نشوود؛ حوه ایون صوورت 

کن ضرورتی در ازدواح او پیش آود،  کار حنابر احتحاط واجب حا توافوق وصوی  و حوا این 
 2شرع انجام شود.

                                                           
گر ازدواح وذکور حه نظر عقال دارای وفسده حاشد، 1 وحسوب شوده و فرزنود خوا نووه، حعود « فضولی». حنابراین، ا

 تواند آن را رد خا اوضا نهاخد. د خا برطرف شدن جنون ویاز حلوغ و رش

ۀ ناحالغ ندارد. 2 ن( حنابر فتوی  والخت در اور ازدواح حچ   . در غحر ووارد وذکور، وصی  )قح 
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o کن شرع  حا

هوی نحوز از طورف  . 169 مسأله گر فرد ناحالغ، پدر و پودربزرگ پودری نداشوته حاشود و قح  ا
کوووه در وسوووأله قجووول بیوووان شووود  -آنوووان  ن نشوووده حاشووود، چنانچوووه  -حوووا توضوووححی  وعوووح 

کن ش رع و چه حودون اذن وی، ضرورتی وجود نداشته حاشد، ازدواح وی چه حا اذن حا
 صححح نحست؛ 

گر نسجت حه اور ازدواح ضرورتی وجود داشته حاشد و ضرورت حه ا ا ای حاشد  گونه او 
کن شوورع حووا کووه توورک آن ووجووب وفسووده کووه اجتنوواب از آن الزم اسووت، حووا ای حاشوود 

ه، در اور ازدواح وی، والخت دارد.   رعاخت حدود اوور ِحسجح 

گوور  ووت،حوو -وووثال   -حنووابراین، ا شووود، حوواکن شوورع ضوورروت رفووع وووی 1ا انجووام عقوود ووق 
ت ضووروری  نهی کوتوواه ووود  ووت  توانوود بوورای عقوود داجوون اجووازه دهوود، خووا چنانچووه عقوود ووق 

ت آن ضورورت نداشوته حاشود، حواکن شورع ووی توانود فقوط وحسوب شود، ولوی حلنود وود 
ات عقد نحز چنحن ت اجازه دهد و حكن سایر خصوصح  کوتاه ود  2ت.اس نسجت حه عقد 

 

کووه پوودر خووا پوودربزرگ پوودری فوورد ناحووالغ  شوواخان ذکوور اسووت، حكوون وووذکور در ووووردی 
وقودور  -هرچنود حوا فحوص و تحقحوق  -اند، ولی دسترسی حه هوحچ خوک از آن دو زنده

 حاشد. نحست نحز جاری وی
                                                           

ت آن، در فصل 1 ت و شراخط صح  ت خواندن عقد ووق  کحفح  ت».   ذکر شد. « عقد ووق 

ه است 2 گر ضرورت حالقو  ت نوزاد دختر حا پدرخواندهو -. شاخان ذکر است، ا و  -اش حعد از حلووغ انند وحروح 
وت  فعال  و در حال حاضر ازدواح نوزاد اور ضوروری وحسووب نهی شوود، حاخود اوور ازدواح توا هنگوام حوه فعلح 

 تا آن زوان وهكن نجوده و وستلزم وحذور حاشد؛  کردن رسحدن ضرورت حه تأخحر افتد؛ وگر آنكه صجر

کسی  کوه پودر و جود  که صاحب اوالد نهیوثال  نسجت حه  کورده  شود و دختری را حه فرزند خوانودگی قجوول 
گر حخواهند دختر وذکور حا پدر کوه او را خوانده  پدری ندارد، ا که تنها راه این حاشد  اش وحرم شود، در صورتی 

ووت پوودِر پدر رشووحده  خوانووده در آورنوود، چنانچووه دختوور حووه سوون  تكلحووف )نووه سووالگی( رسووحده و  حووه عقوود ووق 
ووت حووا پدروحسوووب نهووی خوانووده اووور ضووروری شووده، خوانوودن عقوود وووذکور حووا اجووازه از   شووود و حصووول وحروح 

گر دختر هنوز حه سن  تكلحف نرسحده  ا ا کن شرع اشكال ندارد؛ او  ف حوه رعاخوت  -وثال  نوزاد است  -حا و وكل 
شوود؛ وگور آنكوه خووف هویاحكام نگاه و پوشش در برابر ناوحرم نحسوت، خوانودن عقود ضورورت وحسووب ن

کووه حووا وفووات وی دخگوور راهووی بوورای  کهولووت سوون  و واننوود آن حاشوود ،طوووری  فوووت پوودِر پدرخوانووده حووه جهووت 
ت حا پدر  خوانده نجاشد.   وحروح 
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 والخت بر سفحه 

که حا حال سفحه . 171 مسأله ر  فرد سفحهی  بودن حوه سون  حلووغ رسوحده، چنانچوه ووذک 
پودربزرگ پودری دارد، حنوابر احتحواط واجوب حاخود بورای ازدواح از پودر خوا است و پدر خوا 

که وی در اوور ووالی سوفحه حاشود  1پدربزرگ پدری خوخش اجازه حگحرد و فرقی نحست 
وانند تعحوین ههسور وناسوب، وقودار  -خا در خصوص اور ازدواح و شؤون ورتجط حا آن 

ه  ت وهرخ  کحفح   سفحه وحسوب شود؛  -و 
ه، پدر  و حودون اجوازۀ خووِد فورد، او   توانند وستقال    خا پدربزرگ پدری وی نحز نهیالجت 

 آورند.   را حه عقد شخصی در

گر فرد وذکور پدر خا پدربزرگ پدری ندارد، حنابر احتحاط واجوب  شاخان ذکر است، ا
کن شورع در وووارد ضوروری وی کن شرع اجازه حگحورد و حوا توانود بورای ازدواح  حاخد از حا

2دهد.وی اجازه 
 

ر  . 171 مسأله که حعد از سن  حلووغ وجوتال حوه سوفاهت شوده، چنانچوه ووذک  فرد سفحهی 
که اور ازدواح وی حا توافق  حوا « پدر خا پدربزرگ پودری»است، احتحاط واجب آن است 

کن شرع» گحرد؛ « حا  صورت 
کن شورع نحوز نهی ه، پدر خوا پودربزرگ پودری خوا حوا و حودون اجوازۀ   تواننود وسوتقال    الجت 

 آورند.   را حه عقد شخصی در خوِد فرد، او

گر فرد وذکور پدر خا پدربزرگ پدری ندارد، حنابر احتحاط واجوب  شاخان ذکر است، ا
کن شورع در وووارد ضوروری وی کن شرع اجازه حگحورد و حوا توانود بورای ازدواح  حاخد از حا

3وی اجازه دهد.
 

                                                           
م، فصل َحْجر، وسألۀ 1  بیان شده است. « 1505». توضحح سفحه در جلد سو 
که پدر و جد  پدری برای سفح2 ن شرعی در اوور ازدواح تعحوین نكورده. حكن وذکور، در فرضی است  انود و ه قح 

شوود. حنوابراین، در چنوحن وووردی ذکور شود جواری ووی« 154»در غحر این صوورت، وشواحه آنچوه در وسوألۀ 
کن شرع هر دو اجازه حگحرد.  که سفحه برای اور ازدواح از وصی  و حا  احتحاط واجب آن است 

 . ههان. 3
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ث است نهی . 172 مسأله که حالغ و و ن  تواند حودون اذن پودر خوا پودربزرگ فرد سفحهی 
 پدرخش حه ازدواح شخصی در آخد؛ 

کره حاشوود، کووه فوورد وووذکور غحوور حووا ووه، در صووورتی  پوودر خووا جوود  پوودری وی نحووز  1الجت 
اش او را حه عقد شخص دخگری در آورنود و چنانچوه توانند وستقال   و حدون اجازه نهی

کره حاشود، پودر خوا جود  پودری وی حنوابر احتحواط واجوب نهوی تواننود وسوتقال   و حودون حا
گوور حوودون اجووازه اقوودام حووه ایوون اووور زهاجووا اش او را حووه عقوود شووخص دخگووری در آورنوود و ا

2نهودند، وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.
 

 کره  والخت بر دختر حالغۀ رشحدۀ حا

کره . 173 مسأله اسوووت، چنانچوووه  4کوووه حوووه سووون  حلووووغ رسوووحده و رشوووحده 3ای دختووور حوووا
ی اوور حنوابر  -حاخود  5دگی وسوتقل نجاشود،زندگانی خوخش نجوده و در شؤون زنو وتصد 

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

  7آن ازدواح را اجازه دهد؛
                                                           

کره، در وسألۀ 1  شود. ذکر وی «133». ونظور از حا
گوور فوورد سووفحه عقوود وووذکور را اجووازه ندهوود، بوورای جوودایی چنانچووه عقوود داجوون 2 کووه ا . احتحوواط در ایوون اسووت 

ت حاقحهانووده حخشووحده شووود.  ووت اسووت، ووود  کووه عقوود ووق  اسووت، صووحغۀ طووالق جوواری شووود و در صووورتی 
 ذکر شد. « 50»توضحح بیشتر، در وسألۀ 

کره در وسألۀ 3  ود. خواهد آ« 133». وعنای حا

گحرد و وصلحت خوود بر اساس خک شحوۀ عقالیی صورت وی او در زوحنۀ ازدواجش،  گحری . خعنی تصهحن4
وه و شوراخط ضوهن عقود  -را در شؤون ورتجط حوا آن  وت وهرخ  کحفح   -واننود تعحوین ههسور وناسوب، وقودار و 

 دهد. تشخحص وی
 خواهد آود. « 135». توضحح وستقل بودن، در وسألۀ 5
کافی نحست. . حنابرای6  ن، تنها رضاخت قلجی پدر خا پدربزرگ پدری 
گوور دختوور وووذکور حوودون اطووالع و اذن از پوودر خووا جوود  پوودری، عهوودا  اقوودام حووه ازدواح نهاخوود و حاولووه شووود، 7 . ا

ت عقود ازدواح از احتودا  چنانچه پدر خا جد  پدری حعد از اطالع، عقد وذکور را اجازه دهد، حكون حوه صوح 
کشووف انق شووود، هرچنوود ایوون اجووازه گووردد و حهوول وووذکور ولوود الزنووا وحسوووب نهوویالبووی( وووی)حووه صووورت 

گناه شده  اند. تأثحری در حكن تكلحفی )وقوع وعصحت( ندارد و زوجحن از این حاحت ورتكب 
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ه، پدر و جد  پدری او هن حنابر احتحاط واجب نهی  واننود حودون اذن خوا اجوازۀ تالجت 
1خودش، او را حه ازدواح شخصی در آورند.

 

کره . 174 مسأله کوووه حوووه سووون  حلووووغ رسوووحده و رشوووحده اسوووت، چنانچوووه  دختووور حوووا ای 
ی اوور زندگانی خوخش بوده و در شؤون زندگی وستقل حاشد، بورای اوور ازدواح  وتصد 

غحور ایون  خوخش حنابر احتحواط واجوب حاخود از پودر خوا جود  پودری خوود اذن حگحورد و در
2شود؛ صورت، حنابر احتحاط واجب عقد صححح وحسوب نهی

 

ووه، پوودر و جوود  پوودری او هوون نهووی اش او را حووه ازدواح تواننوود حوودون اذن خووا اجووازهالجت 
 شخصی در آورند. 

)لوووزوم اذن پووودر خوووا پووودربزرگ « 130و  137»در حكووون ووووذکور در وسووواجل  . 175 مسأله
کرۀ رشووحده(، فرقووی بووین ازد ووت نحسووت و نحووز پوودری در ازدواح دختوور حووا واح داجوون و ووق 

 فرقی ندارد در ضهن عقد، نزدخكی نكردن حا دختر شرط شده حاشد خا نه. 

ن کتوواب 3ههووحن طووور، حكوون وووذکور شوواول ازدواح حووا اهوول تسوون  در  - 4و نحووز اهوول 
که ازدواح حا آنان جایز است   شود.  وی -وواردی 

                                                           
گر ازدواح وی توسط پدر خوا پودربزرگ پودری، حودون اذن خوود دختور انجوام شوود و آن دختور حعودا  نحوز عقود 1 . ا

کووه چنانچووه عقوود وووذکور داجوون بوووده، ازدواح را اجووا بوورای  زه ندهوود، احتحوواط در چنووحن ووووردی آن اسووت 
ت حاقحهانوده حخشوحده شوود و  جدایی، صحغۀ وت بووده، وود  کوه عقود ووق  طالق جاری شوود و در صوورتی 

ب  ت وانند نگاه وحروانه خا لهس وترت   نشود. قجل از جدایی نحز بین آن دو، آثار زوجح 

گر دختر وذکور 2 کند و آنها حعدا  . ا هون عقود ازدواح را اجوازه ندهنود،   حدون اذن پدر خا پدربزرگ پدری ازدواح 
که چنانچه عقد وذکور داجن بوده، برای جدایی صوحغۀ طوالق جواری  احتحاط در چنحن ووردی آن است 
ت حاقحهانوده حخشوحده شوود و قجول از جودایی نحوز بوین آن د وت بووده، وود  که عقود ووق  و، شود و در صورتی 

ب نشود.  ت وانند نگاه وحروانه خا لهس وترت   آثار زوجح 

کووه والخووت در اووور 3 ن بوووده و حسووب وذهجشووان قاجوول حاشووند  گوور پوودر و پوودربزرگ پوودری از اهوول تسوون  ووه، ا . الجت 
گوورفتن از پوودر خووا پوودربزرگ  کرۀ رشووحده ندارنوود، در ازدواح فوورد شووحعی حووا دختوور وی، اجووازه  ازدواح دختوور حووا

  پدری الزم نحست.
کتاب، از والخت خود نسجت حه وی دست برداشوته حاشوند و دختور را 4 گر پدر و پدربزرگ پدری دختر اهل  . ا

ف و صووواحب 14حوووه سووون  قوووانونی  -ووووثال   -حعووود از رسوووحدن  اختحوووار در ازدواح و  سوووال، وسوووتقل در تصووور 
ط آن، از جهله آنچوه حا رعاخت شراخ -جد  پدری  دانند، ازدواح حا وی حدون اذن پدر و انتخاب ههسر وی

 صححح است.  -بیان شد « 105»در وسألۀ 
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، آن اسوت ذکور شود« 137»کوه در وسوألۀ « وستقل بودن دختور»ونظور از  . 176 مسأله
حووه دسووت خووودش  -اعوون از اقتصووادی و غحوور آن  -کووه اختحووار اوووور وختلووف زنوودگی 

حاشد و وی تاحع و تحت نظارت پدر و پودربزرگ پودری نجاشود؛ حلكوه وسوتقال   تصوهحن 
کند.   حگحرد و عهل 

حووه دلحوول  -وووثال   -شوواخان ذکوور اسووت، چنانچووه دختوور از پوودرش جوودا اسووت و پوودر 
کوووه حوووه ووووادر دختووو کوووه اعتهوووادی  گوووذار نهووووده، طووووری  ر دارد، اووووور وی را حوووه ووووادر وا

گحوورد، آن دختوور غحوور تصووهحهات وووادر در شووؤون وی تحووت اشووراف پوودر صووورت وووی
 شود. وستقل وحسوب وی

کره»ونظور از  . 177 مسأله کوه حوا رعاخوت شوراخط  در این وجحث، « غحر حا فردی اسوت 
ح نهووووده و حوووا ازدوا -پووودر خوووا پووودربزرگ پووودری  از جهلوووه اجوووازۀ  -شووورعی عقووود ازدواح 
که چنوحن فوردی در ازدواح حعودی خوود، الزم نحسوت  2داشته حاشد 1شوهرش نزدخكی

 از پدر خا پدربزرگ پدری اجازه حگحرد؛ 
ووا در غحوور ایوون صووورت  چووه اخنكووه فوورد ازدواح صووححح شوورعی نكوورده خووا ازدواح  -او 

کرده خا او را طالق داده حاشد در این  - کرده، ولی شوهرش قجل از نزدخكی حا وی فوت 
کره»وجحووث  حوووا  -وحسوووب شوووده و حاخووود بوورای ازدواح از پووودر خوووا پوودربزرگ پووودری« حوووا

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

که ازدواح دختر حالغۀ رشحده احتحاح حه اذن پدر  . 178 مسأله خا پودربزرگ در وواردی 
عووا نهاخوود پوودر و پوودربزرگ پوودری نوودارد خووا از خكووی از آن دو  پوودری دارد، چنانچووه وی اد 

عوای وی تصودیق ووی گرفتوه اسوت، در صوورتی اد  گفتوهاجازۀ ازدواح  کوه  اش حوه شوود 
گفتووۀ وی  طریووق وعتجوور شوورعی ثاحووت شووود، واننوود اخنكووه از قووراجن و شووواهد حووه صوودق 

 خقحن خا اطهحنان حاصل شود. 

                                                           
 . فرقی بین نزدخكی از جلو و پشت نحست. 1

 . هرچند پردۀ حكارتش حا نزدخكی زاجل نشود. 2
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کرها کند غحر حا عا  که وی اد   است نحز جاری است.  1ین حكن، در جایی 

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

که دختر حا افرادی پدر و پدربزرگ پدری وطلقا  اجازه نهی الف. کوه شورعا  و  دهند 
کفو او وی کند و خواستگاران را رد وی عرفا  ههتا و   کنند.  حاشد ازدواح 

که شرعا  و عرفا   پدر و پدربزرگ پدری اجازه نهی ب. ی  که دختر حا فرد خاص  دهند 
کفوو او ووی کوه خواسوتگار دخگوری  ههتا و  کنود و خووف و تورس آن حاشود  حاشود ازدواح 

کو کوردن  ه اجوازه نودادن آن دو، عرفوا  تقصوحر و ضواخعبرای آن دختر پیودا نشوود، طووری 
گردد.   حق  دختر و اور ازدواح او وحسوب 

پوودر و پوودربزرگ پوودری، حووا اختحووار خوووخش در اووور ازدواح دختوور، حووه هووحچ وجووه  ج.
ی از دخالت در این اور اوتناع ورزند.  وشارکت نكنند و حه کل   طور 

ووت شوورعی اجووازه د د. کفوور،پوودر و پوودربزرگ پوودری، اهلح   2ادن را حووه جهووت جنووون، 
 ارتداد و وانند آن نداشته حاشند. 

گوورفتن از پوودر و پوودربزرگ پوودری وووثال   .ه حووه جهووت غاخووب بووودن آنووان بوورای   اجووازه 
ت طووووالنی وهكووون نجاشووود و دختووور نحوووز در حوووال حاضووور، نحووواز شووودخد حوووه ازدواح  وووود 

 حاشد؛  داشته
گر وثال  پدر و پدربزرگ پدری برای زوان طو خا در حوجس   النی حه وسافرت رفتهپس ا

ووی از طریووق تهوواس تلفنووی، پیووام و واننوود آن  -حووه سوور بجرنوود و دسترسووی حووه آنووان   -حت 
ت دختور احسواس نحواز شودخد حوه داشوتن شووهر و تشوكحل  وهكن نجاشد و در این وود 

هرچند این احسواس نحواز حقحقوی حوه خواطر تورس از وجوتال  -خانواده و زندگی حنهاخد 
 اجازۀ آنان الزم نحست.  -م حاشد شدن حه حرا

                                                           
کره در وسألۀ قجل ذکر شد. 1  . ونظور از غحر حا
که در وسألۀ 2 ه، ههان طور  کافر حاشد، و« 154». الجت  الخت برای پدر و جد  پودری بیان شد چنانچه فرزند نحز 

کافرند ثاحت است.   که هر دو 
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کره حنووابر احتحوواط واجووب  شوواخان ذکوور اسووت، در تهووام ووووارد فوووق دختوور حالغووۀ حووا
ت نهاخد.  نهی  تواند اقدام حه ازدواح ووق 

کسوی اجوازه  . 181 مسأله وه حوه وسواجل قجول الزم نحسوت بورای ازدواح از  که حا توج  زنی 
کنود و حگحرد، شاخسته است برای این اور از پدر خا پدربزرگ پودر کسوب اجوازه  ی خوود 

وت الزم را  کوه اهلح  گر پدر و پودربزرگ پودری نودارد، حوا اجوازۀ بورادر خووخش در صوورتی  ا
 ازدواح نهاخد؛  -تر  و چنانچه چند برادر داشته حاشد برادر بزرگ -داراست 

کره که پدر و پدربزرگ پودری نودارد،  حنابراین، دختر حالغۀ رشحدۀ حا الزم نحسوت  ای 
رادر، عهووو خووا سووایر حسووتگان خوووخش اجووازه حگحوورد، هرچنوود شاخسووته اسووت بوو از وووادر، 

 1تر حاشد. ازدواح وی حا اجازۀ برادر بزرگ

 صحغۀ عقد ازدواح و شراخط آن

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

 رعاخت اووری الزم است: 
 اخجاب و قجول انجام شود؛  .1
 وواالت بین اخجاب و قجول رعاخت شود؛  .2
 بین اخجاب و قجول، وطاحقت حاشد؛  .3
وق  .4 فاق نحفتاده خا ناوعلوم است، واحسته و وعل  که هنوز ات  عقد ازدواح، حه اوری 

 نجاشد؛ 
صول حو .5 وق آن و وت  ت عقود از هنگوام تحق  ه عقود حاشود )حنوابر احتحواط شوروع وود 

 واجب(. 
                                                           

ت حدون اجوازه از ولوی  عرفوی واننود بورادر، 1 گاهی اقدام حه ازدواح داجن خا ووق  . شاخان ذکر است، در این وورد 
گور ووادر دختور از ای ووی عهو خا وادر دختر، ووجب بوروز وفسوده کوه اجتنواب از آن الزم اسوت؛ ووثال  ا شوود 

گفتوۀ ووادر روی دلسوز کوه وخالفوت حوا  وت ونوع نهاخود، طووری  ی و شفقت حه حال وی او را از ازدواح ووق 
ت و دل آزردگوی او شوود، در ایون صوورت بور دختور تكلحفوا  الزم اسوت از ایون ازدواح صورف نظور  ووجب اذخ 

 نهاخد. 
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 شود.  در اداوه، حه توضحح این ووارد پرداخته وی

 9اخجاب و قجول انجام شود . 

وب از اخجواب و قجوول اسوت حاخود  . 182 مسأله که ورک  حوه صوورت »صحغۀ عقد ازدواح 
د رضاخت قلجی طرفحن حدون خوانودن صوحغۀ عقود ازدواح  1جاری شود« لفظی و وجر 

 2کافی نحست.
ای بر احتحاط واجوب اجورای صوحغۀ عقود ازدواح حوا نوشوتار خوا اشوارهههچنحن، حنا

کافی نحست؛  گنو   که وعنای اخجاب و قجول را حفههاند برای غحر فرد الل خا 
 شود؛  خوانده« عربی»صحغۀ عقد ازدواح، حنابر احتحاط واجب حاخد حه  . 183 مسأله

که نهی  ا فردی  حوان غحور عربوی تواند حه زحان عربی عقد را حخواند، اجرای آن حه زاو 
کافی است و الزم نحست وکحل حگحرد؛  -حا رعاخت سایر شراخط  -  توسط او 

کوه وعنوای صوحغۀ عربوی  ه، حاخد الفاظ و عجاراتی را حكوار بجورد  خعنوی وعنوای  -الجت 
جُت » ۀ »را حفههاند؛ وثال  احتدا زن حگوخد:  -« َقِجْلُت »و « َزو َ خوودم را حوا وهرخوۀ پونج سوك 

ایوون ازدواح را حووا وهوور »و حعوود ووورد حگوخوود: « دواح داجوون شووها در آوردمبهووار آزادی حووه از
کردم  «. وذکور قجول 

کووه عرفووا  ظهووور در  گوور صووحغۀ عقوود طوووری غلووط خوانووده شووود  شوواخان ذکوور اسووت، ا
 وعنای وورد نظر نداشته حاشد، عقد حاطل است. 

 3وواالت بين اخجاب و قجول رعاخت شود . 
اط واجب، حاخد ووواالت بوین اخجواب و در صحغۀ عقد ازدواح حنابر احتح . 184 مسأله

گوور فاصووله  کووافی اسووت. حنووابراین، ا گووردد و در ایوون وووورد وووواالت عرفووی  قجووول رعاخووت 

                                                           
 . وتن عجارت عقد ازدواح )اخجاب و قجول(، در وساجل حعد خواهد آود. 1
کوواون ال»خووا « ازدواح سووفحد خووا سووپید». حنووابراین، 2 کووه « ازدواح  )خووا ازدواح حووا اسوواوی و عنوواوین عرفووی دخگوور( 

د رضوواخت قلجووی، اقوودام حووه هن صووورت وی« عقوود ازدواح و نكوواح»حوودون  حاشووی حووا  پووذیرد و طوورفحن حووا وجوور 
 نهاخند، صورت شرعی ندارد.خكدخگر ههراه حا رواحط جنسی خا حدون آن وی
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گفتووه شووود ایوون افتووادن بووین آن دو، حووه انوودازه کووه عرفووا   وربوووط حووه « قجووول»ای حاشوود 
که قجل از آن واقع شده، اشكال ندارد. « اخجابی»  است 

 7حاشد . بين اخجاب و قجول، وطاحقت 
از جهوت وقودار « قجوول»و « اخجاب»در صحغۀ عقد ازدواح حاخد وضهون  . 185 مسأله

ن وی که در ضهن عقد وعح  ت وهر و شراخطی  کحفح   حاشد؛  شود، وطاحقت داشتهو 

گر زوجه حگوخد:  ۀ طوالی  خودم را حوه ازدواح توو در»حنابراین ا وۀ ده سوك  آوردم حوا وهرخ 
ه طوالازدواح را قجول »و زوح حگوخد: « بهار آزادی ۀ پنج سك  ، عقود ووذکور «کردم حا وهرخ 

گوور زن در صووحغۀ عقوود ازدواح، سووكونت در وطوونش را  صووححح نحسووت. ههچنووحن، ا
کنوود، ولووی ووورد ازدواح را حوودون شوورط وووذکور قجووول نهاخوود، چنووحن عقوودی حاطوول  شوورط 

 است. 

 9ق نجاشد فاق نحفتاده خا ناوعلوم است، واحسته و وعل  که هنوز ات   . عقد، حه اوری 

فواق وع . 186 مسأله کوه هنگوام عقود هنووز ات  ق و واحسوته بوودن عقود ازدواح بور اووری  ل 
کووه آن اووور حعوودا   کووه هنگووام عقوود وعلوووم حاشوود  نحفتوواده صووححح نحسووت و فرقووی نوودارد 

گونوه حخوانود:  فاق خواهد افتاد، وثل اخنكه زن صوحغۀ عقود ازدواح را ایون  ْجُتوَك »ات  َزو َ
ووْهُر القوواِدم؛ خووودم  کووه ووواه جدخوود َنْفسووی ؤذا َحوول َ الش َ را حووه ازدواح حووه تووو درآوردم زوووانی 

ْجُتوَك َنْفسوی »، خا واقع شدن آن اور نواوعلوم حاشود واننود اخنكوه زن حگوخود: «فرارسد َزو َ
که ونزلی حخری ؛ خودم را حه ازدواح تو درآوردم، در صورتی  ْخَت دارا   «.ؤْن اْشَتَر

که هنگام ع . 187 مسأله ق و واحسته بودن عقد ازدواح بر اوری  قود وعلووم نحسوت ُوعل 
فاق افتاده حاشد، نحز صححح نحست؛   ات 

گونوه حخوانود:   کواَن »وانند اخنكه زن صحغۀ عقود ازدواح را ایون  ْجُتوَك َنْفسوی ؤْن  َزو َ
م تهوام  که واه وحور  م؛ خودم را حه ازدواح تو درآوردم در صورتی  ْهُر الُهَحر َ َقْد اْنَقَضی الش َ

کوه ن« شده حاشد گور  هیو این در حالی حاشد  م تهوام شوده خوا نوه؛ ولوی ا داننود وواه وحور 
م تهام شده، اشكال ندارد.  که واه وحر   حدانند 
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کووه از شووراخط شوورعی صووححح   گوور عقوود ازدواح واحسووته حووه اوووری حاشوود  ههچنووحن، ا
وووق آن در هنگوووام عقووود بوووودن عقووود وحسووووب ووووی شوووود، اشوووكال نووودارد، هرچنووود تحق 

گونوه حخوانود ناوعلوم حاشد؛ وثل اخنكه زن صحغۀ عقد ازد ْج »واح را این  ُتوَك َنْفسوی َزو َ
خوو
َ
کووه بوورادر ؤْن َلووْن َتُكووْن أ ضوواَعة؛ خووودم را حووه ازدواح تووو درآوردم در صووورتی  ی ِوووَن الر َ

 «.  رضاعی ون نجاشی

 3)ق آن حاشد )حنابر احتحاط واجج ت عقد از هنگام تحق   . شروع ود 

و . 188 مسأله صول حوه حنابر احتحاط الزم حاخد زوان شروع عقد از هنگوام تحق  ق آن و وت 
ووت  گوور صووحغۀ عقوود داجوون خوانووده شووود ولووی زوووان شووروع زوجح  عقوود حاشوود. حنووابراین، ا
ل وواه آخنوده قورار داده شوود، صوححح بوودن عقود وحول  اشوكال  داجهی در آن وثال  از او 

 است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. 

 شراخط عاقد 

که صحغۀ عقد را جاری وی . 189 مسأله  اخد دارای شراخط ذیل حاشد: کند حکسی 

 حداند؛  -طور اجهالی هرچند حه -وعنای صحغۀ عقد را  .1
 هنگام اجرای صحغۀ عقد، قصد انشاء و اخجاد وعنای آن را داشته حاشد؛  .2
 عاقل و حالغ حاشد؛  .3
گر عاقد غحر از زوجحن حاشد، حاخد وکحل آنها بوده خا از آنان اجازه داشوته حاشود  .4 ا
 شرعی آنان وحسوب شود.  خا ولی  
گر عاقد وکحل زن و ورد، خوا ولوی  شورعی آنوان اسوت، در ووقوع عقود، زوجوحن را  .5 ا

کند؛  ن   وعح 
 گردد.  توضحح این ووارد در وساجل حعد ذکر وی

 9 حداند -طور اجهالی  هرچند حه -. وعنای صحغۀ عقد را 
کووه صووحغۀ عقوود را وووی . 191 مسأله گوور فووردی  طور  ههرچنوود حوو -خوانوود وعنووای آن را  ا
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ق آن وعنا را داشته حاشد، عقد صححح است.  -اجهالی   حداند و قصد تحق 
کوار ووی حنابراین، الزم نحست وعنای تک که در عقد حه  کلهاتی را  رود حدانود،  تک 

که فعل، فاعل، وفعول خا جوار  و وجورور بور طجوق دسوتور زحوان عربوی  خا تشخحص دهد 
 کدام است. 

 3نشاء و اخجاد وعنای آن را داشته حاشد. هنگام اجرای صحغۀ عقد قصد ا 

که صحغۀ عقد را وی . 191 مسأله خوانود حاخود قصود انشواء و اخجواد وعنوای آن و  فردی 
ی نداشووته و صووحغۀ عقوود را  گوور قصوود جوود  ووت را داشووته حاشوود. حنووابراین، ا ووق زوجح  تحق 

کافی نحست.    1سهوا  خا حه شوخی حخواند 

 7عاقل و حالغ حاشد . 
که صحغۀ عقد را وی . 192 مسأله وز حاشود؛ در غحور ایون  خوانودفردی  حاخود عاقول و وهح 

 صورت عقد حاطل است. 

ووز حوودون اذن ولووی  شوورعی خوووخش، حووا خوانوودن صووحغۀ  . 193 مسأله گوور فوورد ناحووالغ وهح  ا
گور عقود  عقد، خود را حه ازدواح فوردی در آورد، عقود ووذکور حاطول اسوت. ههچنوحن، ا

ش حاشد ولی انتخاب ههسور، تعحوین وهور و شوراخط عقود حوه خو ودش وذکور حا اذن ولح 
گذار شده حاشد، چنحن عقدی صححح نحست.   وا

ش عهده گر اوور وذکور را ولح  ا ا ز را فقط وکحل در اجورای او  دار شود و فرد ناحالغ وهح 
صووحغۀ عقوود نهاخوود، صووححح بووودن چنووحن عقوودی وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات 

 وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود؛ 

ووز، وکحوول در اجوورای  شوواخان ذکوور اسووت، احتحوواط وووذکور در جووایی کووه ناحووالغ وهح 
2حاشد.صحغۀ عقد برای غحر خودش حاشد نحز جاری وی

 

                                                           
گر ق1 گذشوته( . ههحن طور ا صدش از خواندن صحغۀ عقد، وعنای خجری )خعنی خجر دادن از وقوع اووری در 

کافی نحست.   حاشد، 

کتفوا نكورده و 2 گر طرفحن قصد جدا شدن از هن را ندارند، حنابر احتحاط واجب حه چنحن عقدی ا . حنابراین، ا
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 9گر عاقد غحر از زوجحن است، وکحل خا ولی  آنان بوده خا از آنها اجازه داشته حاشد  . ا
گر صحغۀ عقد را فردی غحر از زوجحن خا وکحل خا ولی  شرعی آنان حخوانود  . 194 مسأله ا

عقوود »اذن و اجووازه هوون نداشووته حاشوود، عقوود وووذکور و وی بوورای خوانوودن عقوود از آنووان 
 شود. وحسوب وی« فضولی
گر حعد از عقد   خاد  -حنابراین، ا ت ز گذشت ود  زوجحن خوا ولوی  شورعی  -هرچند حا 

که انجام شده ابوراز رضواخت نهووده و آن را اجوازه دهنود، عقود  آنان، نسجت حه عقدی 
 حاشد. صححح است، وگرنه حاطل وی

گفتوار خوا شاخان ذکور اسوت ، رضواخت قلجوی نسوجت حوه عقود فضوولی حودون آنكوه حوا 
کافی نحست.   انجام عهلی ابراز شود، 

نووی حووه  . 195 مسأله ص و وجلووغ وعح  ت وشووخ  کووه حووه ووود  کنوود  گوور زن وووردی را وکحوول  ا
ووه، او را بوورای خووود ووت نهاخوود، چنانچووه ووورد او را حووه عقوود داجوون  عنوووان وهرخ  عقوود ووق 

ت خووا و کنوود، عقوود خوووخش در آورد، خووا حووه غحوور از ووود  ن شووده او را عقوود  کووه وعووح  جلغووی 
 گردد؛  وذکور فضولی وحسوب وی

حنووابراین، چنانچووه زن حعوودا  آن را اجووازه دهوود، عقوود صووححح اسووت، وگرنووه حاطوول  
 حاشد.  وی

گر عقد ازدواجی حه صورت فضولی برای شخصی ونعقد شود تا زوانی  . 196 مسأله ا
رای طورف دخگور )کوه که آن شخص عقد وذکور را اجوازه خوا رد نكورده، چنوحن عقودی بو

 اثری ندارد.  1شود(اصحل ناوحده وی

                                                                                                                               
گور قصود جودایی د وا ا اشوته حاشوند، حنوابر احتحواط دوحاره حا رعاخت شراخط، صحغۀ عقود را اجورا نهاخنود، او 

ت حاقحهانوده در  -حا رعاخوت شوراخط  -واجب  اقودام حوه اجورای صوحغۀ طوالق در عقود داجون و حخشوش وود 
ه، چنانچه عقد، داجن و زوح حچۀ ناحالغ حاشد، طالق حاخد توسط خود زوح حعود از  ت نهاخند. الجت  عقد ووق 

ش والخت در اجرای صحغۀ  گحرد و ولح  وت بووده، حلوغ و رشد صورت  کوه عقود ووق  طالق ندارد و در صورتی 
ت حاقحهانده از عقد نهاخد.  -حا رعاخت شراخط  -تواند  ولی  شرعی وی  اقدام حه حخشش ود 

ش انجام شده و از طرف او، فضوولی 1 که اخجاب خا قجول عقد از جانب خوِد وی خا وکحل خا ولح  . خعنی طرفی 
 واقع نشده است. 



    /ازدواح  

کووه هنوووز شووخص وووذکور عقوود را   گوور طوورف اصووحل، زن حاشوود در زوووانی  حنووابراین، ا
 تواند حا ورد دخگری ازدواح نهاخد. اجازه نداده و رد هن نكرده، وی

که عقود  گر عقد ازدواح حه صورت فضولی واقع شود و حعد از آن فردی  ههچنحن، ا
رف وی فضووولی واقووع شووده خووا ولووی  شوورعی او، حووه آن رضوواخت نووداده و عقوود را رد از طوو

کووردن پشووحهان شووده و آن را اجووازه دهوود، صووححح بووودن عقوود  نهاخوود، ولووی حعوود از رد 
   1وذکور وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

د ذیوول انجووام توانوود توسووط هوور خووک از افوورا عقوود ازدواح وی اجوورای صووحغۀ  . 197 مسأله
 شود: 

 هر خک از زن و ورد، خودشان عجارت وربوط حه خود )اخجاب و قجول( را حخوانند. 

کننود )خوک نفور از  هر خک از زن و ورد، شخص دخگری را برای خواندن عقود وکحول 
 طرف زن و خک نفر از طرف ورد(. 

کنند )خک نفر از طرف هر دو  (. زن و ورد، خک نفر را برای خواندن عقد وکحل 

 ورد وکحل شود تا از طرف زن عقد را حخواند. 

 زن برای خواندن عقد از طرف ورد وکحل شود. 

که صحغۀ عقد )اخجاب و قجوول( توسوط دو نفور  ه، احتحاط وستحب آن است  الجت 
 اجرا شود؛ نه خک نفر. 

زن و ووورد تووا اطهحنووان نكننوود وکحوول آنهووا صووحغۀ عقوود ازدواح را خوانووده،  . 198 مسأله
ت را جاری سازند. توانند حه خكد نهی  خگر نگاه وحروانه نهاخند خا سایر آثار زوجح 

گوور  کووافی نحسووت؛ حلكووه ا گهووان حووه اخنكووه وکحوول صووحغۀ عقوود را خوانووده،  حنووابراین، 
کوردن «ام صحغۀ عقدرا خوانده»وکحل حگوخد:  کتفوا  گفته او نجاشد، ا ، ولی اطهحنان حه 

کووالم وی، وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط  در ایوون وووورد توورک حووه 
   2نشود؛

                                                           
 عه شود. وراج« 50». حه وسألۀ 1

 .  ههان. 2



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گر اطهحنان داشته حاشند وکحل صحغۀ عقود را خوانوده و شوک در صوححح  ه، ا الجت 
 توانند حنا را بر صححح بودن حگذارند.  خواندن آن حاشد، وی

 3 گرعاقددد وکحددل زن و وددرد، خددا ولددی  شددرعی آنددان اسددت، در ووقدد  عقددد زوجددحن را . ا
کند.  ن   وعح 

گر وکحل زن و شوهر خا ولی   . 199 مسأله خواند، حاخود در  شرعی آنان صحغۀ عقد را وی ا
ت خود  -ووقع عقد، زوجحن را  کند؛  -هرچند در نح  ن   وعح 

که چند دختر دارد و ووی خواهود خكوی از آنوان را حوه عقود شخصوی پس وثال  پدری 
ن  درآورد، حاخد حا بیان اسن دختور ووورد نظور خوا اشواره حوه او خوا شوحوۀ دخگوری، وی را وعوح 

گور ْجُتوَك ِؤْحودی  َحنوواتي»حوودون تعحوین دختور حگوخوود:  نهاخود و ا )خكوی از دختوورانن را « َزو َ
کووردم(، چووون در ووقووع عقوود « َقِجْلووُت »ههسووِر تووو نهووودم( و طوورف وقابوول حگوخوود:  )قجووول 
ن نشده، عقد حاطل است.   دختر وعح 

 آداب عقد ازدواح

وستحب است در هنگوام خوانودن صوحغۀ عقود ازدواح داجون وووارد ذیول . 211 مسأله
گردد: رعاخ  ت 

خوانوودن صووحغۀ  .3آشووكار نهووودن عقوود؛  .2حضووور دو نفوور شوواهد عووادل ووورد؛  .1
 عقد در شب؛ 

خواندن خطجه قجول از اجورای صوحغۀ عقود؛ وناسوب اسوت خطجوه وشوتهل بور  .4 
ت حوه  ود و وصوح  ود و آل وحه  حهد خداوند وتعوال و ذکور شوهادتحن و صولوات بور وحه 

کتوب روایوی و آدابوی نقول تقوی  و دعا برای زوجحن حاشد؛ برای نهو که در  نه دو خطجه 
 شود:  شده ذکر وی

َل هلِِل اْلَحْهُد » الف. و َ
َ
ِکَتاَحوُه َوَجَعَلوُه أ ذي َحِهَد في اْلِكَتاِب َنْفَسُه َواْفَتَتَح ِحاْلَحْهِد 

ال َ
وٍد َخْحو ی اُم َعلی  ُوَحه َ ْهِل َطاَعِتِه َوَصل َ

َ
ِ ِنْعَهِتِه َوآِخَر َجَزاِء أ

وِة َوَحل  ِجه َ
َ
ِتوِه َوَعلوی  آِلوِه أ ِر َبرخ َ
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ْحَهِة َوَوَعاِد  ن َ  ِن الِحْكَهِة َواْلَحْهوُد هلِِل الر َ
َ
واِطِق أ واِدِق َوِکَتاِحوِه الن َ َکواَن فوي َنَجِجوِه الص َ وذي 

ال َ
ْوَجَب َنَسجا  

َ
ْقِدَوِة َسَججا  أ ُووِر ِحالت َ

ُ
ْوَلی اْْل

َ
َلِة َوأ ْسَجاِب ِحالص ِ

َ
ِ اْْل َحق 

َ
ْعَقَب َحَسجا   ِوْن أ

َ
ْورا  أ
َ
َوأ

وَك َقودیرا    َفَقاَل َجل َ َثَناُؤُه:  ح ُ ذي َخَلَق ِوَن اْلهاِء َحَشرا  َفَجَعَلوُه َنَسوجا  َوِصوْهرا  َوکواَن َر
َوُهَو ال َ

خاوی    َوَقاَل: 
َ
ْنِكُحوا اْْل

َ
ِؤواِجُكْن ِؤْن َخُكوُنوا ُفَق   َوأ اِلححَن ِوْن ِعجاِدُکْن َو راَء ُخْغوِنِهُن ِوْنُكْن َوالص َ

 اُم ِوْن َفْضِلِه َواُم واِسٌع َعلحٌن. 
َجَعٌة َلَكاَن فحَها َوَلْو َلْن    ٌة ُوت َ َکَحِة َواْلُهَصاَهَرِ  آَخٌة ُوْحَكَهٌة ُوْنَزَلٌة َواَل ُسن َ َخُكْن في اْلُهَنا

ِف اْلَجعحوِد َوو
ل ُ
َ
ِ اْلَقرخِب َوَتوأ جحوُب َوَسواَرَع ِؤَلْحوِه َجَعَل اُم فحَها ِوْن ِبر  ا َرِغوَب فحوِه اْلَعاِقوُل الل َ

ْوضی  َقَضاَءُه َوَرضوَي 
َ
ْنَفَذ ُحْكَهُه َوأ

َ
ْوَرُه َوأ

َ
َجَع أ اِس ِحاِم َوِن ات َ ْوَلی الن َ

َ
ُق اْلُهصحُب َفأ اْلُهَوف َ

ْن ُخْنِجَز َلَنا َوَلُكْن َعلَ 
َ
ُل اَم َتَعالی  أ

َ
ُوورَجَزاَءُه، َوَنْحُن َنْسأ

ُ
ْوَفِق اْْل

َ
 1«.ی أ

وٍد   ِؤْقَرارا  ِحِنْعَهِتِه هلِِل اْلَحْهُد » ب. ی اُم َعلی  ُوَحه َ ِتِه َوَصل َ  اُم ِؤْخاَلصا  ِبَوْحَدانح َ
َه ِؤال َ َواَل ِؤل 

َکوواَن ِوووْن َفْضووِل  ووا َحْعووُد َفَقووْد  و َ
َ
ْصووفَحاِء ِوووْن ِعْتَرِتووِه؛ أ

َ
ِتووِه َوَعَلووی اْْل ِد َبرخ َ ْن َسووح ِ

َ
َنوواِم أ

َ
اِم َعَلووی اْْل

خوواوی
َ
ْنِكُحوووا اْْل

َ
ْغَنوواُهْن ِحوواْلَحاَلِل َعووِن اْلَحووَراِم َفَقوواَل ُسووْجَحاَنُه: َوأ

َ
َن ِوووْن   أ وواِلحح 

ِوووْنُكْن َوالص َ
ِؤواِجُكْن ِؤْن َخُكوُنوا ُفَقراَء ُخْغِنِهُن اُم ِوْن َفْضِلِه َواُم واِسٌع َعلحن  2 «.ِعجاِدُکْن َو

کوه « قهر در عقورب»اندن صحغۀ عقد ازدواح در اوقات خو . 211 مسأله وواه »خوا زووانی 
گروی هوا، وكروه شهرده شده است.  3«در ُوحاق  است و نحز زوان 

حضور دو ورد عادل حه عنوان شاهد و ههچنحن پواک بوودن زن از خوون  . 212 مسأله
ت طالق شرط است(، در وورد ازدواح و خواندن عقود  ححض و نفاس )که برای صح 

ت  چه داجن -  الزم نحست.  -و چه ووق 
گوورفتن اجوورت بوورای خوانوودن عقوود ازدواح خووا صووحغۀ طووالق جووایز اسووت،  . 213 مسأله

کوه در وسوألۀ  ذکور شوده، « 004»ولی در وورد خاد دادن صحغۀ ازدواح خا طالق حكهی 
 شود. جاری وی

                                                           
 .445، صهكازماألخالق. طجرسی، حسن بن فضل، 1
 . ههان. 2

ام وواه در ُوحواق، غالجوا  در وواه3 روزه، دو  45هوای قهوری روزه، سوه شوب آخور وواه و در وواه 74هوای قهوری . اخ 
 حاشد. شب آخر واه وی
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ت خواندن صحغۀ عقد داجن  کحفح 

گر زن و ورد حخواهند  . 214 مسأله خود حوا را حخواننود حا 1صوحغۀ عقود داجون« خودشوان»ا
ه:  که در وساجل قجل بیان شد، پس از تعحین وهرخ   رعاخت شراخطی 

ْجُتَك َنْفسی َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم »احتدا زن خطاب حه ورد حگوخد:   خود »خعنی  2«َزو َ
ن شده که وعح   ؛ «را ههسر تو نهودم حه وهری 

ووه  ووْز »ووورد حگوخوود:  3پووس از آن، حوودون فاصوولۀ قابوول توج  خَج َعَلووی الَهْهووِر َقِجْلووُت الت َ و
کردم ازدواح را حا وهر وعلوم»خعنی « اْلَهْعُلوِم  4«.قجول 

 

ْنَكْحُتَك َنْفسی َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم »خا اخنكه زن حگوخد: 
َ
  5؛«أ
كاَح َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم »سپس ورد حگوخد:   «.  َقِجْلُت الن ِ

گوور زن و ووورد حخواهنوود خودشووان صووحغۀ عقوود داجوون . 215 مسأله را حخواننوود، جووایز  ا
ْجُتوِک َنْفسوی َعَلوی الَهْهوِر اْلَهْعُلووِم »است احتدا ورد خطواب حوه زن حگوخود:  پوس از  6«َزو َ
ه زن حگوخد:  خَج َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم »آن حدون فاصلۀ قابل توج  ْزو  ؛ «َقِجْلُت الت َ

که صحغۀ ازدواح را حه شوحوه ه، احتحاط وستحب است  کوه در وسوالجت  أله قجول ای 
 ذکر شد، حخوانند. 

گر زن و ورد،  . 216 مسأله کنند»ا که از طرف آنان صحغۀ عقود ازدواح « دو نفر را وکحل 
د»را حخوانند، چنانچه وثال  اسن ورد  حاشود، حاخود حوا رعاخوت « فاطهه»و اسن زن « وحه 

ه:  که در وساجل قجل بیان شد، پس از تعحین وهرخ   شراخطی 

َلووَك »گوخوود: احتوودا وکحوول زن خطوواب حووه وکحوول ووورد ح ِ َلتی فاِطَهووَة ُوَوک  ْجووُت ُوووَوک ِ َزو َ

                                                           
ت خواندن صحغۀ 1 کحفح  ت».  ت»، در فصل «عقد ووق   . خواهد آود« عقد ووق 
ْجُت َنْفسی ِحَك َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم ». خا حگوخد 2 ْجُت َنْفسی ِوْنَك َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم »خا « َزو َ  «.  َزو َ
ه». ونظور از 3 کوه توضوحح آن در « حدون فاصلۀ قابل توج  در این وسأله و وساجل حعود، رعاخوت ووواالت اسوت 

 ذکر شد. « 140»وسألۀ 
ه وی4 خَج »خا « َقِجْلُت »ان حه عجارت تو . الجت  ْزو کتفا نهود. « َقِجْلُت الت َ  نحز ا
ْنَكْحُت َنْفسی َلَك َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم ». خا حگوخد: 5

َ
ْنَكْحُت َنْفسی ِوْنَك َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم »خا « أ

َ
 «.  أ

ْجُتك... »در عجارت « کاف». ضهحر 6 کسره قراجت وی« َزو َ  شود. حه 



    /ازدواح  

وودا  َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلوووِم  ووه، وکحوول ووورد حگوخوود:  1؛«ُوَحه  سووپس حوودون فاصوولۀ قابوول توج 
ٍد َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم » لی ُوَحه  خَج ِلُهَوک ِ ْزو  «.  َقِجْلُت الت َ

َلتی ف»خووا اخنكووه وکحوول زن حگوخوود:  ْنَكْحووُت ُوووَوک ِ
َ
وودا  َعَلووی الَهْهووِر أ َلووَك ُوَحه َ ِ اِطَهووَة ُوَوک 

ووٍد َعَلووی الَهْهووِر » سووپس وکحوول ووورد حگوخوود:  2؛«الَهْعُلوووِم  لی ُوَحه َ كوواَح ِلُهووَوک ِ َقِجْلووُت الن ِ
 «.  اْلَهْعُلوِم 

گوور زن و ووورد  . 217 مسأله کووه از طوورف آنهووا صووحغۀ عقوود « خووک نفوور را وکحوول نهاخنوود»ا
ود»ازدواح را حخواند، چنانچه وثال  اسون وورد  حاشود، حاخود حوا « فاطهوه»و اسون زن « وحه 

ه:  که در وساجل قجل بیان شد، پس از تعحین وهرخ   رعاخت شراخطی 

وودا  َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلوووِم »وکحوول حگوخوود:   لی ُوَحه  َلتی فاِطَهووَة ُوووَوک ِ ْجووُت ُوووَوک ِ  3؛«َزو َ
وه حگوخود:  خَج ِلُهوَوک ِ »سوپس حودون فاصولۀ قابول توج  وْزو وٍد َعَلوی الَهْهوِر َقِجْلوُت الت َ لی ُوَحه 

 «.  اْلَهْعُلوِم 

ودا  َعَلوی الَهْهوِر الَهْعُلووِم »خا اخنكه حگوخد:  لی ُوَحه َ َلتی فاِطَهوَة ُووَوک ِ ْنَكْحوُت ُووَوک ِ
َ
 4؛«أ

ٍد َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم » سپس حگوخد:  لی ُوَحه َ كاَح ِلُهَوک ِ  «.  َقِجْلُت الن ِ

الزم وکحل در این وورد حوه خوانودن صوحغۀ اخجواب شاخان ذکر است، حنابر احتحاط 
کتفا نكند و صحغۀ قجول را هن   حخواند.  -که در وتن فوق ذکر شد  -ا

گر  . 218 مسأله وثال  حوا نوام  -در آورد، و زن « ورد حخواهد زنی را حه عقد داجن خوخش»ا
وی را وکحل در اجرای صحغۀ عقود ازدواح نهاخود، حاخود حوا رعاخوت شوراخطی  -« فاطهه»

                                                           
َلتی فاِطَهووَة َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلوووم». خووا حگوخوود: 1 ِ وودا  ُوووَوک  َلووَك ُوَحه َ ِ ْجووُت ُوَوک  َلتی فاِطَهووَة »خووا « َزو َ ِ ْجووُت ُوووَوک  َزو َ

ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم  ِلَك ُوَحه َ ِ ٍد َعَلی الَهْهرِ »خا « ِحُهَوک  ِلَك ُوَحه َ ِ َلتی فاِطَهَة ِوْن ُوَوک  ِ ْجُت ُوَوک   «.  الَهْعُلوِم  َزو َ
َلتی فاِطَهووَة َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلوووم». خووا حگوخوود: 2 ِ وودا  ُوووَوک  َلووَك ُوَحه َ ِ ْنَكْحووُت ُوَوک 

َ
َلتی فاِطَهووَة »خووا « أ ِ ْنَكْحووُت ُوووَوک 

َ
أ

وووٍد َعَلوووی الَهْهوووِر الَهْعُلووووِم  ِلوووَك ُوَحه َ ِ ِلوووَك ُو »خوووا « ِلُهَوک  ِ َلتی فاِطَهوووَة ِووووْن ُوَوک  ِ ْنَكْحوووُت ُووووَوک 
َ
وووٍد َعَلوووی الَهْهوووِر أ َحه َ

 «.  الَهْعُلوِم 
َلتی فاِطَهَة َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوم». خا حگوخد: 3 ِ دا  ُوَوک  لی ُوَحه َ ْجُت ُوَوک ِ لی »خوا « َزو َ َلتی فاِطَهوَة ِحُهوَوک ِ ِ ْجوُت ُووَوک  َزو َ

ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم  َلتی فاِطَهَة ِوْن »خا « ُوَحه َ ِ ْجُت ُوَوک  ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم َزو َ لی ُوَحه َ  «.  ُوَوک ِ
َلتی فاِطَهووَة َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلوووم». خووا حگوخوود: 4 ِ وودا  ُوووَوک  لی ُوَحه َ ْنَكْحووُت ُوووَوک ِ

َ
َلتی فاِطَهووَة »خووا « أ ِ ْنَكْحووُت ُوووَوک 

َ
أ

ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم  لی ُوَحه َ َلتی»خا « ِلُهَوک ِ ِ ْنَكْحُت ُوَوک 
َ
ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم  أ لی ُوَحه َ  «.  فاِطَهَة ِوْن ُوَوک ِ
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ه: که در  ن نهودن وهرخ   وساجل قجل بیان شد و حعد از وعح 
َلتی فاِطَهَة ِحَنْفسی َعَلی الَهْهِر الَهْعُلووِم »احتدا حگوخد:   ْجُت ُوَوک ِ سوپس حودون  1؛«َزو َ

ه، خود حگوخد:  خَج َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم »فاصلۀ قابل توج  ْزو  «.  َقِجْلُت الت َ

ْنَكْحوُت ُووَو »خا اخنكوه حگوخود: 
َ
َلتی فاِطَهوَة ِلَنْفسوی َعَلوی الَهْهوِر الَهْعُلووِم أ سوپس  2؛«ک ِ

كاَح َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم » حگوخد:   «.  َقِجْلُت الن ِ

شوواخان ذکوور اسووت، حنووابر احتحوواط الزم وکحوول )ووورد( در ایوون وووورد حووه خوانوودن صووحغۀ 
که در وتن فوق نحز ذکر شد، صحغۀ قجول را  هن حخواند.  اخجاب اکتفا نكند و ههان طور 

گر  . 219 مسأله ووثال  حوا نوام  -در آورد و وورد « زن حخواهد خود را حه عقود داجون ووردی»ا
د» وی را وکحل در اجرای صحغۀ عقود ازدواح نهاخود، حاخود حوا رعاخوت شوراخطی  -« وحه 

ه:  ن نهودن وهرخ   که در وساجل قجل بیان شد و حعد از وعح 
لی ُوَح »احتدا حگوخد:  ْجُت َنْفسی ِحُهوَوک ِ وٍد َعَلوی الَهْهوِر الَهْعُلووِم َزو َ سوپس حودون  3؛«ه َ

ه، خود حگوخد:  ٍد َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم »فاصلۀ قابل توج  لی ُوَحه َ خَج ِلُهَوک ِ ْزو  «.  َقِجْلُت الت َ

ووٍد َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلوووِم »خووا اخنكووه حگوخوود:  لی ُوَحه َ ْنَكْحووُت َنْفسووی ِلُهووَوک ِ
َ
سووپس  4؛«أ

ٍد َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم َقِجلْ » حگوخد:  لی ُوَحه َ كاَح ِلُهَوک ِ  «.  ُت الن ِ

شوواخان ذکوور اسووت، حنووابر احتحوواط الزم وکحوول )زن( در ایوون وووورد حووه خوانوودن صووحغۀ 
کووه در وووتن فوووق نحووز ذکوور شوود، صووحغۀ قجووول را هوون  کتفووا نكنوود و ههووان طووور  اخجوواب ا

 حخواند. 

 شروط ضهن عقد ازدواح
در ضووهن عقوود ازدواح، انجووام هوور عهوول حووالل و  تواننوودزوح خووا زوجووه وووی . 211 مسأله

وووه آنچوووه شووورط ووووی شوووود حاخووود وشوووروعی را بووور عهووودۀ طووورف وقابووول شووورط نهاخنووود؛ الجت 
                                                           

َلتی فاِطَهَة ِوْن َنْفسی َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم ». خا حگوخد: 1 ِ ْجُت ُوَوک   «.  َزو َ

َلتی فاِطَهَة ِوْن َنْفسی َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم ». خا حگوخد: 2 ِ ْنَكْحُت ُوَوک 
َ
 «.  أ

ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم َز ». خا حگوخد: 3 لی ُوَحه َ ْجُت َنْفسی ِوْن ُوَوک ِ  «.  و َ

ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم ». خا حگوخد: 4 لی ُوَحه َ ْنَكْحُت َنْفسی ِوْن ُوَوک ِ
َ
 «.  أ



    /ازدواح  

م وجحووث  ویژگووی کووه در جلوود سووو  ، وسوواجل «حعضووی از احكووام وربوووط حووه شوورط»هووایی 
 بیان شد را داشته حاشد. « 744تا  454»

گوور زوح در ضووهن عقوود ازدواح شوورط نها  کووه حنووابراین؛ ا کارهووایی را  کووه زوجووه  خوود 
گحورد خوا زوجوه در ضوهن عقود ازدواح  انجام آن توسط حانوان وتعوارف اسوت حوه عهوده 
کووه زوح وحوول  سووكونت در زنوودگی وشترکشووان را وطوون زوجووه قوورار دهوود،  شوورط نهاخوود 

توووان طوورف وقابوول را بوور انجووام آن الووزام عهوول حووه چنووحن شووراخطی واجووب اسووت و وووی
 1نهود؛

ووف از ووه، تخل  ر از انجووام آن، ووجووب حووق  فسووخ بوورای طوورف وقابوول  الجت  آن خووا تعووذ 
   2شود. نهی

نوی خوا  . 211 مسأله ت وعح  کوه زوح توا وود  گر زوجه در ضهن عقود ازدواح شورط نهاخود  ا
وطلقا  حا وی نزدخكی نكند، چنحن شرطی صححح است، هرچنود ازدواح داجون حاشود 

کنود، ورتكوب حورام شوده، ولوی حكو ن زنوا را و چنانچه زوح حوا شورط ووذکور وخالفوت 
 ندارد. 

کار برای زوح جوایز  گر زوجه حعدا  حه نزدخكی رضاخت دهد، این  شاخان ذکر است، ا
 حاشد.  و حالل وی

کووه زوح حوودون اجووازۀ وی  . 212 مسأله کنوود  گوور زوجووه در ضووهن عقوود ازدواح شوورط  ا
د ننهاخد، بر زوح واجب است حوه شورط ووذکور عهول نهاخود؛ چوه  اقدام حه ازدواح وجد 

ت و خا هر دو؛ اخنكه شرط ازدواح نكر  دن وربوط حه ازدواح داجن حاشد خا ووق 

د  ه، در صورت اقدام زوح بر ازدواح وجود  گنواه شوده  -الجت  ولوی  -هرچنود ورتكوب 
د، صححح وحسوب وی  شود. عقد ازدواح وجد 

                                                           
کووه چنانچووه زوح ههسوورش را طووالق دهوود، حاخوود وووثال  1 گوور در ضووهن عقوود ازدواح شوورط شووود  . ههووحن طووور، ا

ام زناشویی حه دست آورده و در هنگام طالق ووجوود اسوت خوا وعوادل آن را نصف دارایی خ که در اخ  ود را 
انی حه ههسرش تهلحک نهاخد، شرط وذکور صححح است و حاخد وطابق آن عهل شود.  حه  طور وج 

ووه، فوورد در صووورت دارا بووودن 2 توانوود عقوود ازدواح را فسووخ نهاخوود. وووی« خحووار توودلحس»خووا « خحووار عحووب». الجت 
 شود. ذکر وی« فسخ ازدواح»وضحح آنها، در فصل ت



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوووه خوووالف وقتضوووای عقووود  . 213 مسأله گووور در ضوووهن عقووود ازدواح شووورطی شوووود  ا
ت حا زوح شرط نهاخد زوح حوق  هوحچ  وحسوب شود، وانند اخنكه زوجه در ازدواح ووق 

عقووود ازدواح و شووورط ضوووهن آن، هووور دو حاطووول  1گونوووه اسوووتهتاعی را نداشوووته حاشووود،
 حاشد.  وی

کووه خووالف شوورع  . 214 مسأله گوور در ضووهن عقوود ازدواح انجووام عهلووی شوورط شووود  ا
که زوح نفقه و سایر حقوق شرعی ههسر داجهوی  حاشد، وانند اخنكه زوجه شرط نهاخد 

حا زوجه حاشد، شورط ووذکور حاطول اسوت، ولوی اصول  2قدخگرش را نپردازد خا حق  طال
 حاشد.  عقد ازدواح صححح وی

برای آنكه شروط ضهن عقد حه صورت صححح واقع شود، حاخود زوجوحن  . 215 مسأله
گور عقود ازدواح توسوط وکحول زوجوحن  وه، ا لوع حاشوند؛ الجت  در هنگام عقد از وفاد آن وط 

ووجوووود در قجالوووۀ ازدواح شوووود و وی وکحووول حاشووود عقووود را ووووثال  حوووا شوووراخط  خوانوووده وی
کووافی اسووت و الزم نحسووت زوجووحن از وفوواد آن  حخوانوود، اطووالع وکحوول از وفوواد شووراخط 

لع حاشند.   وط 

لووع حاشووند و وکحوول حوودون  شوواخان ذکوور اسووت، چنانچووه زوجووحن از وفوواد شووراخط وط 
اطالع از آن وفاد، عقد را حا ههان شراخط حخواند، وثل آنكه در اداووه جهوالت صوحغۀ 

راِجِط الَهْعُلوَوة»خد: عقد حگو  کافی است. « َعَلی الش َ

وت  -تواننود در ضوهن عقود ازدواح زوح خا زوجوه نهوی . 216 مسأله بورای  -داجون خوا ووق 
کننود، شورط  گر چنحن اووری را شورط  خوخش حق  فسخ عقد ازدواح را شرط نهاخند و ا

 حاشد. وذکور حاطل است، ولی عقد ازدواح صححح وی

                                                           
ت حاشود و حخواهنود حوا چنوحن شورطی، زوحنوۀ اسوتهتاعات 1 . وثل آنكه هدف از ازدواح تنها حصول وحروح 

 جنسی را وطلقا  از بین بجرند. 

گر زوجوه حخواهود حوق داشوته حاشود خوود حودون ههواهنگی حوا زوح، اقودام حوه طوالق خووخش از طورف وی 2 . ا
م، فصوول  وی نهاخود، کووه در جلود سووو  ، وسووألۀ «وکالووت»توانوود از شوورط وکالووت در ضوهن عقوود حووا توضووححی 

کنود. ههچنووحن، بورای توضوحح بیشوتر در وووورد حوق  طوالق حوه وسووألۀ « 1147» « 504»بیوان شود، اسوتفاده 
 رجوع شود.  
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 1وهرخه
 تعرخف وهرخه 

گفتوه وی« کابین»خا  3«ِصداق»که حه آن  2«َوهرخه»ا خ« َوهر» . 217 مسأله شوود ووالی  نحز 
خافت آن وی که زن حه سجب ازدواح وستحق  در  گردد؛  است 

گرفته حاشد حوه جهوت انجوام نزدخكوی حوا زن  گاه حدون اخنكه ازدواح صورت  ه،  الجت 
کوه توضوحح  پرداخوت وهرخوه بور وورد ثاحوت وی 4خا آنچوه در حكون نزدخكوی اسوت، شوود 

 شود.  ارد فوق در وساجل حعد ذکر ویوو

 نوع وهرخه و شراخط آن 

وت تعحوین آن در وسواجل حعود ذکور وی . 218 مسأله کحفح  کوه  های  شوود، صوورت وهرخه 
 وختلفی دارد، از جهله ووارد ذیل: 

ن و ووجود.  .1  عحن؛ وانند خانه خا حاغ خا زوحن وعح 
ۀ زوح.  .2 ۀ بهار آزادی در ذو  نی سك   دین؛ وثل تعداد وعح 

ن. و .3  نفعت؛ وثل ونافع خانه خا حاغ خا وسحلۀ نقلحۀ وعح 
کرخن خا آووزش حرفه خا هنر خاص.  .4  عهل )کار و خدوت(؛ وانند تعلحن قرآن 
5حق  والی قابل نقل و انتقال؛ وانند حق  التحجحر و سرقفلی وغازه. .5

 

که حه عنوان وهرخه قرار داده وی . 219 مسأله حاخود شوراخطی داشوته حاشود  6شوود،والی 
 حاشد: ز جهله آنها ووارد ذیل ویکه ا

                                                           
که در این فصل بیوان ووی1 وت نحوز شوود وربووط حوه عقود داجون اسوت؛ ولوی برخوی از آنهوا در . وساجلی  عقود ووق 

 شود. جاری وی
ه. »2 ظ وی« وهرخ   شود. حا تشدخد )خاء( و حدون آن تلف 
ظ وی« َصداق»خا « ِصداق». این واژه 3 کسر )ِصوداق(، أفصوح از فوتح )َصوداق( تلف  شود، ولی خواندن آن حه 

 ، صدق(.444، ص0، حهدمعالبسسيىاست )

 ذکر شده است. « 404«  . توضحح آنچه در حكن نزدخكی است، در وسألۀ4

م، وسوألۀ 5 م، وسواجل « 1705». ونظور از حق  التحجحر در جلد سوو  « 514و  545»و حوق  سورقفلی در جلود سوو 
 ذکر شده است. 

ی  ». حه وهرخۀ تعحین شده در عقد، 6  شود.  گفته وی« وهر الهسه 
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 از نظر شرعی والک شدن وسلهان نسجت حه آن صححح حاشد؛  -

توانود حوه عنووان حنابراین، شراب، خوک، وسواجل وخصووص قهوار و واننود آن نهوی 
گحرد.   وهر قرار 

ارزش  حنابر احتحاط الزم عرفا  ارزش والی داشته حاشد؛ پس قرار دادن اشحای بوی -
گندم خا خک برگ درخت حه عنوان وهرخه، حنوابر احتحواط الزم صوححح وانند خک دا نه 
 نحست. 

گر خكی از دو شویء  - ن نجاشد. حنابراین، ا  -ووثال  ونوزل خوا واشوحن  -وجهن خا ناوعح 
     حدون تعحین آن، وهر قرار داده شود صححح نحست. 

o وقدار وهرخه و تعحين آن    
گور  در هنگام عقد صوورت ویتعحین وهرخۀ ازدواح، حا توافق زوجحن  . 221 مسأله گحورد و ا

ن نشده حاشد، حكن آن از وساجل حعد فههحده وی  شود.  وهرخه در هنگام عقد وعح 

کوه رضواخت دهنود، حوا  . 221 مسأله زوجحن در ضهن عقد ازدواح حه هور وقودار از وهور 
گذشته صححح است،  خواد کون حاشود چهرعاخت شراخط  ؛ ولوی وسوتحب اسوت چوه ز

ه»که وهر در عقد داجن از وقدار   1است، بیشتر نجاشد.« درهن 044»که « وهر الُسن 
ۀ نقووره  5/14شوواخان ذکوور اسووت، حنووا بوور نظوور وشووهور، وزن درهوون وعووادل  نخووود سووك 

که تقریجا   گورم  0/1445درهون وعوادل  044حاشود، بور ایون اسواس گرم وی 015/4است 
گرم( وی کحلو و دوخست و نه و نحن   2حاشد.)خک 

گر زوح در عقد داجن، وهرخۀ . 222 مسأله ههسرش را خكی از دو شیء، وثال  خانوه خوا  ا
کرحال خا عهره را حه عنوان وهر قورار دهود،  وغازه قرار دهد خا بردن حه خكی از دو سفر وثال  

                                                           
کوه در ایون زوحنوه نقول شوده، 1 خاد قرار دادن وهرخه بر اسواس رواخواتی  کون اوور وط . ز کوه  لووبی نحسوت توا جوایی 

خاد بودن آن از ناوجارکی وی شهرده شده است.   بودن وهرخه از برکات زن و ز

که تقریجا  ) 04/10. حنابر برخی از نظرات، درهن وعادل )2  ۀ نقره است  حاشود و بور گرم( وی 54/4نخود( سك 
کحلووو و  1054درهوون وعووادل  044ایوون اسوواس،  اشوود. توضووحح بیشووتر در ایوون حگوورم نقووره( وووی 054گوورم )خووک 
 شود. ذکر وی« 1000و  1007»، وساجل«ر شرعی درهن و دخناراوقد»، وجحث «دخات»وورد، در فصل 
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کودام خوک از آن دو شویء خوا دو سوفر وهور قورار داده شوده اسوت،  ص نجاشود  ولی وشخ 
 حاشد.  وهرخه حاطل، ولی اصل عقد صححح وی

گر نزدخك  کوه  1یدر فرض فوق، ا انجام شود، زوح حاخود وهور آن زن را وطوابق وهور زنوانی 
گوخند(، بیشتر از وهر الهثل قحهت وگر اخنكه  2وثل او هستند حدهد )که حه آن وهر الهثل 

کوه در ایون صوورت حاخود زوجوحن نسوجت حوه  قحهت کن ترین آن دو شیء خا دو عهل حاشود، 
کن  . تر، حا هن وصالحه نهاخند رزشا وقدار تفاوت قحهت وهر الهثل و آن شیء خا عهل 

گوور عقوود داجوون حوودون وهرخووه واقووع شووود . 223 مسأله ، عقوود صووححح اسووت، هرچنوود  ا
کوه ازدواح حودون وهرخوه حاشود و در ایون صوورت وقودار وهرخوه کورده حاشوند  ای  تصرخح 

 شود.  گردد، از وساجل حعد فههحده وی که بر زوح ثاحت وی

گر عقد داجن حدون وهرخه واقع شود، زوجوحن وی . 224 مسأله ننود توا قجول از انجوام توا ا
کننود و در ایون صوورت وهرخوۀ تعحوین شوده،  نزدخكی حا توافق خكودخگر وهرخوه را تعحوین 

ن شده است.  حكن وهرخه که در هنگام عقد وعح   ای را دارد 

گر عقد داجن حدون وهرخه واقوع شوود و زوجوحن توا قجول از انجوام نزدخكوی  . 225 مسأله ا
الهثول بور عهودۀ زوح  وهر نجام نزدخكی،حا ا ای را حا توافق خكدخگر تعحین نكنند، وهرخه

3شود. ثاحت وی
 

گر عقد ازدواح داجن حدون وهرخه واقع شود و زوجوحن پوس از عقود نحوز حوا  . 226 مسأله ا
ای تعحوووین نكننووود، توووا قجووول از دخوووول، زوجوووه اسوووتحقاق هوووحچ  توافوووق خكووودخگر وهرخوووه

 ای ندارد؛  وهرخه

گر قجل از دخول طالق واقع شوود، پرداخوت ووالی )چحوزی  ه، ا کوه دارای ارزش الجت 
ت ووالی زوح  بور عهودۀ  -از نظور دارایوی خوا تنگدسوتی  -والی است( بر حسوب وضوعح 

که حه آن  وی ثاحت وی  شود؛  گفته وی« ُوْتَعه»گردد 

                                                           
 . هرچند نزدخكی از پشت حاشد. 1

 خواهد آود. « 403». توضحح وهر الهثل، در وسألۀ 2
 .  ههان. 3
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ولووی چنانچووه خكووی از آن دو قجوول از دخووول حهحرنوود خووا ازدواح داجوون آن دو حووه سووجب 
خوواص( قجوول از نزدخكووی اوووری غحوور از طووالق )واننوود ارتووداد خووا فسووخ در ووووارد عحوووب 

 شود و نه ُوْتَعه.  هن حخورد، نه وهرخه بر عهدۀ زوح ثاحت وی حه

گوذار شوود، ووثال  زن  . 227 مسأله گر در عقد داجن تعحین وهرخوه حوه خكوی از زوجوحن وا ا
ْجُتووَك َنْفسووي َعلووی  وووا َتْحُكووُن »هنگووام خوانوودن صووحغۀ عقوود داجوون حگوخوود:  خعنووی « َزو َ

کنویخودم را حه ازدواح تو درآوردم حا » ص  که توو وشوخ  ْجُتوَك »خوا زن حگوخود: « وهری  َزو َ
ْحُكووُن ِوووَن اْلَهْهوورِ 

َ
کووه »خعنووی « َنْفسووي َعلووی  وووا أ خووودم را حووه ازدواح تووو درآوردم حووا وهووری 

کنن ص    ، عقد و وهر هر دو صححح است؛ «َقِجْلُت »، و ورد هن حگوخد: «خودم وشخ 
ه، در تعحین آن حاخد آنچه در وسألۀ حعد ذکر و گردد.  یالجت   شود، رعاخت 

گووذار شووود، وی  . 228 مسأله گوور تعحووین وهرخووه حووا توضووححات وسووألۀ قجوول حووه زوح وا ا
وت )ارزش ووالی( دارد  وی خواد  -تواند هور آنچوه را والح  حوه عنووان وهرخوه  -کون حاشود خوا ز

 قرار دهد؛ 

گووذاری تعحووین وهرخووه حووه زوح لحوواظ  ی در هنگووام وا ووه، چنانچووه وقوودار حووداقل  الجت 
که شده، نهی اقل را تواند  تر از آن را حه عنوان وهرخه قرار دهد؛ چه اخنكه آن وقودار حود 

کرده حاشند خا اخنكه بر اساس ارتكاز عرفی لحاظ شده حاشد.  1زوجحن تعحین 
گر تعحین وهرخه حا توضححات وسألۀ  . 229 مسأله گذار شود، وی « 443»ا حه زوجه وا

ه )حنووابر احتحوواط واجووب نهووی را حووه عنوووان وهوور  2درهوون( 044توانوود بیشووتر از وهوور الُسوون 
 تعحین نهاخد. 

گر تعحین وهرخه حا توضححات وسألۀ  . 231 مسأله طور  حوه خكوی از زوجوحن )حوه« 443»ا
کنود و پویش از دخوول حهحورد،  گذار شود و وی قجول از اخنكوه آن را تعحوین  ص( وا وشخ 

کوه تعحوین آن  ثاحت وی« ُوْتَعه»برای زوجه  گر حعود از دخوول حهحورد، در صوورتی  شود و ا
                                                           

شوود، در هنگوام  ۀ بهوار آزادی قورار داده نهیسوك   0کهتور از   . وثال  حه جهت اخنكوه در آن شوهر وهرخوه وعهووال  1
گذاری تعحین وهرخه حه زوح، عرفا   ن وی  وا که وی وعح  کهتور  وعلوم حاشد وقداری  کند، نجاخد از این وقودار 

 حاشد. 
 ذکر شد. « 441». وراد از درهن، در وسألۀ 2
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ه ثاحت وی وهر الهثل و چنانچه حا زوجه بوده، وهر حا زوح بوده،  شود.  الُسن 

o ات وهرخه در عقد داجن  الزم نجودن تعحين خصوصح 

کوه در خرخود و فوروش  گونوه  در عقد داجن الزم نحست وقودار وهرخوه حوه . 231 مسأله ای 
 کاال ذکر شد، وعلوم حاشد؛ 

صی وانند زووحن خوا خانوه خوا خوک قطعوۀ طوال خوا  پس برای اخنكه وال ووجود و وشخ 
کوافی اسوت،  که زن آن را بجحنود  وقداری پارچه حه عنوان وهرخه قرار داده شود، ههحن 

ص  هرچند وقدار آن از نظر وسواحت خوا تعوداد خوا وزن خوا سوایر ویژگی هوای ووال وشوخ 
 نجاشد. 

نی وانند ونزل، اتاق، زوحن، حاغ، وغوازه، واشوحن سوواری  . 232 مسأله گر اووال وعح  ا
وۀ زوح حوه وی در ذو  کل  عنووان وهرخوه در عقود داجون قورار داده شوود، ولوی نووع و  حه صورت 

ن نگردد، وهر صححح است؛  ت آن وعح   کحفح 

کوه حوه عنووان وهرخوه قورار داده شوده  ه، در این صورت زوح برای تعحوین چحوزی  الجت 
ن نهاخود و در  )وثال  ونزل( حاخد آنچه وتعارف و وتناسب حوا شوأن زوجوحن حاشود را وعوح 

که ووارد وتعا د داشته حاشد، حنابر احتحاط واجوب حاخود  رف قحهتصورتی  های وتعد 
 شود در نظر حگحرد. آنچه را از لحاظ قحهت، وتوسط وحسوب وی

 قصد عدم پرداخت وهرخه 

نووی را بوورای ههسوورش قوورار دهوود، ولووی  . 233 مسأله گوور زوح در هنگووام عقوود وهوور وعح  ا
که آن را نپردازد، عقد صححح است و بور وی واجوب اسوت وهور را  قصدش این حاشد 

 بپردازد. 

 قرار دادن حق  فسخ در وهرخه 
ای  تواننود در ضوهن عقود ازدواح داجون نسوجت حوه وهرخوهزوح خا زوجه وی . 234 مسأله

ت وعلوووی )ووثال   روز( بورای خوود حوق  فسوخ  04که در هنگام عقد تعحین شده، تا ود 
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ن شده فسخ شوود، حكون ازدواح  ت وعح  گر وهرخه در ود  قرار دهند و در این صورت، ا
   1شود. جاری وی -بیان شد « 445تا  440»که در وساجل  -وهر حدون 

 حخشش وهرخه 
ه  . 235 مسأله ی در ذو  کل  گر وهرخه حه صورت  ۀ بهار آزادی  -ا ن سك  وانند تعداد وعح 

ن پووول  بوور عهوودۀ زوح حاشوود و زوجووه حخواهوود آن )خووا وقووداری از آن( را  -خووا وجلووغ وعووح 
کوردن زوح حاشو بجخشد، چنانچه وقصود وی بریء ه  د، صوححح اسوت و چنوحن الذو 

 حخششی نحاز حه قجول از طرف زوح ندارد. 

که حخشش و بریء گفتار خا عهل ابراز  حنابراین، ههحن  کردن توسط زوجه حا  ه  الذو 
شد، طلب وی حاحت وهرخه ساقط شده و پشحهانی حعد از آن نحز اثری نداشته و قابول 

 برگشت نحست؛ 
ا حخشش آن حه صوورت  وگور آنكوه وقصوود وی از هجوه، صوححح نحسوت؛ « هجوه»او 

کردن زوح و اسقاط دین حاشد.  ه   ههان بریء الذو 

ن حاشوود، حخشووش چنووحن  . 236 مسأله گوور وهرخووه، عووحن شخصووی واننوود ولووک وعووح  ا
ق وی وهرخه شود. حنوابراین، حاخود شوراخط  ای )خا حخشی از آن( حا هجه و تهلحک آن وحق 

 وربوط حه آن رعاخت شود؛ 

کنود، توا زوو  وثال   گور آن را هجوه  کوه قجوول و تحویول حوه زوح )قوجض( واقوع نشوود، ا انی 
وق نهی کنود، قجوول الزم اسوت، ولوی تحویول )قوجض(  هجه وحق  گور آن را صولح  شوود و ا
 شرط نحست. 

گووور زن حخشوووحدن وهرخوووۀ خوووود را  . 237 مسأله وووۀ زوح  -ا کوووه حوووه صوووورت دیووون در ذو 
 2حا قحد و شرطی وانند طالق دادن وی توسط زوح )حا طوالق عوادی( -طلجكار است 

کند، چند صورت دارد: ههرا  ه 

                                                           
ت صححح ن1  حاشد. هی. شاخان ذکر است، قرار دادن شرط خحار نسجت حه وهرخه در عقد ووق 

کوه در وسواجل . حخشش و حذل وهرخوه در طوالق ُخلوع و وجوارات، احكوام ویوژه2 و نحوز « 005توا  007»ای دارد 
 شود.  ذکر وی« 034و  055»وساجل 
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کوه ایون  الف. کند، خعنی وقصودش آن حاشود  د بر آن  ق و وقح  اصل حخشش را وعل 
کووه وووثال   حخششووی   شوووهر، وی را طووالق دهوود، وگرنووه اصووال    حخشووش در صووورتی اسووت 

اثوور اسووت چووه اخنكووه  واقووع نشووده حاشوود؛ در ایوون صووورت، حخشووش وووذکور حاطوول و بی
 شوهر وی را طالق دهد خا نه. 

کنود؛ ب. در ایون صووورت،  1زن حخشوش وهرخوه را وشوروط حوه شوورطی واننود طوالق 
گر ورد حه آنچه بر او شورط شوده عهول  حخشش واقع شده، ولی شرط آن بی اثر است و ا
 گردد.  نكند، وهرخۀ حخشحده شده بر نهی

کوه ووثال   ج. وقصود زن وعودۀ حوه حخشوش در فورض ووذکور حاشود؛ حوه ایون وعنوا 
گر شوهر وی را طوال ق دهود، زن وهرخوۀ خوود را خواهود حخشوحد؛ در ایون صوورت حوا ا

چنحن عجارتی، حخشوش وهور واقوع نشوده، هرچنود حنوابر احتحواط واجوب بور زن الزم 
کوووه طوووالق واقوووع شووود، حوووه وعووودۀ خوووه را   اسوووت در صوووورتی  کووورده و وهر خوووود عهووول 

 2بجخشد.
گر زن حخشش وهرخه را  . 238 مسأله ۀ شوهر طلب دارد  -ا در قالب عقود  -که در ذو 
کند، وثال  حه شوهرش حگوخد:  صلح ق  که توو »حا عوض خا وشروط وحق  کردم  وصالحه 

د نسووجت حووه وهرخووه بووریء  ووت وجوود  ووه حاشووی، در قجووال اخنكووه ازدواح داجوون خووا ووق  الذو 
ه حاشوی، حوه شورط »خا حگوخد:  3«نكنی که تو نسجت حه وهرخه بریء الذو  کردم  وصالحه 

د نكنوووی وووت وجووود  کنووود،  «اخنكوووه ازدواح داجووون خوووا ووق  چنانچوووه زوح وصوووالحه را قجوووول 
د حورام اسوت و چنانچوه ورتكوب  4شوود حخشش وهرخه واقع وی و بور زوح ازدواح وجود 

                                                           
کردن و حخشش حودهكار عقود نحسوت، حلكوه  . زیرا بریء1 ه  کوه در جلود  وی« اخقواع»الذو  حاشود و ههوان طوور 

م، وسألۀ  گوردد؛ شواخان ذکور اسوت « عاخقا»ذکر شد، « 747»سو  وت نودارد شورطی در ضوهن آن لحواظ  قاحلح 
م، وسألۀ   شود.  فههحده وی« 037»فرق بین قحد و شرط از توضحح وذکور در جلد سو 

وه )غحور از وهرخوه( نحوز جواری 2 وِد دیون در ذو  . حكن وذکور در این وسأله در سایر ووارد حخشش وشروط خا وقح 
 است. 

ووه حاشووی، در قجووال اخنكووه ووورا طووالق وصوو». خووا اخنكووه حگوخوود: 3 کووه تووو نسووجت حووه وهرخووه بووریء الذو  کووردم  الحه 
 «. )عادی( حدهی

ه وی4  شود. . زوح، بریء الذو 
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کنود  آن شود، هرچند ازدواجش صححح است، ولی زوجه وی تواند وصالحه را فسوخ 
دا  وهرخه را طلجكار وی کار وجد    1گردد. و حا این 

 وطالجۀ وهرخه 
گر وهرخوه حوه صوورت دیون در  . 239 مسأله وۀ زوح حاشود، حكون سوایر حودهیا هوا در ذو 

2شود.وورد آن جاری وی
 

ت  گوور ووود  تحنووابراین، ا دار بوووده و زوووان پرداخووت آن فوورا رسووحده، دار نجوووده خووا ووود 
تواند آن را وطالجه نهاخد و بر زوح واجب اسوت در صوورت توانوایی ووالی، آن  زوجه وی

 زوجه حاخد حه وی وهلت دهد.  را بپردازد؛ ولی چنانچه توانایی والی نداشته حاشد،
وهرخوۀ عنود »و « وهرخوۀ عنود الهطالجوه»شاخان ذکر است، در ایون حكون فرقوی بوین  

3نحست.« االستطاعه
 

 اوتناع از تهکحن تا زوان پرداخت وهرخه 
تی قورار داده نشوده  . 241 مسأله گر هنگام انعقاد عقد داجن برای پرداخت وهرخوه وود  ا

خافووت تهووامحاشوود، زوجووه وووی کووردن شوووهر اوتنوواع  توانوود پوویش از در وهرخووه، از نزدخكووی 
 4ورزد، هرچند وی توانایی پرداخت وهر را نداشته حاشد؛

                                                           
که وانند وثال1 گفتنی است وصالحه نسجت حه حخشش وهر، ههان طور  توانود حوه  های وذکور در ووتن وی . 

حوز واقوع شوود؛ وثول اخنكوه زوجوه حگوخود: ن« شورط فعول»توانود حوه صوورت  حاشود، وی« شرط نتحجوه»صورت 
کردم حا تو بر اخنكه وهرخه را بجخشن و اسقاط نهاخن در قجال اخنكه )خوا وشوروط بور اخنكوه( ازدواح » وصالحه 

د نكنی ؛ در این صورت، حا قجول زوح و انعقاد وصالحه، بور زوجوه واجوب اسوت وهرخوه را بجخشود و «وجد 
گوور چنووح ووه نهاخوود و ا کنوود، هرچنوود حووا  ن نكنوود، زوح ویزوح را بوریء الذو  توانوود او را وججوور حووه حخشووش وهوور 
 تواند وصالحه را فسخ نهاخد. رجوع حه حاکن شرع حاشد و وی

م، وسواجل  ووذکور در شاخان ذکر است، فرق بین شرط نتحجه و شرط فعل از توضححات  و  455»جلود سوو 
 شود.  وعلوم وی« 744

م. تفصحل احكام حدهی2 وس شودن شووهر و « دین»فصل  ها در جلد سو  ذکر شود. ههچنوحن، در صوورت وفل 
کن شرع، پرداخت وهرخوه وه شووهر اسوت حكون صدور حكن َحْجر توسط حا کوه حوه صوورت دیون در ذو  ای 

م نحست. سایر دیون را دارد و بر ادای سایر حدهكاری که شوهر حه دخگران دارد وقد   هایی 
 هایی حا هن دارند. از لحاظ قانونی، تفاوت« ستطاعهعند اال»و « عند الهطالجه» . هرچند وهرخۀ 3

 شود. ناوحده وی« حق  َحْجس». حكن وذکور از نظر حقوقی، 4
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کوار را  گورفتن وهور، حوه نزدخكوی راضوی شوود و شووهر ایون  گور زوجوه پویش از  ولی ا
حری وووووی از نزدخكوووی شووووهر جلوگوووووتوانووود حووودون عوووذر شرعانجوووام دهووود، دخگووور نهوووی

 د؛ وونهاخ
گر نزدخكی از روی ه، ا کوراه خوا در حوال خوواب خوا بیهوشوی و واننود آن  الجت  اججار خوا ا
خافوت وهور، از نزدخكوی اوتنواع حاشد، اثری ندارد و زوجوه ووی توانود ههچنوان قجول از در

 ورزد. 

غحر  -شاخان ذکر است، واجب بودن تهكحن بر زوجه نسجت حه استهتاعات دخگر 
خافووت وهرخووه -از نزدخكووی  ت بوووده، قجوول از در کووه حوودون ووود  وحوول  اشووكال اسووت و  ای 

کوووه  1وراعوووات وقتضوووای احتحووواط در ایووون ووووورد تووورک نشوووود؛ وخصوصوووا  در صوووورتی 
 شود. احتهال حدهد استهتاع ونجر حه نزدخكی وی

خافووت وهوور خووا خووک از دو وووورد ذیوول، زوجووه نهووی  در هووحچ . 241 مسأله توانوود جهووت در
 حاقحهاندۀ آن حدون عذر شرعی از نزدخكی شوهر جلوگحری نهاخد: 

تی قورار داده شوده هنگوام خ الف. وانودن عقود داجون بورای پرداخوت تهوام وهور، وود 
 حاشد. 
ت ب. ت حاشوود و زوح وقووودار حخشووی از وهوور وووود  دار و حخووش دخگووور آن حوودون وووود 

ت ت را پرداخت نهوده حاشد؛ چه اخنكه زوان پرداخت وقودار وود  دار وهرخۀ حدون ود 
 فرا رسحده حاشد خا نه. 

گوور شوووهر توانووایی وووالی پرداخووت و . 242 مسأله هرخووه را نداشووته و در ضووهن عقوود ا
قوورار داده شووده حاشوود، چنووحن وهووری در حكوون وهوور « عنوود االسووتطاعة»ازدواح، وهرخووه 

ت ل( وحسوب ویود  که حكن آن در وسأله قجل بیان شد. دار )و ج   شود، 

                                                           
کوه نسوجت حوه اووور فووق در صوورت درخواسوت زوح 1 . حنابراین، وظحفۀ زوجه حنابر احتحاط واجوب آن اسوت 

کوه زوح نحوز حودون رضواخت زوجوه کند، هرچند احتحواط واجوب آن اسوت  وی را وادار حوه ایون اووور  تهكحن 
ننهاخوود؛ حوودیهی اسووت ایوون وسووأله ههچووون سووایر ووووارد احتحوواط واجووب، قابوول رجوووع حووه وجتهوود جوواوع 

 حاشد. الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وی
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  ووارد ساقط شدن نصف وهرخه 

گر در عقد ازدواح وهرخوه تعحوین شوده حاشود، حوا اجورای صوحغۀ ازدواح،  . 243 مسأله ا
 شود؛ وهر بر عهدۀ زوح ثاحت ویتهام 
گر زوح ههسرش را قجل از نزدخكی طالق دهود، فقوط نصوف وهور بور عهودۀ   ه، ا الجت 

نوی  وه، واننود تعوداد وعح  وی در ذو  اوست و نوحن دخگور آن، چنانچوه حوه صوورت دیون )کل 
وۀ زوح( بووده سواقط ووی ه در ذو  کوه عوحن شخصوی )واننود خوک سك  شوود و در صوورتی 

ن( بوده شوود و والوک نصوف وشواع  ، زوح در نصف آن حوا زوجوه شورخک ویولک وعح 
 گردد.  آن وی

گر حعد از نزدخكی گحورد، ههچنوان زوح حاخود تهوام وهرخوه را حوه  1پس ا طالق صورت 
2ههسرش بپردازد.

 

که زوجه  . 244 مسأله گر طالق حدون انجام نزدخكی واقع شود و این در حالی حاشد  ا
وۀ زوح بووده  که حه صورت دین بر ذو  وۀ وی( وهرخه را  ه در ذو  نوی سوك  )واننود تعوداد وعح 

 -ای نپرداختووه  حووا وجوود اخنكووه وهرخووه -توانوود  زوح وی 3قجول از طووالق حخشووحده اسوت،
گرفتوه، شووهر حوق  نودارد  گور نزدخكوی صوورت  نصف وهرخه را از زوجه وطالجه نهاخد و ا

 چحزی از ههسرش حگحرد. 
ۀ شوهر حاشد )وانند تع . 245 مسأله گر وهرخه حه صورت دین بر ذو  ه ا نی سوك  داد وعح 

ۀ وی( و زوجه نصف آن را حه شوهرش بجخشد، چنانچه شوهر قجول از نزدخكوی  4در ذو 
وۀ زوح سواقط شوده و از  وی را طالق دهد، نصف دخگر وهرخه نحز حه سجب طوالق از ذو 
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گرفتووه و زوجووه2 گوور ازالووۀ حكووارت توسووط زوح حوودون نزدخكووی صووورت  حووه ایوون اووور راضووی  . شوواخان ذکوور اسووت، ا
نجوده، در صورت طالق حاخد زوح نصف وهرخه را بپردازد و نسجت حه نحن دخگر آن، حنابر احتحواط الزم حاخود 

 زوجحن حا خكدخگر وصالحه نهاخند. 
گونه ووارد، در وسألۀ 3  ذکر شد. « 470». توضحح وعنای حخشش در این 
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کند. کدام از زوجحن حق  ندارد چحزی از دخگری وطالجه    1این جهت هحچ 
گوور وهرخووه حووه صووورت عووحن شخصووی بوووده . 246 مسأله ن و  ا )واننوود خووک ولووک وعووح 

ن و ووجووود( و زوجووه تهووام آن را حووه شوووهرش بجخشوود،  2ووجووود خووا خووک خووودروی وعووح 
که وهرخه از اشحای وثلی  چنانچه شوهر قجل از نزدخكی وی را طالق دهد، در صورتی 

گوور از اشووحای  شوووهر وی 3حاشوود، توانوود نصووف وثوول آن وهرخووه را از زن وطالجووه نهاخوود و ا
کند. توقحهی حاشد وی  اند نصف قحهت آن را از او وطالجه 

گرفته، شوهر حق  وطالجۀ چحزی از ههسرش ندارد.  ا چنانچه نزدخكی صورت   او 
ن و  . 247 مسأله گوور وهرخووه حووه صووورت عووحن شخصووی بوووده )واننوود خووک ولووک وعووح  ا

ن و ووجود( و زوجه نصف آن را  چه نصف وشاع و چوه  -ووجود خا خک خودروی وعح 
ن  د، چنانچووه شوووهر قجوول از نزدخكووی وی را طووالق حووه شوووهرش بجخشوو -نصووف وعووح 

کوه حخشوحده نشوده شورخک وی شووند و زوجوه حاخود  دهد، زوجحن در نصف حاقحهانوده 
4وثل خا قحهت نصف حخشحده شده را حه زوح بپردازد.

 

گر در عقد ازدواح وهرخه . 248 مسأله ن شوود، ولوی زوح حوا توافوق زوجوه، ووال  ا ای وعح 
ن شده حه و ی بپردازد و شوهر قجول از نزدخكوی او را طوالق دخگری را حه جای وهرخۀ وعح 

ن شده از زوجه وطالجوه نهاخود  تواند نصف وهرخهدهد، شوهر وی که در عقد وعح  ای را 
 و حق ندارد آنچه را در ازای وهرخه پرداخته از زوجه پس حگحرد. 

گوور فووردی وهرخووه . 249 مسأله کووه بوور عهوودۀ زوح اسووت حووه ا ووانی بپووردازد و  ای را  طور وج 
 دخكی ههسرش را طالق دهد، زوجه حاخد نحهی از وهرخه را بپردازد؛شوهر قجل از نز

                                                           
گر وثال  وهرخۀ 1 ۀ ب 10. ههحن طور، ا وۀ زوح حاشود و قجول از نزدخكوی، زوجوه نحهوی از وهرخوۀ سوك  هوار آزادی بور ذو 

کوودام از زوجووحن حووق   ووق طووالق ُخلووع، هووحچ  خووود را در ازای طووالق ُخلووع حووه ههسوورش حووذل نهاخوود، حووا تحق 
 وطالجۀ چحزی از دخگری ندارد. 

گوور حخشووش وووذک« 475». توضووحح وعنووای حخشووش در ایوون ووووارد، در وسووألۀ 2 ووه، ا ور از ووووارد ذکوور شوود؛ الجت 
م، وسألۀ  -حخشش الزم  تواند حه آنچه حخشوحده رجووع نجاشد، زوجه وی -ذکر شد « 1454»که در جلد سو 

 نهاخد. 

م، وسألۀ 3  ذکر شد. « 1040و  1040». تعرخف اشحای وثلی و قحهی در جلد سو 
گر از اشحای قحهی بوده، نصف قح4 گر وهرخه از اشحای وثلی بوده، نصف وثل آن و ا  هت آن را بپردازد. . ا
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کوووه وهرخوووه را  وووق حوووه زوح اسوووت خوووا فوووردی  وووا در ووووورد اخنكوووه نصوووف ووووذکور وتعل  او 
کوه زوح و فورد ووذکور  پرداخته، وسأله وحل  اشكال است و احتحاط واجب آن اسوت 

 نسجت حه آن حا هن وصالحه نهاخند. 

که ولی   ن  ههحن طور، در صورتی  ۀ ناحالغ )پدر خا جد  پودری( او را حوا وهرخوۀ وعوح  حچ 
حه عقد ازدواح فردی درآورد و وهرخه را از وال خوود بپوردازد، سوپس فرزنود خوا نووه حعود از 

 گردد.  حلوغ و رشد، قجل از نزدخكی ههسرش را طالق دهد، حكن وذکور جاری وی

گوور شوووهر قجوول از نزدخكووی ههسوورش را طووالق دهوود، نسووجت حووه نصووف . 251 مسأله  ا
که غحر حالغ و غحر رشحد اسوت اختحوار عفوو پدر خا جد  پدری زوجه 1حاقحهاندۀ وهر، ای 

وووه، آنوووان حوووق  ندارنووود تهوووام حاقحهانووودۀ وهووور را بجخشوووند و حنوووابر  و حخشوووش دارنووود؛ الجت 
گحرد.   احتحاط واجب حاخد حخشحدن وهر و وقدار آن حا رعاخت وصلحت وی صورت 

که والخت بورای پودر  ا در وواردی  و جود  پودری ثاحوت اسوت، ولوی )حنوابر فتووی خوا او 
کسوی در  توانند حهاحتحاط( نهی طور وستقل دختر خوخش را حدون اجازۀ وی حوه عقود 

آورنوود، اختحووار عفووو و حخشووش بوورای آنووان حوودون توافووق حووا زوجووه وحوول  اشووكال اسووت؛ 
 وانند دختر حالغۀ رشحده، چه وستقل در شؤون زندگی حاشد و چه غحر وستقل. 

گر  . 251 مسأله کنود، نصوفی از  2خكی از زوجحن در ازدواح داجن قجل از نزدخكویا فووت 
که تعحین نهوده وهرخه شوود، اند ههچنان ثاحت بوده و نصف دخگر آن، سواقط وویای 

گحرد.  که در وورد آن وصالحه صورت   هرچند احتحاط وستحب آن است 

کوووه طوووالق قجووول از  ههوووحن طوووور، سوووایر احكوووام وربووووط حوووه وقووودار وهرخوووه در جوووایی 
گردد )که در وساجل قجل ذکر شود(، در ووورد فووت قجول از نزدخكوی نحوز  نزدخكی واقع وی
 جاری است. 

کنود و قجول از  صل حوه وووت حوا زنوی ازدواح  گر فردی در ورض وت  شاخان ذکر است، ا

                                                           
ووه حووه وسووألۀ 1 شووود و حكوون ایوون  حووه جهووت طووالق قجوول از نزدخكووی سوواقط وی« 407». نصووف وهرخووه، حووا توج 

 وسأله، وربوط حه نحن دخگر وهرخه است. 
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حا او حه سجب ههان ورض حهحرد، چه اخنكه زن وذکور پس از فوت ورد زنوده  1نزدخكی
ای شود و هحچ وهرخوهوت ورد حهحرد، عقد ازدواجشان حاطل ویحاشد خا او نحز قجل از ف

ذکور « 1454و  1451»، وسواجل«ارث»برای زن ثاحوت نحسوت. توضوحح وطلوب در فصول 
 شود.  وی

 گرفتن وهرخه بر عهدۀ فردی غحر از زوح  قرار 
نوی از  . 252 مسأله کوه ووال وعح  گر فردی غحور از زوح )واننود پودر وی( رضواخت دهود  ا

گحرد و عقد ازدواح حوا « شخصی عحن»اووال وی، حه صورت  جهت وهرخۀ ازدواح قرار 
 ههان وهرخه انجام شود، وهر و عقد هر دو صححح است؛ 

ا قرار دادن وهر حه صورت  ۀ فوردی غحور از زوح»او  وحول  اشوكال اسوت و « دین بر ذو 
وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود، هرچند حا اذن خا اجوازۀ وی حاشود؛ 

ه اص  ل عقد صححح است. الجت 

ووۀ ناحالوووووت، وهرخووووووشوواخان ذکوور اس  کن ویووژهووووغ حكووووه در ازدواح حچ  ه در وووووای دارد 
 خواهد آود. « 407» ألۀوس

وۀ ناحوالغ )پودر خوا جود  پودری( او را حوه عقود ازداوح دخگوری در  . 253 مسأله گر ولی  حچ  ا
 آورد، در دو صورت ذیل، ولی  حچه حاخد وهرخۀ وی را بپردازد: 

 ناحالغ در هنگام عقد والی نداشته حاشد؛  فرد الف.

 وهرخه شود، هرچند وی )ناحالغ( وال داشته حاشد.  2ولی  ناحالغ ضاون ب.

( بیش از وهر الهثل  ی  ن شده )وهر الهسه  در غحر این دو وورد، چنانچه وهرخۀ وعح 
نجاشوود خووا ازدواح حووه بوویش از وهوور الهثوول حووه جهووت رعاخووت وصوولحت ناحووالغ صووورت 

 توانند وهر را از وال فرزند خا نوه بپردازند؛ اشد، پدر خا جد  پدری ویگرفته ح

گوور ازدواح حووا بیشووتر از وهوور الهثوول حووه وصوولحت ناحووالغ نجاشوود، عقوود ازدواح   ووا ا او 
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م، وسأ. ونظور، ضهانت نقل دین وی2 که توضحح آن در جلد سو   ذکر شد. « 1434»لۀ حاشد 
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که فرزند خا نوه حعد از رسوحدن حوه سون  حلووغ و رشود، وهرخوۀ  صححح است و در صورتی 
ن شوووده را قجوووول نهاخووود، وهووور نحوووز صوووححح اسووو ت و چنانچوووه قجوووول نكنووود، فقوووط وعوووح 

 شود. ثاحت وی 1الهثل وهر

 قرار دادن وهرخه برای فردی غحر از زوجه 

قرار دادن حخشی از وهرخوه بورای فوردی غحور از زوجوه )واننود ووادر خوا پودر  . 254 مسأله
گور زوح در عق ه را )ووثال  ووود ازدواح وقوداری از وهرخوووزوجه( صححح نحست. حنابراین، ا

ۀ بهار آزادی( بر 14 ۀ بهار آزادی( برای فرد  0ای زوجه و وقداری از وهر را )وثال  سك  سك 
ر شوده صوححح اسوت و آنچوه بوراى  کوه بورای زوجوه وقور  دخگر قرار دهد، فقط وقوداری 

ی ثاحت نهی  شود. فرد وذکور قرار داده شده صححح نحست و برای وی حق 
گر زوح، تهام وهر را برای زوجه قورار دهود و در ضوهن عقود ا ا ا زدواح شورط نهاخود او 

نی از وهر خودش را حه فرد دخگری )واننود ووادر خوا پودر زوجوه( حدهود،  زوجه وقدار وعح 
 شرط وذکور صححح است. 

کوه زوح وجلوغ   که زوجه در ضهن عقد ازدواح شورط نهاخود  ههحن طور، در صورتی 
نی )غحر از وهر( را حه فرد وذکور وجانا  بجخشد، چنحن شرطی صححح وی  حاشد.  وعح 

o شحربها و وانند آن 
در حعضی وناطق ورسوم است حعضی از نزدخكان زن وانند وادر خا پودر  . 255 مسأله

خافوووت « شوووحر بهوووا»خوووا بووورادر زوجوووه، ووووالی را حوووه عنووووان  خوووا حوووه عنووووان دخگوووری از زوح در
 کنند؛ این وال جزء وهرخه نحست و احكام آن را ندارد.  وی

کوه هوای وختلدرخافت شوحر بهوا )و ووواردی واننود آن( صوورت . 256 مسأله فوی دارد 
 شود:  حكن حعضی از آنها ذکر وی

ن شووده  الففف. کووه از او خواسووتگاری شووده راضووی حووه ازدواح حووا وهرخووۀ وعووح  فووردی 

                                                           
 شود. ذکر وی« 403». ونظور از وهر الهثل، در وسألۀ 1
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گووردد و  حاشوود، ولووی خكووی از حسووتگانش )واننوود وووادر خووا بوورادر وی( وووانع از ازدواجشووان 
 وجلغی را حه عنوان شحر بها از خواستگار وطالجه نهاخد؛ 

خواسووتگار حوودون رضواخت قلجووی و فقووط بوورای رفووع وووانع در ایون صووورت، چنانچووه 
خافت گرفتن آن حرام بوده و در حاشود  کننده، ضاون آن وی ازدواح، شحر بها را بپردازد، 

 تواند عحن آن را پس حگحرد و چنانچه تلف شده عوضش را وطالجه نهاخد. و وی وی

جواحی پرداخوت شحر بها حه عنوان ُجعاله و حق  الزحهه در ازای انجام عهول و ب.
چنانچووه فرزنوود خووود را بوورای »شووود؛ واننوود اخنكووه خواسووتگار حووه وووادر دختوور حگوخوود: 

نوی  وات خواستگاری و وصلت را فراهن سوازخد، وجلوغ وعح  کنحد و وقد  ازدواح راضی 
 ؛ «پردازمرا حه شها وی

در ایوون صووورت، شووحربها و واننوود آن حووالل اسووت و حووا انجووام عهوول وووورد ُجعالووه، 
گوورفتن آن را خواسووتگار  حاخوود آن وجلووغ را بپووردازد و چنانچووه پشووحهان شووود، حووق  پووس 
 ندارد. 
خواستگار حا رضاخت قلجی خود حوه انگحوزۀ جلوب رضواخت حعضوی از حسوتگان  ج.

که از او خواستگاری شده، وجلغی را حه وی اهودا نهاخود، هرچنود فورد ووورد نظور  کسی 
 خت وجلغ صورت نگرفته حاشد؛ وانع ازدواح نشده و الزاوی از طرف او برای پردا

خافووت آن اشووكال نوودارد و احكووام هجووه را دارد. حنووابراین، در  در ایوون صووورت نحووز، در
م فصول  کوه در جلود سوو  گورفتن آن ووانعی « هجوه»غحر ووارد اسوتثنایی  ذکور شوده، پوس 

 ندارد. 
نووی را حووه فووردی )واننوود  د. زوجووه در ضووهن عقوود ازدواح شوورط نهاخوود زوح وجلووغ وعح 
زوجه( هجه نهاخد، شرط وذکور صوححح اسوت و بور زوح الزم اسوت حوه آن عهول پدر خا 
 نهاخد. 

 وهر الهثل 
 -حاشود  کوه در حعضوی از وووارد بورای زن ثاحوت وی -« وهر الهثول»ونظور از  . 257 مسأله
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کووه ویژگوویوهرخووه کووه در عوورف بوورای زنووی  هووای وشوواحه حووا زن وووورد نظوور را دارد ای اسووت 
 شود.  تعحین وی

کره بووودن، نجاحووت، حنووابراین، بوورای تعحوو  ین وهوور الهثوول حاخوود اووووری واننوود سوون  زن، حووا
کهاالت اخالقی و اضداد آنها لحاظ شود.   پاکداونی، عقل، ادب، شرافت، زیجایی، 

که عرفا  و حوه کواهش وقودار وهور  ههحن طور، تهام اووری  طور وعهوول در افوزاخش خوا 
ستای وحل  سوكونت، سوطح تأثحر دارد، وانند شأن خانواده خا حستگان زن، شهر خا رو

ت و شأن ورد نحز در تعحین وهور الهثول  گردد؛ حلكه حاخد وضعح  تحصحالت حاخد لحاظ 
1زن والحظه شود.

 

که بورای زن  . 258 مسأله شوود از قورار ذیول ثاحوت ووی« وهور الهثول»حعضی از وواردی 
 2است:

کره حاشد و فردی غحور از زوح، حكوارت او را  الف. حوه واسوطۀ نزدخكوی خوا غحور  -زن حا
کراه از بین بجرد؛  - آن  حا اججار خا ا

کراه حا او نزدخكی نهاخد؛  ب. کره حاشد و غحر زوح حا اججار خا ا  زن غحر حا
کوه شووهرش نحسوت نهووده  ج. اور بر زن وشتجه شوده و اقودام حوه نزدخكوی حوا فوردی 

 حاشد )وطی حه شجهه(. 
گرفتوه  که نزدخكوی حودون عقود ازدواح صوورت  خوا حوا عقود  3در این وورد، فرق ندارد 

کننوده  ازدواح حاطل انجام شده حاشد. ههوحن طوور، فرقوی نحسوت بوین اخنكوه نزدخكوی 
 4اطالع از ووضوع داشته خا نداشته حاشد.

                                                           
ت بودن لحاظ شود. 1  . برای تعحین وهر الهثل الزم است عالوه بر اوور فوق، نوع عقد نحز از نظر داجن خا ووق 

ث . برخووی از احكووام ثاحووت شوودن وهوور الهثوول در وسوواجل وربوووط حووه تعحووین نشوودن وهرخووه در عقوود، در وجحوو2
 ذکر شد. « وقدار وهرخه و تعحین آن»

کوافی اسوت و نحواز حوه 3 گور فورد حوه خحوال اخنكوه بورای ازدواح داجون توافوق و رضواخت طورفحن  . حه عنوان وثوال، ا
خواندن صحغۀ عقد نحست، اقدام حه نزدخكی حا زنی نهاخد، در این فرض، وهور الهثول عقود داجون بورای زن 

 شود. ثاحت وی

گر زن حا ا4 ا ا کرده شوهر او نحسوت، حاضور حوه ایون اوور شوده و اشوتجاه . او  که حا او نزدخكی  طالع از اخنكه فردی 
کننده بوده، زن وهری طلجكار نهی  شود. فقط از طرف نزدخكی 
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کوه عقود  گر نزدخكی در اثر عقود ازدواح بووده و حعودا  وعلووم شوود  شاخان ذکر است، ا
ن شووده )وهوور ا کووه در عقوود ازدواح وعووح  ( وووذکور حاطوول بوووده، چنانچووه وهووری  ی  لُهسووه 

التفوواوت آن دو،  کهتوور از وهوور الهثوول حاشوود، حنووابر احتحوواط الزم حاخوود نسووجت حووه واحووه
گحرد.   وصالحه صورت 

 وظاخف زن و شوهر در زندگی وشترک
کوه در وسواجل  هر خک از زن و شوهر در عقد داجن نسجت حوه دخگوری وظواخفی دارنود 

 شود.  حعد ذکر وی

  حقوق شوهر بر زن 

o ه استهتاعات حالل وتعارفالف. تهکحن نسجت ح 
کووه  . 259 مسأله خكووی از وظوواخف واجووب زوجووه نسووجت حووه شوووهر خوووخش ایوون اسووت 

ت و  1های جنسی وتعارف اعن از نزدخكیخود را برای استهتاعات حالل از وی و لذ 
که شوهر حخواهود در اختحوار او قورار دهود و حودون عوذر  واننود -شورعی  غحر آن، هر وقت 

خواد  - 3بودن خا بیهاری سوخت اعتكاف واجب و ُوحرم 2ححض، نفاس، ت ز خوا وشوق 
ل نهی  شود )َحَرح( از این اور خودداری نكند؛ که وعهوال  تحه 

                                                           
ووت، شوورعا  حوورام اسووت؛ ههووحن طووور، حكوون نزدخكووی از 1 ووه، نزدخكووی حووا زوجووۀ ناحووالغ در عقوود داجوون خووا ووق  . الجت 

 شود. ذکر وی« 451»پشت حا زوجه در وسألۀ 

گر حخواهد حا استفاده از دارو، دورۀ ححض خا نفاس خوود را افوزاخش 2 کرده ا که ازدواح  . شاخان ذکر است، زنی 
دهد، چنانچه ایون اوور حوه قصود فورار از تهكوحن خواص )نزدخكوی( حاشود، وحول  اشوكال اسوت و احتحواط 

 د. واجب در ترک آن است، وگر آنكه رضاخت زوح در این اور جلب شو
که عقال حوه آن تون  . حه3 ه شود )بیهاری  گر زن حترسد در صورت تهكحن وجتال حه بیهاری قابل توج  ی، ا کل  طور 

وول نهی نهی گوور زن بیهووار حاشوود و حترسوود  دهنوود و تحه  کننوود(، تهكووحن بوور وی الزم نحسووت. ههووحن طووور، ا
گور شووهر وجوتال حوه تر شوود. حوا ایون توضوحح، وعلو بیهاری وی حوا توضوحح فووق، شودخدتر خوا دردنواک وم شود ا

بیهاری ُوسری حا شراخط وذکور حاشود و راه اخهنوی حخوش بورای پیشوگحری از سوراخت نجاشود و زوجوه تورس 
 حاشد، وعذور شهرده شده و تهكحن بر وی واجب نحست.  انتقال آن را حه خود داشته
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ولووی اسووتهتاعات حووالل غحوور وتعووارف بووین زن و شوووهر، حاخوود حووا رضوواخت طوورفحن  
گحرد.   صورت 

ههحن طور، بر زن واجب است در صورت درخواست شوهر بورای اسوتهتاع، از هور 
کووه ووجووب ناخ وور وی بوووده و عرفووا  وووانع از اسووتهتاعات جنسووی اوووری  وشوواخندی و تنف 

حالل است اجتنواب نهاخود، حلكوه در صوورت درخواسوت زوح، از رعاخوت بهداشوت 
کردن خوخش اوتناع نورزد.   شخصی و زخنت 

که در سفر، جهت استهتاعات جنسوی از وی  . 261 مسأله گر زوح از زوجه حخواهد  ا
ووو کوووه تهكووحن زن وتوق  ر در سوووفر وووووی حووا شوهوووووف بوور ههراهوههووراه او حاشووود، در صووورتی 

کار الزم است؛ وگور آنكوه رفوتن حوه چنوحن سوفری بور زن ضورری خوا َحَرجوی ووحاش د، این 
 حاشد. 

که راضی نجاشود، حنوابر احتحواط  . 261 مسأله نزدخكی حا زوجه از پشت در صورتی 
واجوووب، حووورام اسوووت و تهكوووحن بووور زوجوووه نسوووجت حوووه ایووون نووووع اسوووتهتاع واجوووب 

گو 1نحست، کار ا کراهوت شودخد هرچند این  ر زوجوه راضوی حاشود جوایز اسوت، ولوی 
 دارد. 

ام ححض و نفاس زن نحز جاری وی  حاشد.  شاخان ذکر است، این حكن در وورد اخ 

کووه در حووال نزدخكووی وكووروه هووا، وكووانزوووان . 262 مسأله هووا، حوواالت و رفتارهووایی 
 است عجارتند از: 

لحن شوب وواه قهوری حوه جوز زوان الف. که نزدخكی وكروه است: او  ل هایی  شوب او 
کوه وواه در ُوحواق واوی  کوه در آن  2اسوت؛ واه روضان؛ شوب نحهوه وواه قهوری؛ اخ  شوجی 

گرفتگی( رخ وی گرفتگوی( رخ خسوف )واه  کسووف )خورشوحد  کوه در آن  دهد؛ روزی 
کووه در آن زلزلووه رخ داده اسووت، خصوصووا  هنگووام زلزلووه؛ روز خووا وووی دهوود؛ روز خووا شووجی 

                                                           
 شود. شدن زوجه نهی« ناشزه». حنابراین، اوتناع از این عهل ووجب 1

ووا2 روزه، دو  45هووای قهووری روزه، سووه شووب آخوور ووواه و در ووواه 74هووای قهووری م ووواه در ُوحوواق غالجووا  در ووواه. اخ 
 حاشد. شب آخر واه وی
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که در آن حادهای سحاه خا سرخ خا  از غوروب آفتواب  1وزد؛ بوین الطلووعحن؛ زرد ویشجی 
   2تا زوال َشَفق )ُحْهرۀ وغربیه(.

کسوی حضوور وكان ب. کوه  کشوتی؛ در اتواقی  کوه نزدخكوی وكوروه اسوت: در  هوایی 
که صداخشان خا َنَفسشوان را ووی کودکی حاشد  گر  ی ا بینود،  شونود خوا آنوان را ویدارد حت 

گر وستلزم عهل حراوی حاشد جایز نحس  ت؛ حلكه ا
کووه نزدخكووی وكووروه اسووت: نزدخكووی رو حووه قجلووه و پشووت حووه قجلووه، حووه  ج. حوواالتی 

وا در غحور ووورد احوتالم  صورت برهنه )عرخان(، نزدخكی حعد از احتالم قجل از غسول، او 
کووه وووو خووا حوودنش را حووه  د حوودون غسوول اشووكال نوودارد؛ نزدخكووی در حووالی  نزدخكووی وجوود 

کرده است؛  کردن خضاب   جهت رنو 
گفوتن حوه غحور ذکور خداونود رفتاره د. که در حال نزدخكی وكروه است: سوخن  ایی 

کردن حه عورت زن؛   وتعال، نگاه 
ههچنحن، وستحب است در هنگام نزدخكی نوام خودا را بجورد و از شور  شوحطان حوه 

گوور زن حاولووه اسووت  -خوودا پنوواه بجوورد و حووا وضووو حاشوود  و نحووز از خداونوود  -خصوصووا  ا
وْحَطاَن »اهد و حگوخد: وتعال فرزند صالح و سالن حخو ْجنوي الش َ ُهون َ َجن ِ

ِحْسوِن اِم َوِحواِم الل َ
ْحَطاَن َوا َرَزْقَتني ِب الش َ  3«.َوَجن ِ

o ب. خارح نشدن از ونزل حدون اجازۀ شوهر 
کوه حودون اجوازۀ  . 263 مسأله خكی از وظاخف واجوب زوجوه در عقود داجون ایون اسوت 

که حه عنوان وحل  زندگی وشترک انت  4خاب شده بیرون نرود.شوهر از ونزلی 
حنابراین، خارح شدن وی از ونزل حدون اجازۀ شوهر حرام اسوت، هرچنود حوا حوق   

                                                           
 . فاصلۀ زوانی طلوع فجر تا طلوع آفتاب. 1

که پس از غروب آفتاب در آسهان پدخد آوده است. 2  . از بین رفتن سرخی سهت وغرب )َشَفق( 

ْحَطاِن ، حَ 0 ، حفسوعكافی. 3  .7، ح047، صاُب اْلَقْوِل ِعْنَد اْلَجاِه َوَوا َخْعِصُن ِوْن ُوَشاَرَکِة الش َ
. شاخان ذکر است در این وورد، اطهحنان زوجه حه رضاخت قلجی شوهر بورای خوروح از ونوزل حوه خوودی خوود 4

که داللت بر آن نها گفتار خا عهلی   خد( ابراز شود. کافی نحست و حاخد اجازۀ وذکور حه صورتی )وانند 
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 وگر در ووارد وسألۀ حعد.  استهتاع شوهر ونافات نداشته حاشد؛ 

 خارح شدن زن از ونزل حدون اجازۀ شوهر در ووارد ذیل اشكال ندارد:  . 264 مسأله

وف - کوه وتوق  و واحسوته حوه خوروح از ونوزل  خارح شدن برای انجام واججات عحنی 
 است وانند سفر حج  واجب. 

کوه زن ناچوار حاشود بورای اوووری واننود وعالجوۀ  - خارح شدن برای وووارد اضوطراری 
کوه شووهر خوا شوخص  که دروان آن ضروری اسوت خوا توأوحن نفقواتش در صوورتی  بیهاریی 

ت شوهر کند خا خالصی از ضرر جانی، والی، ِعْرضی خا دخگری آن را تأوحن نهی آزار و اذخ 
ت فوق که ووجب وشق  ل نهی خا فرد دخگر خا هر اوری  که وعهوال  تحه  شوود )َحوَرح( العاده 

ه حاخد حه وقدار رفع ضرورت اکتفا نهاخد.   برای اوست، از خانه بیرون رود؛ الجت 

که ورد حدون عذر، ههسر خوخش را حوه - وی رهوا  خارح شدن زن در وواردی  کل  طور 
قه.کرده و حالتك که نه شوهردار وحسوب شده و نه وطل  گذاشته، طوری   1لحف 

کوه زوجوه ووثال   . 265 مسأله گر در فاصلۀ بین عقد تا زفاف، ورسوم و وتعارف حاشد  ا
ت خوارح شودن زوجوه از ونوزل ووذکور  کن حاشود، در طوول ایون وود  در ونزل پودرش سوا

 نحازی حه اجازه شوهر ندارد. 
کووه خووروح از آن حوورام وی  کووه بوورای زنوودگی حاشوو ونظووور از ونزلووی  ووی اسووت  د، وحل 

 2وشترک انتخاب شده است.
کوه حوق  خوروح از ونوزل را  . 266 مسأله گر زوجوه در ضوهن عقود ازدواح شورط نهاخود  ا

نووی جهووت اداوووۀ تحصووحل خووا شووغل خووا اووور دخگووری داشووته حاشوود، ت وعح  در  3بوورای ووود 
                                                           

گر زوجوه حوه سوجب احوتالی زوح حوه فراووشوی وطلوق و از دسوت دادن حافظوه )آلزاخهور( و 1 . شاخان ذکر است، ا
کووه جهووت خووروح از واننوود آن نهووی توانوود از وی بوورای خووروح از ونووزل اجووازه حگحوورد، احتحوواط الزم آن اسووت 

 ونزل از ولی  شوهر اجازه حگحرد. 

ت حووق  2 ووه، در ایوون ووود  اسووتهتاع وعهووول در دوران عقوود ههچنووان بوورای شوووهر حوواقی اسووت و چنانچووه  . الجت 
 خارح شدن از ونزل ونافات حا حق  وذکور داشته حاشد، جایز نحست. 

که شرط اجازه برای خروح از ونزل حه صورت 3 حاشود « شرط نتحجوه». حكن در این وسأله، در صورتی است 
ذکر شوده اسوت. فورق بوین شورط نتحجوه و شورط « فعلشرط »و در وسألۀ حعد، حكن لحاظ آن حه صورت 

م، وساجل   شود.  وعلوم وی« 744و  455»فعل از توضححات جلد سو 
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ت خارح شدنش وطابق شرط وذکور، نحاز حوه اجوازۀ شووهر نودارد و فرقوی  طول این ود 
وت وطورح شودن در  ندارد شرط وذکور در ضهن عقد تصرخح شده حاشد خا آنكه حوه عل 
گردخده حاشد.  پیش  گفتگوی عقد، ازدواح وجتنی بر آن واقع 

کووه حووق  خووروح از ونووزل حووه صووورت  گونووه ووووارد  شوورط »شوواخان ذکوور اسووت، در ایوون 
کووه توانوود از اجووازه در ضووهن عقوود شوورط شووده اسووت، در اخنكووه آخووا زوح وی« نتحجووه  ای 

گونووه ووووارد شوورط  1داده برگووردد خووا نووه، وسووأله وحوول  اشووكال اسووت؛ وگوور آنكووه در ایوون 
کوه زوح از اجوازه کوه شواخد  ضهنی وجود داشته حاشد  کوه داده برنگوردد؛ ههچنوان  ای 

گووور زوح از  در غالوووب وووووارد، چنوووحن شووورطی وجوووود داشوووته حاشووود و در ایووون صوووورت، ا
گناهكووار اسووت، ولووی ز اجووازه کووه داده برگووردد،  ن حنووابر احتحوواط واجووب حاخوود بوورای ای 

 خروح از ونزل از وی اجازه حگحرد. 

کنود وورد اجوازۀ خوروح از ونوزل را  . 267 مسأله گر زوجه در ضهن عقود ازدواح شورط  ا
نووی جهووت اداوووه تحصووحل خووا شووغل خووا اووور دخگووری حووه وی حدهوود )حووه  ت وعح  بوورای ووود 
نحوز صورت شرط فعل(، هرچنود واجوب اسوت زن بورای خوروح از ونوزل در وووارد فووق 

که اجازه حدهد؛   اجازه حگحرد، ولی بر ورد نحز واجب است 

گناهكوار اسوت و زن وی گر اجوازه ندهود وورد  ا ا توانود وی را وادار حوه اجوازه دادن  او 
گر اجازه ندهد، نهی  تواند از ونزل خارح شود.  کند، ولی ا

کوه وکحول حاشود  . 268 مسأله کنود  گر زوجه در ضهن عقد ازدواح خا وصوالحه شورط  ا
ح از ونزل از طرف زوح حه خود اجازه حدهد، چنحن شورطی صوححح بووده در وورد خرو

 اثر است.  و پشحهانی و عدول زوح بی
شاخسوووته اسوووت وووورد بووورای دخووودار حسوووتگان ههسووور خووووخش، عحوووادت  . 269 مسأله

اقوووام ونسوووب حووه وی و اوووور واننوود آن، حووه وی اجووازۀ خووارح بیهوواران و تشووحیع جنووازۀ 
که عرفا  وعاشرت حه شدن از ونزل حدهد؛ حلكه اجازه دادن برا ی اوور فوق حه وقداری 

                                                           
 «.  عدول ورد وحل  اشكال است نافذ نجودن». حه عجارتی، 1



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 بر زوح واجب است.  1شود،شحوۀ نحک و پسندخده وحسوب وی
کووردن زوجووه نسووجت حووه خووارح شوودن از ونووزل در برخووی   حنووابراین، چنانچووه ونووع 

2حاشد جایز نحست.« وعاشرت حه وعروف»ووارد، خالف 
 

o سایر اوور وربوط حه حانوان 

کارهووای ونوو . 271 مسأله وواطی و زوجووه وظحفووه نوودارد  زل از قجحوول آشووپزی، نظافووت، خح 
توانود وی را بور ایون اووور وججوور نهاخود؛ وگور آنكوه وانند آن را انجوام دهود و شووهر نهوی

 شرط ضهن عقدی در این ووارد وجود داشته حاشد. 
ه، انجام این اوور )در غحر ووارد شرط ضهن عقد( بر زوجوه وسوتحب اسوت و   الجت 

 د. حاش ووجب اجر و ثواب اخروی وی

کوه در حدخث از اوام صادق فروودنود: هور زنوی در  رسوول خودا  رواخوت شوده 
کند، خداوند حوه  کردن آن، چحزى را جا حه جا  ب  ونزل شوهرش حه قصد اصالح و ورت 

3او نظر افكند و هر کس خداوند حه او نظر نهاخد عذاحش نكند.
 

کووه جرعووه  نكووه ایوون اى آب حووه شوووهرش حنوشوواند؛ وگوور آرواخووت شووده زنووی نحسووت 
کووه روزهوواخش را روزه حگحوورد و شووجهاخش را حووه  عهوول او بووراخش بهتوور از خووک سووال حاشوود 

کند. 4عجادت سپرى 
  

کوردن اسوت و  در حدخث از اوام حاقر  که جهاد زن، نحكوو شووهرداری  نقل شده 
5ترین حق  را بر زن، شوهر او دارد. بزرگ

 

                                                           
 . وعاشرت حه وعروف خا اوساک حه وعروف. 1

کووردن زوجووه در ونووزل و ونووع وطلووق ههسوور ا2 ز دخوودار والوودین و ارحوواوش و . بوور ایوون اسوواس، حووجس و زنوودانی 
کووه وعاشوورت خووا اوسوواک حووه غحوور وعووروف شووهرده شووود جووایز نحسووت و از وقتضووحات  واننوود آن، طوووری 
کووه زوح در صووورت درخواسووت ههسوورش حووه وقوودار وناسووب حووا  وعاشوورت و اوسوواک حووه وعووروف آن اسووت 

ت شأنی شوهر برای خروح از ونزل جهوت اووور غحور حورام  واننود صولۀ ارحوام شأن وی، حالنسجه حه وضعح 
 ووافقت نهاخد. 

 .3، ح011، ص50، وجلس أهالیشیخصدوق. 3
وات النكاح، حاب44، حوسائلالشیعه. 4  .7، ح134، ص45، ابواب وقد 
 .1، ح441، ص147، حابههان. 5
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گوووویی،  کتوووک زدن، ناسوووزا  وووت،  کوووه حووودیهی اسوووت ظلووون، آزار و اذخ  و... ههچنوووان 
 نسجت حه دخگران حرام است، نسجت حه شوهر نحز جایز نحست. 

 حقوق زن بر شوهر 

o الف. تأوحن نفقات ههسر داجهی 
کوه  خكی از وظاخف واجب شوهر تأوحن نفقات ههسر داجهحش وی . 271 مسأله حاشد 

ت آن در فصل  کحفح   1شود. ذکر وی« نفقات»توضحح وقدار و 

o ک حه وعرو  ف(ب. وعاشرت حه وعروف )اوسا

وعاشورت خوا »ورد در زندگی وشوترک حوا ههسورش نجاخود رفتواری خوالف  . 272 مسأله
 )وعاشرت حه شحوۀ نحک و پسندخده( حا وی داشته حاشد. « اوساک حه وعروف

کتوک  وت و آزار قورار دهود خوا  کنود خوا او را ووورد اذخ  حنابراین، نجاخد حه ههسرش ظلون 
کنود خوا پرخاشوگری و  اخالقی و تنود زحوانی  حودبزند خا حا وی حوا تنودی و خشوونت رفتوار 

گونه 2نهاخد کند حه  قه. خا او را رها  که زن، نه شوهردار وحسوب شود و نه وطل   ای 

o ح. ترک نکردن نزدخکی بيش از چهارواه 

بوورای شوووهر جووایز نحسووت بوویش از چهووار ووواه قهووری، نزدخكووی حووا زوجووۀ  . 273 مسأله
ین اوور را جوان خود را حدون رضاخت وی ترک نهاخد؛ وگر آنكه در ضهن عقد ازدواح ا

کوه وعهووال   خواد  ت ز کرده حاشد خا آنكه عوذر شورعی واننود بیهواری خوا وشوق  بر زن شرط 
ل نهی  شود )َحَرح( وجود داشته حاشد. تحه 

                                                           
که حا ازدواح حه عهودۀ وورد وی1 ه است، خكی از اووری  کوه توضوححات وربووط  . شاخان توج  آخود، وهرخوه اسوت 

 ذکر شد. « وهرخه»در فصل حه آن 

کووه در 2 ووه، انجووام حعضووی از اوووور فوووق در برخووی ووووارد حووه جهووت ناشووزه بووودن زن حووا توضووحح و شووراخطی  . الجت 
ل کتاب گاه وهكن است نهی از ونكر اقتضا داشوته حاشود  های وفص  تر ذکر شده جایز است. ههحن طور، 

که حاخد شراخط و وراتب  گردد. حعضی از اوور وذکور انجام شود   نهی از ونكر در وورد آن رعاخت 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

توانود حودون شوود و وورد نهوی این حكن، حنابر احتحاط واجوب شواول وسوافر نحوز وی
کوه حوق  زوجوه از بوین ووی هود. ههووحن رود، اداووه دعوذر شورعی سوفرش را حوه وقوداری 

ت نحز جاری است.   طور، حكن وذکور حنابر احتحاط واجب در وورد زوجۀ ووق 
گر زوجه نهی . 274 مسأله گونوها کنود حوه  کوه شووهر توانود توا چهوار وواه قهوری صوجر  ای 
گووردد، حنووابر احتحوواط وووی گنوواه آلوووده  گوور حووا وی نزدخكووی نداشووته حاشوود، زن حووه  ترسوود ا

رش وجووادرت ورزد خووا او را طووالق واجووب حاخوود قجوول از چهووار ووواه، حووه نزدخكووی حووا ههسوو
 دهد. 

کنوود، حوورام اسووت پوویش از . 275 مسأله گوور فووردی حووا دختوور ناحووالغی ازدواح  آنكووه  ا
کند، حعود از  نه ه چنانچه نزدخكی  سال قهری دختر تهام شود حا او نزدخكی نهاخد؛ الجت 
 1دختر، نزدخكی حا وی حرام نحست، هرچند افضاء شده حاشد؛ حلوغ
کووه وقوودار آن برابوور حووا دخووۀ قتوول زن حووت ووویولووی در صووورت افضوواء، دخووه ثا  شووود 
که حالت وذکور )افضواء(  وی حاشد و عالوه بر دخه، واجب است نفقات او را تا زوانی 

اش حعوود از  بهجووود نحافتووه، بپووردازد، هرچنوود وی را طووالق دهوود؛ حلكووه چنانچووه زوجووه
طووووالق حووووا شووووخص دخگووووری ازدواح نهاخوووود، حنووووابر احتحوووواط الزم پرداخووووت نفقوووواتش 

 حاشد. چنان بر وی واجب ویهه

کوووه  . 276 مسأله گووور وووورد خوووک ههسووور داجهوووی دارد، احتحووواط وسوووتحب آن اسوووت  ا
وه بور وورد واجوب اسوت ههسور خووخش را  هر چهار شوب خوک شوب نوزد وی حهانود؛ الجت 

که نه صاحب شووهر وحسووب ووی شوود و نوه طوالق داده شوده، وانند زن حالتكلحفی 
 رها نكند. 

o که بيش  از خک ههسر دارد( حق  الَقْسن )وربوط حه وردی 
گووور فوووردی دارای دو زوجوووۀ داجهوووی حاشووود و شوووجی را نوووزد خكوووی از آن دو  . 277 مسأله ا

حهاند، واجب است در ضهن سه شب وتوالی حعد از آن، نزد زوجوۀ دخگورش نحوز خوک 
                                                           

 . خعنی راه ادرار و ححض خا راه ححض و غاخط او خا هر سه خكی شده حاشد. 1
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توانود حوه دلخوواه خووخش نوزد شب حهاند و اختحار دو شوب دخگور حوا خوود اوسوت و ووی
کخک از دو زوجه هر  دام نهاند؛ اش حهاند خا نزد هحچ 

ا حعد از آن، ای نودارد، ولوی شوهر نسوجت حوه هون خووابی حوا دو ههسورش وظحفوه 1او 
که شجی را نزد خكی از آن دو )حوه اختحوار خووخش( حهانود، حاخود  هر حوا توضوححی  -زوان 

 نزد زوجه دخگرش نحز شجی را حهاند.  -که بیان شد 

که در این وسأله ذکر شد،  ی  3شود. وی ناوحده 2«حق  الَقْسن»حق 
 

گر خكی از زن . 278 مسأله کند،  ا که نوحت اوست از حق  خود صرف نظر  ها در شجی 
کنوود و وی ووورد وی کووه حخواهوود سووپری  توانوود نپووذیرد و  توانوود بپووذیرد و آن شووب را هرجووا 

که نوحتش بوده حهاند.   شب را نزد ههان زن 
کوووه سوووه خوووا چهوووار زوجوووۀ داجهوووی دارد نحوووز « حوووق  الَقْسووون» . 279 مسأله شووواول ووووردی 
 شود.  وی

گوور فووردی سووه زوجووه داجهووی دارد و شووجی را پوویش خكووی از آنووان حهانوود، حنوو  ابراین، ا
کوودام  واجووب اسووت در ضووهن سووه شووب وتوووالی حعوود از آن، نووزد دو زوجووۀ دخگوورش هوور 

توانود حوه دلخوواه خووخش نوزد شب حهاند و در خک شب حاقحهانده از سه شب وی خک
کدام نجاشد.   هر خک از آنان حاشد خا نزد هحچ 

چنانچه فرد چهار زن داجهی دارد و شجی را پیش خكی از آنوان حهانود،  ههحن طور،
کدام خک شوب  واجب است در سه شب وتوالی حعد از آن، نزد سه زوجۀ دخگرش هر 

 حهاند. 

گر فرد فقط دارای خک زوجۀ داجهی حاشد،  . 281 مسأله اش برای زوجه« حق  الَقْسن»ا
 ثاحت نحست. 

کووه ههحشووه حووالغ و زوجووهو زوجووۀ نا 4بوورای زوجووۀ ناشووزه« حووق  الَقْسوون» . 281 مسأله ای 
                                                           

 . حعد از سپری شدن چهار شب وذکور. 1
 ها وحان ههسران. . تقسحن شب2

ت 3 ت ثاحت نحست، هرچند فرد دارای دو خا چند ههسر ووق   حاشد. . حق  وذکور برای زوجه در ازدواح ووق 

 شود.  بیان وی« 445». توضحح آن، در وسألۀ 4
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کووه دیوانووۀ ادواری اسووت در زوووان جنووونش ثاحووت نحسووت؛ دیوانووه اسووت و زوجووه ای 
شوووود و ججوووران آن حعووود از ههچنوووحن در صوووورت سوووفر زوح، حوووق  ووووذکور سووواقط ووووی

 حازگشت از سفر، بر شوهر واجب نحست. 
که فرد نزد زوجوه« حق  الَقْسن»وقدار واجب از  . 282 مسأله اش، شوجانگاه این است 
 وقدار وتعارف حهاند.  حه

ت و شوراخط آنوان وتفواوت اسوت و حنوابر   این اور نسجت حه افراد وختلوف و وضوعح 
کووه حووه نحووو وتعووارف احتحوواط واجووب، حاخوود هوون خوووابی حووا زوجووه اش را حوودین صووورت 
اش سووهت او حاشوود رعاخووت نهاخوود؛ ولووی نزدخووک او حخواحوود و در حعضووی اوقووات چهووره

دخكی نهاخد و وسوتحب اسوت در صوجحگاه آن شوب، الزم نحست در آن شب حا او نز
که صاحب آن شب بوده حاشد. نزد زوجه  ای 

که بیشتر از خک زوجۀ داجهی دارد، وستحب است . 283 مسأله در وورد نفقه  فردی 
گشوواده ووه حووه آنووان و نزدخكووی حووا اخشووان بینشووان فوورق نگذاشووته و حووه و  طور  رویی و توج 

 ههسان و برابر رفتار نهاخد. 

کره، ازدواح داجهوووی نهووووده در  وسوووتحب اسوووت فوووردی . 284 مسأله کوووه حوووا زوجوووۀ حوووا
کره اسووت توا سووه شووب را  کووه زوجوه، غحوور حوا احتودای زفوواف توا هفووت شوب و در صووورتی 

هوای حوه وی اختصواص دهود و در ایون صوورت الزم نحسوت شوب« حوق  الَقْسون»برای 
 وذکور را برای ههسران دخگرش تدارک نهاخد. 

 احکام نشوز ورد خا زن 

گر زوح خوا زوجوه حوه . 285 مسأله هور خوک از وظواخف واجوب خوود حودون عوذر شورعی  ا
 شوند.  ناوحده وی« زوجۀ ناشزه»خا « زوح ناشز»عهل نكنند، اصطالحا  

کوه برخوی از آنهوا در  ناشز خا ناشزه شدن در حعضی ووارد احكام و آثوار ویوژه ای دارد 
 شود.  وساجل حعد ذکر وی

گر زوجه حه وظاخف زناشویی خوود عهول نكورده و  . 286 مسأله ، حكون شوود« ناشوزه»ا
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 ساقط شدن خا ساقط نشدن حقوق وی حه صورت ذیل است: 

ت - ووی اوتنوواع  های وتعووارف حووه زوجووه نسووجت حووه اسووتهتاعات حووالل و لووذ  کل  طور 
ورزد و تهكحن ننهاخد؛ در این صورت، حق  نفقۀ وی و ههحن طوور حوق  الَقْسون و حوق  

 شود.  وی در نزدخكی حا او )هر چهار واه( ساقط وی
ی از اوقات نسجت حوه اسوتهتاعات جنسوی تهكوحن نكنود؛ در ایون زوجه در برخ -

صووورت، حنووابر احتحوواط واجووب حووق  نفقووه و نحووز حووق  الَقْسوون و حووق  وی در نزدخكووی 
 شود.  ههسرش حا او ساقط نهی

زوجه حدون اجازۀ شوهر از ونزل خوارح شوود؛ در ایون صوورت نحوز، حقووق ووذکور  -
خنكووه نتحجووه خووروح از ونووزل اوتنوواع از شووود؛ وگوور ا حنووابر احتحوواط واجووب سوواقط نهی

کوووه در ایووون صوووورت حقووووق ووووذکور سووواقط  تهكوووحن و اسوووتهتاع حوووه وووی حاشووود  کل  طور 
 1گردد. وی

گوووور شوووووهر برخووووی از حقوووووق واجووووب ههسوووور خووووود را  . 287 مسأله واننوووود نفقووووه و  -ا
ت وی حا ضرب و شتن و غحر آن نهاخود و زن  -القسن  حق   رعاخت نكند خا اقدام حه اذخ 

الی حه او حدهد تا وظاخف واجب خود را انجام دهد خا دسوت از حدون رضاخت قلجی و
ت او بردارد خا او را طالق دهد تا از دستش خوالص شوود،  خافوت چنوحن ووالی بور  اذخ  در

کوووردن زن حوووه  وووت و واننووود آن، وادار  وووورد حووورام اسوووت، هرچنووود قصووودش از آزار و اذخ 
 پرداخت وال نجاشد. 

خافووت وووال، وظوواخف واجووب خووود را در قجووال ههسوور  حنووابراین، ووورد حاخوود حوودون در
 خوخش انجام دهد. 

گوور زوح حووه وظوواخف زناشووویی خووود عهوول نكوورده و  . 288 مسأله شووود، زوجووه « ناشووز»ا
کوه توضوحح برخوی از  وی کنود  کن شورع وراجعوه  تواند بورای احقواق حوق  خووخش حوه حوا

 ذکر شده است. « طالق»ووارد آن در فصل 

                                                           
کاسته شودن از آن نهوی1 ه، ناشزه شدن زن در عقد داجن ووجب ساقط شدن وهرخۀ زن خا  شوود و حكون . الجت 

ت، در فصل  ت»عدم تهكحن زوجه در عقد ووق   خواهد آود. « 774»، وسألۀ «عقد ووق 
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کحفح   ت توأوحن نفقوۀ زوجوه در ووواردی شاخان ذکر است، برخی از وساجل وربوط حه 
و « 004»، وسووألۀ«نفقووۀ ههسوور»، وجحووث «نفقووات»دهوود در فصوول  کووه زوح نفقووه نهی

 گردد.  بیان وی« طالق»، در فصل «550و  504»برخی از آنها وانند وساجل

 ر  تعحين َحَکن در ووارد نشوز و تنف 

گر زن و شوهر هر دو از انجام وظواخف واجوب خووخش نسوجت حوه طورف  . 289 مسأله ا
کن شورع حوا توضوححات وقاب ر و جدایی بینشان حاصل شود، حوا ل اوتناع ورزند و تنف 

خكووی از طوورف زوح و دخگووری از طوورف زوجووه « َحَكوون»وسووألۀ حعوود، دو نفوور را حووه عنوووان 
ن وووی داننوود، در وووورد اداوووه زنوودگی خووا کنوود تووا آنكووه نسووجت حووه آنچووه صووالح ووویوعووح 

 جدایی حا اذن آن دو اقدام نهاخند. 

کوه خكوی از دو احتحاط وا . 291 مسأله کوه در وسوألۀ قجول ذکور « َحَكون»جب آن اسوت 
شد از حستگان زوح و دخگری از حستگان زوجوه حاشود و چنانچوه حسوتگانی نداشوته خوا 

ت برای این اور نداشته حاشند،  ن وی« َحَكن»صالحح   شود.  از غحر آنان وعح 

واجب است سجب بروز اختالف بین زوجحن را حوا تحقحوق « َحَكن»بر دو  . 291 مسأله
گور دو و  گحرنود و ا کوار  « َحَكون»بررسی شناسایی نهوده و سعی خوخش را در این اور حه 

فاق نظور داشوتند و حكون نهودنود، بور زوجوحن الزم اسوت حوه آن حكون  بر اور وشروعی ات 
 رضاخت داده و عهل نهاخند؛ 

ن را حوه عنووان وسوكن   وۀ وعوح  که فوالن شوهر خوا وحل  کنند  گر وثال  بر زوح شرط  پس ا
کوه وهرخوهزوجه ان کننود  وی وطالجوه تخاب نهاخد خا بر زوجه شرط  ت خاص  اش را توا وود 

کنند؛   ننهاخد، زوجحن حاخد حه آن عهل 
گوور دو  ووه ا فوواق نظوور داشووته حاشووند، نهووی« َحَكوون»الجت  تواننوود بوور طووالق بووین زوجووحن ات 

کووه دو حكوون تعحووین وی شوووند حووا آنووان  حكوون حووه طووالق نهاخنوود؛ وگوور آنكووه در هنگوواوی 
کنن گور خواسوتند شرط  گر خواستند حكن حه سازش و آشتی بینشوان نهاخنود و ا که ا د 

کنند.   حه طالق و جدایی بینشان حكن 



    /ازدواح  

شاخان ذکر است، در صورت حكن حوه طوالق، الزم اسوت صوحغۀ طوالق حوا رعاخوت 
 شراخط شرعی آن خوانده شود. 

 فسخ ازدواح 
حوه  زن خا شوهر حه جهت وجود برخی از عحوب خاص در طرف وقابل خا . 292 مسأله

تواننود عقود ازدواح را )چوه عقود  کاری( طرف وقابل، وی جهت تدلحس )نوعی فرخب
 ، ت( فسخ نهوده و حه هون بزننود؛ ایون حوق  خحوار »و « خحوار عحوب»داجن و چه عقد ووق 

 آخنده خواهد آود.  نام دارد و تفصحل آن دو، در وساجل « تدلحس

 9خحار عحج . 

o که شوهر وی الف. عحج  آنها عقد را فسخ نهاخد تواند حه سجج هایی 

گور شووهر حعود از عقود ازدواح  . 293 مسأله ووت  -ا  -چوه اخنكوه عقود داجون حاشود خوا ووق 
کووه ههسوورش خكووی از عحب توانوود حووه  هووای ذیوول را در هنگووام عقوود داشووته، وووی حفههوود 

هوا جهت آن عحب، حدون طالق، عقد ازدواح را فسوخ نهووده و حوه هون بزنود؛ آن عحوب
 عجارتند از: 

 داجهی نجاشد. جنون، هرچند  الف.
 ورض جذام )خوره(.  ب.
1ورض َبَرص )پیسی(. ج.

 

 نابینایی دو چشن.  د.

که وعهوال  حا اشک ههوراه  کوری و ضعف چشهی  ا نابینایی خک چشن و شب  او 
ی برای ورد برای فسخ عقد ازدواح اخجاد نهی  کند.  است، حق 

 گحر شدن نجاشد.  فلج بودن، هرچند حه حد  زوحن .ه

                                                           
که نقاط سفحد وسحعی بر 1  گردد.  روی پوست فرد آشكار وی. بیهاری پوستی است 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ل او حاشوود، خووواه وووانع نزدخكووی خووا آحسووتن گوشووت، خووا اسووتخوانی در َوْهجووآنكووه  و.
کوه ووانع از  شدن حاشد خا خحر. ههچنحن است، حه هن چسجحدگی َوهجول، در صوورتی 

 نزدخكی حاشد. 

گر عحوب وذکور حعد از عقد ازدواح اخجواد شوود، خحوار عحوب و  شاخان ذکر است، ا
 حق  فسخ ثاحت نحست. 

گر شوهر حعد از عقود . 294 مسأله ازدواح حفههود ههسورش در هنگوام عقود وعحووب  ا
بوده، خعنی راه ادرار و ححض خا راه ححض و غاجط او خا هر سه خكوی « ؤفضاء»حه عحب 

کوه زوح  شده، ثاحت شدن خحار عحب و حق  فسخ وحول  اشوكال اسوت و در صوورتی 
1عقد را فسخ نهاخد، وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود.

 

o کب. عحج  تواند حه سجج آنها عقد ازدواح را فسخ نهاخد ه زن ویهایی 
گوور زن حعوود از عقوود ازدواح  . 295 مسأله ووت  -ا  -چووه اخنكووه عقوود داجوون حاشوود خووا ووق 

توانود حوه جهوت آن عحوب،  هوای ذیول اسوت، ووی حفههد شوهرش دارای خكی از عحب
  ها از قرار ذیل است: حدون طالق، عقد ازدواح را فسخ نهوده و حه هن بزند؛ آن عحب

چوه قجول از نزدخكوی و  -شووهر، آلوت تناسولی نداشوته حاشود، خوا حعود از عقود  لف.ا
کوه اوكوان نزدخكوی وجوود نداشوته  -چه حعد از آن  آلت تناسلی وی قطع شود؛ طوری 

 حاشد. 
کووه وووانع از انتشووار و ُنُعوووظ آلووت تناسوولی «َعووَنن»شوووهر، حووه جهووت بیهوواری  ب.  ،

کردن نداشته حاشد، ه رچنود ایون بیهواری حعود از عقود ازدواح است، توانایی نزدخكی 
 عارض شده حاشد.  -چه قجل از نزدخكی و چه پس از آن  -

کووه زوح هرگووز  . 296 مسأله ووق وعلوووم شووود  ووص و ووث  گوور حووا شووهادت پزشووک وتخص  ا
وی داجهوووی اسوووت، زوجوووه « َعوووَنن»توانوووایی نزدخكوووی حوووا ههسووورش را نووودارد و بیهووواری 

کند. تواند اقدام حه فسخ ازدواح نهاخد و الزم نحست  وی ی صجر  ت زوان خاص   ود 

                                                           
ت احتحاط، در وسألۀ 1 کحفح   ذکر شد. « 50». توضحح 



    /ازدواح  

گوور وعلوووم نجاشوود بیهوواری  . 297 مسأله ووورد )کووه حووا خكووی از ووووارد وووذکور در « َعووَنن»ا
کورده و « 455»وسألۀ  کن شورع وراجعوه  ثاحت شده(، داجهوی اسوت خوا نوه، زوجوه حوه حوا

کن شرع خک سال قهری حه ورد وهلوت داد،  چنانچوه وی نتوانود در آن  پس از آنكه حا
ت حا آن زن خا زن دخ وت دخگورش  -گر ود  کنود، زوجوه  -وثال  زوجۀ داجن خوا ووق  نزدخكوی 

کند.  وی  تواند عقد ازدواح را فسخ 
« جنوون»ثاحت شدن خحار عحب )حق  فسخ( برای زوجه در وورد عحب  . 298 مسأله

ورد، وحول  اشوكال اسوت؛ چوه اخنكوه حفههود وورد در هنگوام عقود وجنوون بووده و چوه 
 اخنكه حعد از عقد وجنون شده حاشد. 

گوور زن حفههوود ووورد در هنگووام عقوود داری خكووی از عحوووب ذیوول بوووده،  ،ههووحن طووور ا
 1ثاحت شدن خحار عحب برای وی وحل  اشكال است؛

 ورض ُجذام )خوره(؛  الف.

 ورض َبرص )پیسی(؛  ب.
 نابینایی هر دو چشن؛  ج.

که بی آنكه بیضه د. کوبیده شده، طوری  کشحده خا   اثر شده حاشد.  های ورد 

2فوق، وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.  گانۀ وب پنجحنابراین، در عح
 

o های ثاحت شدن خحار عحج راه 

کوه ووجوب ثجووت حوق  فسوخ بورای زوح خوا زوجوه هر خک از عحوب . 299 مسأله هوایی 
نوه بور اقورار وی خوا شوهادت دو وورد وی شود، حا اقرار خود صاحب عحوب خوا شوهادت بی 

ووی در وووورد  -عووادل بوور وجووود عحووب  هووای حوواطنی ود و عحووبشووثاحووت وووی -« َعووَنن»حت 
 شود. زنان ههانند نظایر آن حه شهادت چهار زن عادل ثاحت وی

                                                           
گرفتوه حاشوود، حكون آن در وجحووث 1 وه، چنانچوه در وووورد عحووب وووذکور در ایون وسووأله تودلحس صووورت  . الجت 

 خواهد آود. « خحار تدلحس»

ت احتحاط، در وسألۀ 2 کحفح   ذکر شد. « 50». توضحح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

o ثاحت نجودن خحار عحج در غحرعحوب خاص 
که در وساجل قجل ذکر شود،  . 311 مسأله ی حاشد  گر زوح خا زوجه دارای عحوب خاص  ا

شود، هرچند در وورد آن عحب تودلحس )فرخوب و حق  فسخ برای طرف دخگر ثاحت وی
کاری( ص  ورت نگرفته حاشد؛ پنهان 

ا وجود سایر عحوب )غحر از عحوب خاص در زوح خا زوجه( وانند عقحن بودن هور   او 
شود؛ وگر آنكه نسجت حه آن تودلحس صوورت  خک از دو طرف، ووجب حق  فسخ نهی

که در خحار تدلحس خواهد آود.   گرفته حاشد حا توضححی 

o فوری بودن خحار عحج 

که ووجوب ثاحوت خحار عحب فوری است، حنابراین د . 311 مسأله ر هر خک از عحوبی 
شوود، نجاخود فسوخ عقود بیشوتر از  شدن خحار عحب و حق  فسوخ بورای زوح خوا زوجوه وی

 زوان وتعارف حه تأخحر افتد؛ 

گر تأخحر در فسخ عقد حه غورض عقالیوی واننود وشوورت حوا دخگوران صوورت   پس ا
کوتوواهی و تسوواوح در اقوودام بوور فسووخ وحسوووب نشووود کووه عرفووا   ، اشووكال گحوورد، طوووری 

 شود. ندارد، وگرنه حق  فسخ ساقط وی
گوور زوح خووا زوجووه از عحووب طوورف وقابوول  . 312 مسأله کووه ووجووب خحووار عحووب بوورای  -ا
دانسته چنحن عحجی ووجب حق  فسوخ بورای وی  اطالع نداشته خا نهی -شود  وی وی
کوه  ، وی شود خا از آن غافل بوده خا حوه جهوت فراووشوی فسوخ نكورده وی توانود در زووانی 

گاهی خا  کرد، آ ه پیدا  ت عرفی اقدام حه فسخ نهاخد.  توج  خ   حا رعاخت فور

o کن شرع  اعهال خحار عحج حدون وراجعه حه حا
که خحار عحب برای زوح خوا زوجوه شورعا  ثاحوت اسوت، فسوخ  . 313 مسأله در وواردی 

کن شوورع نوودارد و خووود وووی توانوود اقوودام حووه عقوود ازدواح نحوواز حووه اجووازه خووا حضووور نووزد حووا
 فسخ نهاخد؛ 



    /ازدواح  

ه عحب  کوه در وسوألۀ ورد دارای حكن ویژه« َعَنن»الجت  ذکور شود و « 453»ای است 
کوه  کن شرع در وورد این عحب برای تعحین وهلوت و ضورب اْلجول اسوت  رجوع حه حا

کن شرع وی  حاشد، نه نافذ بودن فسخ. از وظاخف حا

ت خووک سوواله،  کن شوورع و تعحووین ووود  گوور پووس از وراجعووه حووه حووا چنانچووه  حنووابراین ،ا
ت حوه پاخوان رسود، شوهر نتوانود  ت حوا آن زن خوا زن دخگور نزدخكوی نهاخود و وود  در آن وود 
کند.  زوجه وی کن شرع عقد ازدواح را فسخ   تواند حدون وراجعه حه حا

o رضاخت حه عحج و اسقاط حق  فسخ 
که حه جهت خحار عحب، حق  فسخ دارد، حا  . 314 مسأله گر زوح خا زوجه در وواردی  ا

ش حوه عقود ازدواح رضواخت دهود خوا آنكوه حوا اطالع از وجوود ایون حوق  و حوا اختحوار خووخ
توانوود عقوود  گفتووار خووا انجووام عهلووی حووق  فسووخ خوووخش را سوواقط نهاخوود، پووس از آن نهی

 ازدواح را فسخ نهاخد. 

o استحقاق خا عدم استحقاق وهرخه در ووارد خحار عحج 
کنود، چنانچوه  . 315 مسأله گر زوح خوا زوجوه حوه جهوت خحوار عحوب، ازدواح را فسوخ  ا

گرفته کوه نزدخكوی نشوده،  2وح حاخد تهام وهر را بپردازدز 1نزدخكی صورت  و در صوورتی 
کوه در  3وورد« َعوَنن»هحچ وقوداری از وهرخوه بور عهودۀ وورد نحسوت؛ وگور در ووورد عحوب 

ایوون وووورد، چنانچووه نزدخكووی صووورت نگرفتووه و زن عقوود ازدواح را فسووخ نهاخوود، شوووهر 
 حاخد نصف وهرخه را حه وی بپردازد. 

گووور عقووود ازدواح حوووا تووودلح . 316 مسأله کووواری و فرخوووب( زوجوووه نسوووجت حوووه  س )پنهانا
وثوول اخنكووه ووورد حووا اعتقوواد حووه اخنكووه زن فووالن عحووب را  -خوووخش، ههووراه بوووده  4عحووب

                                                           
 شود. زدخكی از جلو خا پشت وی. حكن وذکور، شاول ن1

کواری( صوورت نگرفتوه حاشود، وگرنوه حكون آن در وسوألۀ 2 کوه تودلحس )فرخوب  . این حكن، در صورتی اسوت 
 شود. بیان وی« 745»
 ذکر شد. « 450». توضحح این عحب، در وسألۀ 3

که ورد حا وجود آن حق  فسخ دارد. 4  . ونظور خكی از عحوبی است 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گواهی از وجوود عحوب،  کرده، ولوی زن حوا آ خوود را فاقود آن  ندارد اقدام حه ازدواح حا وی 
کورده حاشود  فی و توصحف نهوده خا نسجت حوه بیوان آن سوكوت  در ایون صوورت،  -وعر 

کند، هحچ وقداری از وهرخه  چنانچه زوح پس از اطالع از عحب، عقد ازدواح را فسخ 
گرفته حاشد.   حه عهدۀ ورد ثاحت نحست، هرچند نزدخكی صورت 

گر عقد ازدواح حا تودلحس )پنهان . 317 مسأله کواری و فرخوب( ولوی  شورعی خوا عرفوی  ا
نكوه زن، وثول اخنكوه وورد حوا اعتقواد حوه اخ -3زوجوه ههوراه بووده 2نسجت حه عحوب 1زوجه

گواهی از وجوود عحوب،  ا پدِر زن حا آ کرده، او  فالن عحب را ندارد اقدام حه ازدواح حا وی 
کورده  فوی و توصوحف نهووده خوا نسوجت حوه بیوان آن سوكوت  وی را فاقد آن برای ورد وعر 

در ایوون صووورت، چنانچووه زوح پووس از اطووالع از عحووب، عقوود ازدواح را فسووخ  -حاشوود 
کووه نزدخكووی ا ن شووده بوور  نجووام شووده، تهووام وهرخووهکنوود، در صووورتی  کووه در عقوود وعووح  ای 

تواند آن را از شخصی عهدۀ ورد ثاحت است و حاخد آن را بپردازد و حعد از پرداخت وی
 که ووجب تدلحس وی شده وطالجه نهاخد. 

شاخان ذکر است، در ووارد تودلحس، چنانچوه فوردی غحور از ولوی  شورعی و عرفوی حوا 
کوورده و عهوودهسووعی و وسوواطت بووین طوورفحن، رضوو دار اخت آنووان را بوورای ازدواح جلووب 

که تدلحس حه وی عرفا  استناد پیدا وی کند، حكون  بیان اوور وربوطه بوده، در صورتی 
 وذکور در وورد وی جاری است. 

 خحار تدلحس 

o حرام بودن تدلحس 

زن و وووورد حوووق  ندارنووود خكووودخگر را در وجلوووس خواسوووتگاری و غحووور آن  . 318 مسأله

                                                           
کووه وعهوووال  بوورای اووور ازدواح حووه وی رجوووع وووی. وووراد از ولووی  عرفووی1 کسووی اسووت  شووود و حوودون رأی و نظوور او ، 

 گحرد. ازدواح صورت نهی

که ورد حا وجود آن حق  فسخ دارد. 2  . ونظور، خكی از عحوبی است 

که زوجه، نقشی در تدلحس زوح نداشته است. 3  . فرض وسأله جایی است 
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کوه دارای آنهوا  را دارای ویژگیفرخب دهند و چنانچه خود  کننود  فی  کهاالتی وعر  ها و 
کووه  نحسووتند و حووه ایوون طریووق حخواهنوود طوورف وقابوول را فرخووب دهنوود ؛ وثوول آنكووه وووردی 

د وی(،  حاشد،  دارای ههسر وی ل خا تجر  در پاسخ حه س ال طرف وقابل )نسجت حه تأه 
کره نحسوو کووه حووا کنوود خووا زنووی  فووی  د و حوودون ههسوور وعر  خووود را حووه عنوووان  ت، خووود را وجوور 

کاری حرام است. کند، چنحن  کره توصحف   1حا

o ووارد خحار تدلحس 
چه اخنكه عقد داجن حاشد خا  -در هر خک از ووارد ذیل چنانچه عقد ازدواح  . 319 مسأله
ت   کاری( حاشد، طرف وقابل حق  فسخ دارد:  ههراه حا تدلحس )فرخب و پنهان -ووق 

نوی نداشوته در ضهن عقد ازدواح شرط شود طورف وقابو الف. ل عحوب خوا عحووب وعح 
ی توصحف شود؛  2حاشد  خا ضهن عقد حه وعحوب نجودن حه عحب خا عحوب خاص 

نی داشته  ب. کهاالت وعح  کهال خا  در ضهن عقد ازدواح شرط شود طرف وقابل 
نی توصحف شود؛  3حاشد کهاالت وعح  کهال خا   خا ضهن عقد حه داشتن 

گفتگووووووی قجووووول از عقووووود  ج. اوصووووواف و  -جلوووووس خواسوووووتگاری ووووووثال  در و -در 
ص و چه نداشتن عحوب خوا عحووب  -هایی  ویژگی کهاالت وشخ  کهال خا  چه داشتن 
ن  بوورای زوح خووا زوجووه وطوورح شووود و عقوود ازدواح وجتنووی بوور اوصوواف وووذکور واقووع  -وعووح 

 ها ذکر شود؛ شود، حدون آنكه در ضهن عقد آن ویژگی
گور حعود از عقود وع در تهام ووارد سه کوه گانۀ فووق، ا لووم شوود زوح خوا زوجوه آن طوور 

                                                           
کورد1 کوه قوجال  ازدواح  گرفتوه خوا زنوا نهووده، چنانچوه اقودام حوه توروحن . حنابراین، زنی  ه و نزدخكوی حوا وی صوورت 

فووی نهاخوود. چگووونگی  کره وعر  کوورده، جووایز نحسووت خواسووتگار را فرخووب داده و خووود را حووه عنوووان حووا حكووارت 
ووق توودلحس در اداوووۀ وسوواجل وووی ذکوور « 305»، وسووألۀ «پزشووكی»آخوود و حكوون تووروحن حكووارت در احكووام تحق 

 شود. وی

که عحب از عحوب جسهانی وانند نازایی و عقحن بوودن، اعتحواد، خوا عحووب و رذاجول اخالقوی . فرقی 2 نحست 
ت و غحر آن حاشد.  وانند تند  خویی و عصجانح 

ود حوه 3 ن، خووش اخالقوی، تقح  کره بودن، داشتن زیجایی و جهال ظواهری، داشوتن تحصوحالت وعوح  . وانند حا
د بودن.   نهاز و روزه، سح 
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کووه عرفوا  نوووعی تودلحس )فرخووب و پنهان کوواری(  شورط خووا توصوحف شووده نجووده، طوووری 
 وحسوب شود، طرف وقابل حق  فسخ )خحار تدلحس( دارد. 

گوور زوجووه خووا وووثال  ولووی  او حووا اطووالع از عحووب وی، نسووجت حووه آن سووكوت  . 311 مسأله ا
که زوح حا این اعتقواد کوه زن وجوتال حوه آن عحوب نحسوت،  نهاخند و این در حالی حاشد 
 اقدام حه ازدواح حا وی نهاخد، زوح حق  فسخ ندارد. 

کهوواالت   کهووال خووا  کووه زوح حووا اعتقوواد حووه آنكووه زن دارای  ایوون حكوون، در جووایی 
نوی اسوت اقودام حوه ازدواح نهاخود، ولوی زوجوه خوا ووثال  ولوی  شورعی او نسوجت حووه آن  وعح 

 سكوت نهاخند نحز جاری است. 
کووه در خحووار عحووب بیووان شوواخان ذکوو ووی  ر اسووت، حكوون وووذکور شوواول عحوووب خاص 
شوووود و چنانچوووه زوجوووه خوووا ووووثال  ولوووی  او، از بیوووان عحووووب خووواص سوووكوت  گردخووود نهی

 حاشد. نهاخند، حاز هن حق  فسخ برای زوح ثاحت وی

که زن  . 311 مسأله گر در ضهن عقد ازدواح شرط شده  کره»ا حاشود خوا ضوهن عقود « حا
کره بوووودن توصوووحف شوووود خووو گفتگووووی قجووول از عقووود زن حوووه حوووا ووووثال  در وجلوووس  -ا در 

کره بودن وی وطرح شده حاشد و عقد ازدواح وجتنوی بور ایون وصوف  -خواستگاری  حا
کووه عرفووا  نوووعی توودلحس  کره نجوووده، طوووری  واقووع شووود، ولووی حعوود از عقوود وعلوووم شووود حووا

گرفتوه حاشود، حنوا بور آنچوه در وسوألۀ  )فرخب و پنهان بیوان شود، « 745»کواری( صوورت 
1تواند عقد ازدواح را فسخ نهاخد.وح ویز

 

o استحقاق خا عدم استحقاق وهرخه در ووارد تدلحس 
کووه زوح خحووار توودلحس دارد، عقوود ازدواح را فسووخ ننهاخوود،  . 312 مسأله گوور در وووواردی  ا

ن شده در عقد  کسور  -حه جهت وجود عحب خا ووارد دخگور تودلحس  -چحزی از وهرخۀ وعح 
کره نجودن ز»شود؛ وگر در وورد  نهی  شود.  که توضحح آن در وسألۀ حعد ذکر وی« وجهحا

کره نجووودن زوجووه ووجووب حووق  فسووخ بوورای زوح  . 313 مسأله کووه حووا گوور در سووه ووووردی  ا
                                                           

کره نجودن زوجه ووجب حق  فسخ برای زوح نهی. در غحر سه وو1  شود. رد وذکور، حا
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بیان شد، زوح عقد ازدواح را فسخ ننهاخد خوا در « 711»شود و توضحح آن در وسألۀ  وی
کره اسوت حوا وی ازدواح نهاخود و  غحر سه ووورد ووذکور زوح حوا اعتقواد حوه اخنكوه زوجوه حوا

کره حوه وهور الهثول ح کره نجووده، حوا والحظوۀ نسوجت وهور الهثول غحور حوا عد وعلوم شوود حوا
کره، از وهرخه کسور وویحا ن شوده  که در عقود ازدواح وعوح  کوه زوح ای  شوود و در صوورتی 

کرده، وی  تواند حه ههحن نسجت از وهر را پس حگحرد. آن را پرداخت 
گوور وهرخووه کووه بوورای زوجووه وعووح  حووه عنوووان وثووال، ا ۀ طووالی بهووار  110ن شووده ای  سووك 

کره حاشود آزادی حاشد و در عرف، وهر الهثل زنی حا ویژگی گر غحور حوا های ههانند وی ا
کره حاشد  04 گر حا ۀ طال و ا ۀ طوال لحواظ شوود، در ایون حوال نسوجت وهرخوۀ  44سك  سوك 

کره کره حه وهرخۀ زن حا کسور 1حاشدوی        زن غحر حا  و حوه ههوحن نسوجت از وهرخوۀ زوجوه 
ۀ طال خواهد بود. 03شود. حنابراین، وهر خۀ او وی  2سك 

کنوود،  . 314 مسأله کووه خحووار توودلحس دارد، عقوود ازدواح را فسووخ  گوور زوح در جووایی  ا
 ای برای زوجه ثاحت نحست؛ چنانچه نزدخكی صورت نگرفته، وهرخه

گر نزدخكی ا ا گرفته، چنانچوه تودلحس عرفوا  وسوتند حوه خوود زوجوه بووده،  او  صورت 
ن شوده در غحر این صورت، وهرخه ندارد؛ استحقاق وهرخه  کوه در عقود ازدواح وعوح  ای 

توانووود آن را از بووورای وی ثاحوووت اسوووت و زوح حاخووود آن را بپوووردازد و حعووود از پرداخوووت ووووی
که ووجب تدلحس وی شده وطالجه نهاخد.   شخصی 

o رضاخت حه عقد در وورد تدلحس و اسقاط حق  فسخ 

کووه خحووار توودلحس ثاحووت وووی . 315 مسأله کووه حووق  شوووددر وووواردی  ، چنانچووه فووردی 
فسخ دارد )زوح خا زوجه( حا اطالع از اخنكه حق  فسخ دارد و حا اختحار خووخش حوه عقود 
گفتووار خووا انجووام عهلووی حووق  فسووخ خوووخش را سوواقط  ازدواح رضوواخت دهوود خووا آنكووه حووا 

کند.  از آن، نهی سپ، نهاخد  تواند عقد ازدواح را فسخ 
                                                           

1 .       =         

که حكارت زن حه جهوت اووری غحور از نزدخكوی، ههچوون ورزش 2 . حكن وذکور در این وسأله، شاول وواردی 
 شود.  نهی و وانند آن از بین رفته، 

 4 ـــ 1

 4 ــ 1 44 ــ 04
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o فوری بودن خحار تدلحس 
ووت خحووا . 316 مسأله خ  کووه در وووووحاشس، ههاننوود خحووار عحووب ووویووووور تدلححكوون فور د 
 ذکر شد. « 744و  741»وساجل 

 وساجل وشترک خحار عحج و خحار تدلحس 
کوووافی  . 317 مسأله وووت قلجوووی فسوووخ حوووه تنهوووایی  وووق فسوووخ عقووود ازدواح، نح  بووورای تحق 

کوه  کالووی حگوخود خوا عهلوی انجوام دهود  نحست و الزم است فرد حه قصد فسوخ عقود، 
ازدواح را »نهاخد؛ وثل آنكه حه قصد فسخ ازدواح حگوخد: داللت بر حه هن زدن عقد وی

ت بین ون و فالنی از حاال تهام شد»خا حگوخد: « حه هن زدم ، خوا حوه ههوحن قصود «زوجح 
کند.   اسناد وربوطه را اوضا 

فسووووخ ازدواح )در ووووووارد خحووووار عحووووب و توووودلحس(، طووووالق وحسوووووب  . 318 مسأله
شود؛ وثال  الزم نحست فسوخ شود و احكام و شراخط طالق در وورد آن جاری نهی نهی

گحرد خا زوجه در هنگام فسخ از ححض و نفواس پواک  در حضور دو ورد عادل صورت 
 حاشد. 
ووۀ ناحووالغ حاشوود و شووراخط وربوووط حووه خحووار عحووب خووا  . 319 مسأله گوور زوح خووا زوجووه حچ  ا

تواننوود حووا  توودلحس در ازدواح وی وجووود داشووته حاشوود، پوودر و پوودربزرگ پوودری وی وی
که در وس کنند. « 155»ألۀ رعاخت شراخطی   ذکر شد ازدواح را فسخ 

ت  عقد ووق 
کووه حووه ت زوووان  خكووی از انووواع عقوود ازدواح، عقوودی اسووت  ووت و بوورای ووود  طور ووق 

ص ونعقوود وووی ووت»گووردد و حووه آن وشووخ  گفتووه وووی« ُوتعووه»خووا « صووحغۀ ووق  شووود. نحووز 
وت حوا عقود داجو ت و نحز برخوی از شوراخط و احكوام عقود ووق  ت خواندن عقد ووق  ن کحفح 

که در اداوه ذکر وی  شود.  فرق دارد 
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 ت و احکام خاص  آن  صحغۀ عقد ووق 
گوووور زن و ووووورد حخواهنوووود  . 321 مسأله ووووت )ُوْتَعووووه( را « خودشووووان»ا صووووحغۀ عقوووود ووق 

ت عقوود )حووا  حخواننوود، حاخوود حووا رعاخووت شووراخط شوورعی آن و پووس از تعحووین وهرخووه و ووود 
که در وساجل حعد بیان وی  شود(: توضححی 

ِ  »حگوخوود: احتوودا زن خطوواب حووه ووورد  ْجُتووَك َنْفسووی َعَلووی الَهْهووِر اْلَهْعُلوووِم فووی الُهوود َ َزو َ
ت وعلوم؛  1«الَهْعُلوَوة ن شده در ود  که وعح   خعنی خود را ههسر تو نهودم حه وهری 

ه، وورد حگوخود:   وْزوخَج َعَلوی الَهْهوِر اْلَهْعُلووِم »پس از آن حدون فاصلۀ قابل توج  َقِجْلوُت الت َ
ِ  الَه  ت وعلوم.« ْعُلوَوةفی الُهد َ کردم ازدواح را حا وهر وعلوم در ود  2خعنی قجول 

 

ِ  الَهْعُلوَوة»خا اخنكه زن حگوخد:  ْنَكْحُتَك َنْفسی َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم فی الُهد َ
َ
 3؛«أ
ِ  الَهْعُلوَوة»سپس ورد حگوخد:  كاَح َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم فی الُهد َ  ،«َقِجْلُت الن ِ

ِ  الَهْعُلوَوووة»اخنكووه زن حگوخوود: خووا  ْعُتووَك َنْفسووی َعَلووی الَهْهووِر اْلَهْعُلوووِم فووی الُهوود َ « َوت َ
ِ  الَهْعُلوَوة»سپس ورد حگوخد:   «.  َقِجْلُت اْلُهْتَعَة َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم فی الُهد َ

گر زن و ورد حخواهند  . 321 مسأله وت را حخواننود، جوایز « خودشان»ا صوحغۀ عقود ووق 
کووه اح ْجُتووِک َنْفسووی َعَلووی الَهْهووِر اْلَهْعُلوووِم ِفووی »توودا ووورد خطوواب حووه زن حگوخوود: اسووت  َزو َ

ِ  الَهْعُلوَوة  4؛«الُهد َ
هی زن حگوخووود:  خَج َعَلوووی الَهْهوووِر »پوووس از آن حووودون فاصووولۀ قابووول تووووج  وووْزو َقِجْلوووُت الت َ

ِ  الَهْعُلوَوة  ؛ «اْلَهْعُلوِم ِفی الُهد َ
که صح ه، احتحاط وستحب است  کوه در وسوألۀ قجول غۀ ازدواح را حه شوحوهالجت  ای 

 گذشت، حخوانند. 

                                                           
ْجُت َنْفسی ِحَك َعَلی الَهْهِر الْ ». خا حگوخد: 1 ِ  الَهْعُلوَوةَزو َ ْجُت َنْفسوی ِوْنوَك َعَلوی الَهْهوِر »خا « َهْعُلوِم فی الُهد َ َزو َ

ِ  الَهْعُلوَوة  «.  اْلَهْعُلوِم فی الُهد َ
کردن حه 2 کتفا  خَج »خا « َقِجْلُت ». شاخان ذکر است، ا ْزو  حاشد. نحز صححح وی« َقِجْلُت الت َ

ْنَكْحُت َنْفسی َلوَك َعَلوی الَه ». خا حگوخد: 3
َ
ِ  الَهْعُلوَووةأ ْنَكْحوُت َنْفسوی ِوْنوَك َعَلوی »خوا « ْهوِر اْلَهْعُلووِم فوی الُهود َ

َ
أ

ِ  الَهْعُلوَوة  «.  الَهْهِر اْلَهْعُلوِم فی الُهد َ
ْجُتك... »در عجارت « کاف». ضهحر 4 کسره خوانده وی« َزو َ  شود. حه 
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وت  . 322 مسأله کوه از طورف آنهوا صوحغۀ عقود ووق  کننود  گر زن و وورد دو نفور را وکحول  ا
ود»)ُوْتَعه( را حخوانند، چنانچه وثال  اسن ورد  حاشود حاخود حوا « فاطهوه»و اسون زن « وحه 

ت عقوود )حووا ت کووه در رعاخووت شووراخط شوورعی آن و پووس از تعحووین وهرخووه و ووود  وضووححی 
 شود(: وساجل حعد بیان وی

َلووَك »احتوودا وکحوول زن خطوواب حووه وکحوول ووورد حگوخوود:   ِ َلتی فاِطَهووَة ُوَوک  ْجووُت ُوووَوک ِ َزو َ
ِ  الَهْعُلوَوة دا  َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم ِفی الُهد َ    1؛«ُوَحه 

ه، وکحل ورد حگوخد:  خَج ِلُهو»سپس حدون فاصلۀ قابل توج  ْزو وٍد َقِجْلُت الت َ لی ُوَحه  َوک ِ
ِ  الَهْعُلوَوة  «.  َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم ِفی الُهد َ

وودا  َعَلووی الَهْهووِر »خووا اخنكووه وکحوول زن حگوخوود:  َلووَك ُوَحه َ ِ َلتی فاِطَهووَة ُوَوک  ْنَكْحووُت ُوووَوک ِ
َ
أ
ِ  الَهْعُلوَوة  2؛«الَهْعُلوِم ِفی الُهد َ
كواَح لِ » سپس وکحل ورد حگوخود:  وٍد َعَلوی الَهْهوِر اْلَهْعُلووِم ِفوی َقِجْلوُت الن ِ لی ُوَحه َ ُهوَوک ِ

ِ  الَهْعُلوَوة  «.  الُهد َ

وودا  َعَلووی الَهْهووِر »خووا اخنكووه وکحوول زن حگوخوود:  َلووَك ُوَحه َ ِ َلتی فاِطَهووَة ُوَوک  ْعووُت ُوووَوک ِ َوت َ
ِ  الَهْعُلوَوة  ؛ «اْلَهْعُلوِم ِفی الُهد َ
وٍد َعَلوی الَهْهوِر اْلَهْعُلووِم ِفوی  َقِجْلوُت اْلُهْتَعوَة »سپس وکحل وورد حگوخود:  لی ُوَحه َ ِلُهوَوک ِ

ِ  الَهْعُلوَوة  «.  الُهد َ
گوور زن و ووورد  . 323 مسأله کووه از طوورف آنهووا، صووحغۀ عقوود « خووک نفوور را وکحوول نهاخنوود»ا

ت )ُوْتَعه( را حخوانود، چنانچوه ووثال  اسون وورد  ود»ووق  حاشود « فاطهوه»و اسون زن « وحه 

                                                           
َلتی ف». خا حگوخود: 1 ِ ودا  ُووَوک  َلوَك ُوَحه َ ِ ْجوُت ُوَوک  ِ  الَهْعُلوَووةَزو َ ْجوُت »خوا « اِطَهوَة َعَلوی الَهْهوِر الَهْعُلووم فوی الُهود َ َزو َ

ِ  الَهْعُلوَووة ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلووِم فوی الُهود َ ِلَك ُوَحه َ ِ َلتی فاِطَهَة ِحُهَوک  ِ َلتی فاِطَهوَة ِووْن »خوا « ُوَوک  ِ ْجوُت ُووَوک  َزو َ
ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْع  ِلَك ُوَحه َ ِ ِ  الَهْعُلوَوةُوَوک   «.  ُلوِم فی الُهد َ

ِ  الَهْعُلوَوووة». خووا اخنكووه حگوخوود: 2 َلتی فاِطَهووَة َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلوووم فووی الُهوود َ ِ وودا  ُوووَوک  َلووَك ُوَحه َ ِ ْنَكْحووُت ُوَوک 
َ
خووا « أ

ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلووِم فوی ال» ِلَك ُوَحه َ ِ َلتی فاِطَهَة ِلُهَوک  ِ ْنَكْحُت ُوَوک 
َ
ِ  الَهْعُلوَووةأ َلتی »خوا « ُهود َ ِ ْنَكْحوُت ُووَوک 

َ
أ

ِ  الَهْعُلوَوة ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم فی الُهد َ ِلَك ُوَحه َ ِ  «.  فاِطَهَة ِوْن ُوَوک 
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کوه  حاخد حا رعاخت شراخط شرعی آن و پس از ت عقود )حوا توضوححی  تعحین وهرخه و وود 
 شود(:  در وساجل حعد بیان وی

ووودا  َعَلوووی الَهْهوووِر الَهْعُلووووِم »»وکحووول حگوخووود:   لی ُوَحه  َلتی فاِطَهوووَة ُووووَوک ِ ْجوووُت ُووووَوک ِ َزو َ
ِ  الَهْعُلوَوووة ِفووی هی حگوخوود:  1؛«الُهوود َ خَج »سووپس حوودون فاصووله قابوول توووج  ووْزو َقِجْلووُت الت َ

لی ِ  الَهْعُلوَوة ِلُهَوک ِ ٍد َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم ِفی الُهد َ  «.  ُوَحه 
ودا  َعَلوی الَهْهوِر الَهْعُلووِم ِفوی »خا اخنكه حگوخد:  لی ُوَحه َ َلتی فاِطَهَة ُووَوک ِ ْنَكْحُت ُوَوک ِ
َ
أ

ِ  الَهْعُلوَوة ٍد َعَلوی ا» سپس حگوخد:  2؛«الُهد َ لی ُوَحه َ كاَح ِلُهَوک ِ لَهْهوِر اْلَهْعُلووِم َقِجْلُت الن ِ
ِ  الَهْعُلوَوة  «.  ِفی الُهد َ

ودا  َعَلوی الَهْهوِر اْلَهْعُلووِم ِفوی »خا اخنكوه حگوخود:  لی ُوَحه َ َلتی فاِطَهوَة ُووَوک ِ ْعوُت ُووَوک ِ َوت َ
ِ  الَهْعُلوَوووة لی «الُهوود َ ووه حگوخوود: َقِجْلووُت اْلُهْتَعووَة ِلُهووَوک ِ ؛ سووپس حوودون فاصوولۀ قابوول توج 

ٍد َعلَ  ِ  الَهْعُلوَوةُوَحه َ  «.  ی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم ِفی الُهد َ
شوواخان ذکوور اسووت، حنووابر احتحوواط الزم وکحوول در ایوون وووورد حووه خوانوودن صووحغۀ 
کوه در ووتن فووق نحوز ذکور شود، صوحغۀ قجوول را هون  کتفا نكند و ههان طور  اخجاب ا

 حخواند. 
گر  . 324 مسأله وت خووخش»ا ووثال  حوا  -در آورد و زن « ورد حخواهود زنوی را حوه عقود ووق 
ت نهاخد، حاخد حوا رعاخوت  -« فاطهه»نام  وی را وکحل در اجرای صحغۀ عقد ازدواح ووق 

کوه در وسواجل حعود  ت عقد )حا توضححی  شراخط شرعی آن و پس از تعحین وهرخه و ود 
 شود(:  بیان وی

َلتی فاِطَهووَة ِحَنْفسوووی َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلووووِم ِفوو»احتوودا حگوخوود:  ْجوووُت ُوووَوک ِ ِ  َزو َ ی الُهووود َ

                                                           
ِ  الَهْعُلوَووو». خووا حگوخوود: 1 َلتی فاِطَهووَة َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلوووم فووی الُهوود َ ِ وودا  ُوووَوک  لی ُوَحه َ ْجووُت ُوووَوک ِ ْجووُت »خووا « ةَزو َ َزو َ

ِ  الَهْعُلوَووة ٍد َعَلوی الَهْهوِر الَهْعُلووِم فوی الُهود َ لی ُوَحه َ َلتی فاِطَهَة ِحُهَوک ِ ِ َلتی فاِطَهوَة ِووْن »خوا « ُوَوک  ِ ْجوُت ُووَوک  َزو َ
ِ  الَهْعُلوَوة ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم فی الُهد َ لی ُوَحه َ  «.  ُوَوک ِ

ْنَك ». خووا اخنكووه حگوخوود: 2
َ
ِ  الَهْعُلوَوووةأ َلتی فاِطَهووَة َعَلووی الَهْهووِر الَهْعُلوووم فووی الُهوود َ ِ وودا  ُوووَوک  لی ُوَحه َ خووا « ْحووُت ُوووَوک ِ

ِ  الَهْعُلوَووة» ٍد َعَلوی الَهْهوِر الَهْعُلووِم فوی الُهود َ لی ُوَحه َ َلتی فاِطَهَة ِلُهَوک ِ ِ ْنَكْحُت ُوَوک 
َ
َلتی »خوا « أ ِ ْنَكْحوُت ُووَوک 

َ
أ

ِ  الَهْعُلوَوةفاِطَهَة ِوْن ُو  ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم فی الُهد َ لی ُوَحه َ  «.  َوک ِ
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ِ  »سوپس خوود وورد حگوخود:  1؛«الَهْعُلوَوة خَج َعَلوی الَهْهوِر اْلَهْعُلووِم ِفوی الُهود َ وْزو َقِجْلوُت الت َ
 «.  الَهْعُلوَوة

َلتی فاِطَهوَة ِلَنْفسوی َعَلوی الَهْهوِر الَهْعُلووِم »خا اخنكوه حگوخود:  ْنَكْحوُت ُووَوک ِ
َ
سوپس  2؛«أ

كاَح َعَلی الَه » حگوخد:  ِ  الَهْعُلوَوةَقِجْلُت الن ِ  «.  ْهِر اْلَهْعُلوِم ِفی الُهد َ

شاخان ذکر اسوت، حنوابر احتحواط الزم وکحول )وورد( در ایون ووورد حوه خوانودن صوحغۀ 
کووه در وووتن فوووق نحووز ذکوور شوود صووحغۀ قجووول را هوون  کتفووا نكنوود و ههووان طووور  اخجوواب ا

 حخواند. 
گر  . 325 مسأله وت ووردی»ا ووثال  حوا  -در آورد، و وورد « زن حخواهد خود را حوه عقود ووق 
د»نام  ت نهاخد، حاخد حا رعاخوت  -« وحه  وی را وکحل در اجرای صحغۀ عقد ازدواح ووق 

کوه در وسواجل حعود  ت عقد )حا توضححی  شراخط شرعی آن و پس از تعحین وهرخه و ود 
 شود(: بیان وی

وووٍد َعَلوووی الَهْهوووِر الَهْعُلووووِم ِفوووی»احتووودا حگوخووود:  لی ُوَحه َ ْجوووُت َنْفسوووی ِحُهوووَوک ِ ِ   َزو َ الُهووود َ
ووه، خووود حگوخوود:  3؛«الَهْعُلوَوووة لی »سووپس حوودون فاصوولۀ قابوول توج  خَج ِلُهووَوک ِ ووْزو َقِجْلووُت الت َ

ِ  الَهْعُلوَوة ٍد َعَلی الَهْهِر اْلَهْعُلوِم ِفی الُهد َ  «.  ُوَحه َ

وٍد َعَلوی الَهْهوِر الَهْعُلووِم ِفوی ا»خا اخنكوه حگوخود:  لی ُوَحه َ ْنَكْحوُت َنْفسوی ِلُهوَوک ِ
َ
ِ  أ لُهود َ

ووٍد َعَلووی الَهْهووِر اْلَهْعُلوووِم ِفووی » سووپس حگوخوود:  4؛«الَهْعُلوَوووة لی ُوَحه َ كوواَح ِلُهووَوک ِ َقِجْلووُت الن ِ
ِ  الَهْعُلوَوة  «.  الُهد َ

شوواخان ذکوور اسووت، حنووابر احتحوواط الزم وکحوول )زن( در ایوون وووورد حووه خوانوودن صووحغۀ 
کووه در وووتن فوووق نحووز ذکوور کتفووا نكنوود و ههووان طووور  صووحغۀ قجووول را هوون  شوود،  اخجوواب ا

 حخواند. 

                                                           
ِ  الَهْعُلوَوة». خا حگوخد: 1 َلتی فاِطَهَة ِوْن َنْفسی َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم فی الُهد َ ِ ْجُت ُوَوک   «.  َزو َ

َلتی فاِطَهَة ِوْن َنْفسی َعَلی الَهْه ». خا حگوخد: 2 ِ ْنَكْحُت ُوَوک 
َ
ِ  الَهْعُلوَوةأ  «.  ِر الَهْعُلوِم فی الُهد َ

ِ  الَهْعُلوَوة». خا حگوخد: 3 ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم فی الُهد َ لی ُوَحه َ ْجُت َنْفسی ِوْن ُوَوک ِ  «.  َزو َ

ِ  ال». خا حگوخد: 4 ٍد َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوِم فی الُهد َ لی ُوَحه َ ْنَكْحُت َنْفسی ِوْن ُوَوک ِ
َ
 «.  َهْعُلوَوةأ
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 ت ت عقد ووق   1برخی از شراخط صح 
ت، رعاخت اووری است:  . 326 مسأله  از جهله شراخط صححح بودن عقد ووق 

گردد؛  .1 ن حاشد و در صحغۀ عقد ذکر   وهرخه، وعح 
گردد؛  .2 ن حاشد و در صحغۀ عقد ذکر  ت عقد، وعح   ود 
ق آن حاش .3 ت، از هنگام تحق  ت عقد ووق   د )حنابر احتحاط واجب(؛ شروع ود 
ووت، از وقوودار احتهووالی عهوور زوجووحن خووا خكووی از آن دو بیشووتر  .4 ت عقوود ووق  ووود 

 نجاشد؛ 
وووت داشوووته حاشووود )حنوووابر احتحووواط  .5 وووت، بووورای اسوووتهتاع قاحلح  ت عقووود ووق  وووود 

 واجب(؛ 

 شود. توضحح ووارد فوق در وساجل حعد بیان وی

o 9گ ن حاشد و در صحغۀ عقد ذکر   ردد. وهرخه وعح 

کوووه در وسوووألۀ  . 327 مسأله وووت حاخووود حوووا توضوووححاتی  ذکووور « 745»وهرخوووه در عقووود ووق 
ن حاشد؛ در غحر این صورت، عقد حاطل است.  وی  شود، وعح 

گووور  . 328 مسأله وووت، حاخووود در صوووحغۀ عقووود ذکووور شوووود. حنوووابراین، ا وهرخوووۀ عقووود ووق 
عقود عهودا  خوا از روی فراووشوی، غفلوت خوا ندانسوتن وسوأله حودون بیوان وهرخوه  صحغۀ

ن حاشد. واقع شود، حاط  ل است، هرچند بین طرفحن عقد، وقدار و جنس آن وعح 
ووه چنانچووه قجوول از خوانوودن عقوود، وقوودار و جوونس آن تعحووین شووده، ذکوور آن در  الجت 

2کافی است.« َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوم»صحغۀ عقد حه صورت 
 

 شراخط وهرخه و نوع آن 

ووت قوورار داده وووی . 329 مسأله کووه حووه عنوووان وهرخووۀ عقوود ووق  م اسووت شووود، الزوووالی 
                                                           

ت، در وسألۀ 1 ت عقد ووق   ذکر شد. « 141». برخی دخگر از شراخط صح 

گر وهرخۀ ووورد توافوق بوین زوجوحن 2 گفتوه شوود  144. حنابراین، ا هوزار توووان حاشود، الزم نحسوت در صوحغۀ عقود 
ْلِف تووان»

َ
گفتن « َعلی  ِوَجِة أ  کافی است. « َعَلی الَهْهِر الَهْعُلوم»و 
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که از جهلۀ آنها ووارد ذیل وی  حاشد: دارای شراخطی حاشد 

 از نظر شرعی، والک شدن وسلهان نسجت حه آن صححح حاشد؛  .1
توووان شووراب خووا خوووک خووا وسووایل وخصوووص قهووار و واننوود آن را حووه  حنووابراین، نهی 

 عنوان وهرخه قرار داد. 
   حنابر احتحاط الزم، عرفا  ارزش والی داشته حاشد؛ .2
گنودم خوا خوک بورگ درخوت حوه  حنابراین، قرار دادن اشحای بی  ارزش وثل خوک دانوه 

 عنوان وهرخه حنابر احتحاط الزم صححح نحست. 

 برای طرفحن وعلوم حاشد؛  .3
گر فرد حگوخد:   ووثال  ونوزل خوا  -خكوی از دو شویء »خوا « چحوزی را وهور قورار دادم»پس ا

 ن نهاخد، صححح نحست؛ ، حدون آنكه آن را وعح  «وهر حاشد -واشحن 
آن اسووت وهرخووه از نظوور وقوودار و جوونس و اوصوواف آن، حووا  حلكووه احتحوواط واجووب 

که در احكام وعاوالت بیان شد تی   وعلوم حاشد؛  1کحفح 
گر وثال  از اشحای وزنی خا عددی است بورای تعحوین وقودار آن، حنوابر احتحواط  پس ا

گور از اشوحای وتوری اسو ت، وتوراژ خوا وسواحت آن وعلووم واجب حاخد وزن خا عدد آن و ا
 حاشد. 

ص  ُگول قورار داده، ولوی جونس آن را وشوخ  گر وهرخه را وثال  خک شواخه  ههچنحن، ا
ص  ُگول وشوخ  گور جونس  نكنند، حنابر احتحاط واجوب وهرخوه صوححح نحسوت؛ حلكوه ا

ُگل سرخ  -شده  که قحهوت آنهوا حوه وقودار قابول  -ولی از بین انواع وختلف آن  -وثال  
ووه وتفووا ن نشووود، حنووابر احتحوواط واجووب وهرخووه صووححح  -وت اسووت توج  نوووعش وعووح 
 نحست. 

ووووت وی . 331 مسأله توانوووود حووووه عنوووووان وهرخووووه قوووورار داده شووووود،  آنچووووه در عقوووود ووق 
 های وختلفی دارد، از جهلۀ آنها ووارد ذیل است:  صورت
ن و ووجود.  .1  عحن؛ وانند خانه خا حاغ خا زوحن وعح 

                                                           
م، فصل  . حه جلد1 م رجوع شود. «104»، وسألۀ «خرخد و فروش»سو  م و سو   ، شرط دو 
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ۀ بهار .2 نی سك  ۀ زوح.  دین؛ وانند تعداد وعح   آزادی در ذو 

ن.  .3 ۀ وعح   ونفعت؛ وانند ونافع خانه خا حاغ خا وسحلۀ نقلح 
 عهل )کار و خدوت(؛ وانند آووزش حرفه خا هنر خاص خا تعلحن قرآن؛  .4
1حق  والی قابل نقل و انتقال؛ وانند حق  التحجحر خا سرقفلی وغازه. .5

 

گر فردی غحر زوح  . 331 مسأله ک -وانند پدر وی  -ا ن وی حه رضاخت دهد  ه وال وعح 
گحرد و عقد ازدواح حوا ههوان وهور  ت قرار  صورت عحن شخصی جهت وهرخۀ عقد ووق 

 انجام شود، صححح است. 
وۀ فوردی غحور از زوح وحول  اشوكال اسوت،  ا قورار دادن وهور حوه صوورت دیون بور ذو  او 

 هرچند حا اذن خا اجازۀ وی حاشد. 

 ت زوجه نسجت حه تهام خا حخشی ا صورت  ز وهرخه های والکح 
ن  . 332 مسأله وت حوا اجورای صوحغۀ عقود، والوک تهوام وهرخوه وعوح  زوجه در عقود ووق 

ت عقد از نزدخكی شوهر حا وی شده در آن عقد وی گر در ود   3حودون عوذر 2گردد؛ ولی ا
کوورده )در وقاخسووه حووا  کووه اوتنوواع  تی  ن شووده، حووه نسووجت ووود  اوتنوواع ورزد، از وهرخووۀ وعووح 

کسر ووی ت(  گور اوتنوتهام ود  ت عقود بووده، نحهوی از شوود؛ ووثال  ا اع وی در نصوف وود 
کسر وی  شود. وهرخه 

گوور زوجووه از سووایر اسووتهتاعات وتعووارف  ووا ا ت عقوود  -4غحوور از نزدخكووی -او  در ووود 
کسر و ساقط نهی  شود؛ اوتناع ورزد، چحزی از وهرخه 

ووه، چنانچووه شوووهر از نزدخكووی عوواجز حاشوود، در صووورت اوتنوواع زوجووه از سووایر  الجت 
                                                           

م، وسوألۀ 1 م، وسواجل « 1705». ونظور از حق  التحجحر در جلد سوو  « 514و  545»و حوق  سورقفلی در جلود سوو 
 ذکر شده است. 

گووام نزدخكووی . ونظووور از نزدخكووی در ایوون وسووأله، نزدخكووی از جلووو )ُقُجوول( و اسووتهتاعات وتعووارف قجوول و هن2
 حاشد.  وی

ام حوحض و عوذر عرفوی، واننود ورخضوی شودخد و سوفر ضوروری وی3 شوود،  . عذر شاول عذر شرعی، وانند اخ 
که حا هن وصالحه نهاخند.   هرچند نسجت حه عذر عرفی احتحاط وستحب آن است 

که در پاورقی )4  ( از ههحن وسأله بیان شد. 4. حا توضححی 
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ت اوتناع )در وقاخسوه حوا تهوام  استهتاعات، ساقط شدن وقداری از وهر حه اندازۀ ود 
ت( وحل  اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در ایون ووورد حوا وصوالحه و  ود 

 وانند آن ترک نشود. 

کوورده گوور زوجووه در ضووهن عقوود حووا شوووهر شوورط  کووه نزدخكووی  1شوواخان ذکوور اسووت، ا
کردن حدون عذر زوجه از سایر اسوتهتاعات وتعوارف، ووجوب  صورت نگحرد، اوتناع 

که بیان شد  -شدن وهرخه  کن  گردد. وی -حا توضححی 
ت حهحرد خا زندانی شود خا وسافرت بورود خوا  . 333 مسأله گر شوهر در دوران عقد ووق  ا

کسر و ساقط نهی گردد، چحزی از وهرخه  ت عقد سپری  شود، ورخض شود تا اخنكه ود 
ت عقد، نزدخكی صورت نگحرد.   هرچند در طول ود 

ت عقود  این که زوجوه در بوین وود  هرچنود  -حكن، حنابر احتحاط واجب در جایی 
 فوت نهاخد نحز جاری است.  -قجل نزدخكی 

ت آن را حووه  . 334 مسأله ووت، تهووام خووا وقوودار حاقحهانووده از ووود  گوور شوووهر در ازدواح ووق  ا
کوردهزوجه ن شوده را حوه  تهوام وهرخوۀ حاخود 2اش بجخشود، چنانچوه حوا وی نزدخكوی  وعوح 

رچند از زووان عقود تنهوا سواعتی سوپری شوده و ووثال  چنود وواه خوا چنود وی بپردازد، ه
ت عقد حاقحهانده حاشد.   سال از ود 

ا چنانچه شوهر حا وی نزدخكی نكرده، الزم است  نصف وهرخه را بپردازد.  او 
ووت شووراخط شوورعی رعاخووت نشووده و حاطوول حاشوود، واننوود  . 335 مسأله گوور در عقوود ووق  ا

ح بووده خوا صوحغۀ عقود حوه صوورت صوححح اخنكه وعلوم شود زوجه، خواهر رضاعی زو
 حاشد:  ای برای زوجه ثاحت نهی جاری نشده، در هر خک از دو صورت ذیل وهرخه

   3نزدخكی صورت نگرفته؛ الف.
 نزدخكی انجام شده، ولی زوجه از حاطل بودن عقد اطالع داشته حاشد؛  ب.

                                                           
گردخده و عقد وجتنی بر آن خوانده شده است.  . خا آنكه این شرط در پیش1  گفتگوی عقد وطرح 
 شود. ویهن . حكن وذکور، شاول نزدخكی از پشت 2
 . ههان. 3
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گر نزدخكی انجام شده و زوجه از حاطل بوودن عقود اطوالع نداشوت ا ا ه، بورای زوجوه او 
وت بوودن عقود  -« وهر الهثل» ن  1شوود؛ثاحوت ووی -حوا لحواظ ووق  گور وهرخوۀ وعوح  وه ا الجت 

 کهتر از وهر الهثل حاشد زوجه استحقاق بیشتر از آن وقدار را ندارد.   2شده در عقد،

o 3 گردد ن حاشد و در صحغۀ عقد ذکر  ت عقد وعح   . ود 

ت تعحین شود و آن  . 336 مسأله ت حاخد ود  ن «تود  »در عقد ووق  ، برای طرفحن وعح 
ت را   روز از زوان عقد قرار دهند؛  شجانه 04حاشد؛ وانند آنكه ود 

ت عقوود وجهووول حاشوود  گوور ووود  واننوود چنوود هفتووه حوودون تعحووین تعووداد  -حنووابراین، ا
کهتر و بیشتر حاشد  -ها هفته د بین وقدار  وت  -وانند خک خوا دو وواه  -خا ورد  عقود ووق 

 صححح نحست؛ 
گر   ه ا ت عقد را تا آخور وواه قهوری قورار دهنود الجت  کوه وعلووم نحسوت  -ود  در حوالی 

 اشكال ندارد.  -روزه است  74روزه خا  45واه فعلی 

گوووور  . 337 مسأله ووووت حاخوووود در صووووحغۀ عقوووود ذکوووور شووووود. حنووووابراین، ا ت عقوووود ووق  وووود 
ت  -عهدا  خا از روی فراووشی، غفلت خا ندانستن وسأله  -عقد  صحغۀ حدون ذکور وود 

ص حاشد؛ عقد واقع شود، حاط ت آن وشخ   ل است، هرچند بین طرفحن ود 
ت تعحین شده، ذکر آن در صحغۀ عقد حوه  ه، چنانچه قجل از خواندن عقد، ود  الجت 

ِ  الَهْعُلووة»صورت   کافی است. « ِفی الُهد َ
o 7)ق آن حاشد )حنابر احتحاط واجج ت از هنگام تحق  ت عقد ووق   . شروع ود 

ن وی . 338 مسأله ت وعح  که در عقد ووق  تی  صول ود  شود، حنابر احتحاط الزم حاخود وت 
ت آن ووثال  آغواز هفتوۀ  گر صحغۀ عقد اجرا شوود و احتودای وود  حه عقد حاشد. حنابراین، ا
حعد حاشد، صححح بوودن عقود وحول  اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در 

 این وورد ترک نشود. 

                                                           
گردخد. « 403». وعنای وهر الهثل، در وسألۀ 1  بیان 

2 . ی   . وهر الُهسه 
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o 9ت عقد از وقدار احتهالی عهر زوجحن خا خکی از آن دو بيش  تر نجاشد. ود 

ت نجاخد بیشتر از وقدار احتهالی عهر زوجحن خوا خكوی  . 339 مسأله ت ازدواح ووق  ود 
ت عقود را حوه انودازه گور وود  کوه عرفوا  اطهحنوان از آن دو حاشد. حنابراین، ا ای قورار دهنود 

که زوح خا زوجه حه آن وقدار عهر نهیحاصل وی 1کند، عقد حاطل است.شود 
 

o 3ت برای استهتاع قاحل ت عقد ووق  ت داشته حاشد )حنابر احتحاط واجج(. ود   ح 

ت حنابر احتحواط واجوب نجاخود حوه انودازه . 341 مسأله ت عقد ازدواح ووق  کوتواه ود  ای 
ت استهتاع نسجت حه زوح و زوجه وجود نداشته حاشد.  ت، قاحلح  که در آن ود   حاشد 

گر پدر خا پدربزرگ پدری، دختر خا پسر ناحالغ  خود را جهت َوحرم شودن  حنابراین، ا
ت پسور، حوهبرای و کسی در آورد، ولی در این ود  ت  کوتاهی حه عقد ووق  ت  وی  د  کل  طور 

ت بردن نداشته حاشد، خا دختر حه ت لذ  ت قاحلح  ت لذ  ی قاحلح  کل  بوردن از او وجوود  طور 
نداشته نجاشد، صححح بودن عقد وحل  اشكال است و وراعات وقتضوای احتحواط 

 در این وورد ترک نشود. 

ت عقوود  شوواخان ذکوور اسووت، در فوورض وووذکور جووایز اسووت بوورای رفووع اشووكال، ووود 
کوه ناحوالغ  ت را طوالنی قرار دهند و حعد از اجورای صوحغۀ عقود، زوح خوا در صوورتی  ووق 

ت حاقحهانده را بجخشد. -وانند پدر خا پدر یزرگ پدری  -است ولی  شرعی زوح  2ود 
 

 ت  سایر وساجل عقد ووق 

o ت ت در عقد ووق   پاخان زوجح 
وت حعد از سپری  . 341 مسأله وت، احكوام زوجح  ن شوده در عقود ووق  ت وعح  شدن ود 

                                                           
ت 1 کوه « ساله 55». حه عنوان وثال، خواندن عقد ووق  کثر وقودار سوال عهور د 74بورای وورد خوا زنوی  ارنود و حودا

 حاشد.  سال است، حاطل وی 144احتهالی عهر آنان 
ت عقود، حاخود حوا 2 ۀ ناحالغ توسط پدر خا پدربزرگ پدری و ههحن طور حخشوش وود  . شاخان ذکر است، عقد حچ 

که در وسألۀ   ذکر شد. « 155»رعاخت شراخطی حاشد 
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 رسد و نحازی حه اجرای صحغۀ طالق نحست؛ بین زن و شوهر حه پاخان وی
ت تعحووین شوووده، در صووورتی جووودایی بووین طووورفحن   ووا قجوول از سوووپری شوودن وووود  او 

ق شود: حاصل وی که خكی از ووارد ذیل وحق   شود 
ت عقوود را حووه زوجووه الففف. هجووۀ »اش بجخشوود، ایوون حخشووش شوووهر حاقحهانوودۀ ووود 
ت ت»خا « ود     1شود؛نحز ناوحده وی« حذل ود 

 خكی از زوجحن فوت نهاخد؛  ب.
فسوخ »کوه توضوحح آن در فصول  -عقد حه سوجب خحوار عحوب خوا خحوار تودلحس  ج.
 فسخ شود؛  -بیان شد « عقد
عقوود حووه سووججی ههچووون ارتووداد خووا رضوواع و واننوود آن خووود حووه خووود فسووخ شووود  د.

 عقد(.)انفساخ 
ووق شوودن  . 342 مسأله ت عقوود»بوورای وحق  ت»خووا « حخشووش ووود  ، رضوواخت «هجووۀ ووود 

کووراه( کووافی نحسووت؛ حلكووه حاخوود آن را از روی اختحووار )حوودون ا گفتووار خووا  2قلجووی شوووهر  حووا 
کند، ابراز و انشاء نهاخد.  که داللت بر آن   عهلی 

ت حاقحهانووده را حخشووحدم»وثوول آنكووه ووورد حووه ههووحن قصوود حگوخوود:  ؛ خووا پووس از «ووود 
ت نهوده، حگوخد:  اخنكه ؛ خا آنكه زوح حوا «حخشحدم»زوجه از زوح تقاضای حخشش ود 

ت بینشان حوه پاخوان نهوی که راحطۀ زوجح  رسود، وگور حوا حخشوش التفات حه این وطلب 
ت، حگوخد:  ۀ ود   «.  هر چه بین وا بود تهام شد»حقح 

ق شدن  . 343 مسأله ت عقد»برای وحق  ، قجول حخشش توسط زوجه خا «حخشش ود 
نحسووت؛ ههووحن طووور الزم نحسووت حخشووش در حضووور زوجووه انجووام  رضوواخت وی شوورط

گفته شود.   شده خا حه صورت خطاب حه او 

گووور زوح در غحووواب زوجوووه ت »حگوخووود:  -ووووثال  حوووه نوووام وووورخن  -اش حنوووابراین، ا وووود 

                                                           
ووۀ 1 کلح  ت حاقحهانوودۀ عقوود، نوووعی اسووقاط و ابووراء  ووت و خاتهووه و پاخووان احكووام آن . حخشووش ووود  حقوووق زوجح 

م، وسألۀ وحسوب وی« اخقاع»حاشد و نوعی  وی  ذکر شد. « 30»شود؛ وعنای اخقاع در جلد سو 

کراه». وعنای 2  شود. ذکر وی« و حعد از آن 045»، وساجل «طالق»در فصل « ا
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ت ورخن را حخشحدم وت حوه پاخوان «حاقحهانده از عقد ووق  ت واقوع شوده و زوجح  ، هجۀ وود 
 رسد. وی

وق شودن  . 344 مسأله ت عقود»بورای وحق  کوه در طووالق الزم «حخشوش وود  ، شوراخطی 
گورفتن دو وورد عوادل خوا غحور  است وانند  پاک بودن زن از ححض و نفاس و نحوز شواهد 

 آن، شرط و الزم نحست. 

ت خوا وقودار حاقحهانودۀ آن « اختحار» . 345 مسأله ت عقد ووق  فقوط »حخشش تهام ود 
ه وی وی 1است؛« حا شوهر  -زوجوه خوا غحور زوجوه  - تواند برای این اور، حه فورد دخگوریالجت 

 وکالت خا اذن دهد؛ 

گوور زوجووه حخواهوود وکالووت ایوون اذن قابوول رجوووع و وکالووت قابوول عووزل وووی  حاشوود و ا
 شود. وذکور غحر قابل عزل حاشد، حكن آن در وسأله حعد ذکر وی

ووت خووا عقوود دخگووری، شوورط نهاخوود  . 346 مسأله گوور زوجووه در ضووهن عقوود ازدواح ووق  ا
ت عقد از طرف شوه حه صورت وطلوق خوا در شوراخط  -رش حاشد وکحل در حخشش ود 
ن ووی که در هنگام عقد وعوح  ی  و شووهر عقود را حوا شورط ووذکور پذیرفتوه  -کننود خاص 

تواند حه وکالوت از زوح  حاشد، چنحن وکالتی قابل عزل نحست و زوجه وطابق شرط وی
ت عقد را بجخشد.    2ود 

گوور زوح حچووۀ ناحووالغ حاشوود، پوودر و پوودربزرگ پوودری وی وی . 347 مسأله حووا  -ننوود توا ا
ووت را بجخشووند، هرچنوود  -ذکوور شوود « 155»رعاخووت آنچووه در وسووألۀ  ت عقوود ووق  ووود 

ت پس از حلوغ وی حاشد؛   وقدارى از زوان ازدواح ووق 
کوه حوالغ نحسوت زنوی را دو  گر پدر خا پدربزرگ براى پسر چهوارده سوالۀ خوودش  پس ا

ت ووی« 155»کند، حا رعاخت شراخط وسوألۀ « ُوْتَعه»ساله  حاقحهانودۀ عقود آن  توانود وود 
 زن را بجخشد. 

                                                           
کن شرع، حه سوجب وقووع زوجوه د1 ت برای حا ر عسور و حورح و واننود آن . این اختحار و والخت در حخشش ود 

 ثاحت نحست. 
م، فصل 2  ذکر شد. « 1147»، وسألۀ «وکالت». توضحح بیشتر در جلد سو 
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د صوووحغۀ عقووود  . 348 مسأله ت، زوجوووحن حووودون اجووورای وجووود  حعووود از حخشوووش وووود 
 ازدواح، حق  رجوع حه خكدخگر را ندارند. 

وت را حوا  . 349 مسأله ت عقود ووق  گر زوح حخشحدن ود  کنود، « قحود و شورطی»ا ههوراه 
 چند صورت دارد: 

کنود، خعنوی و الف. ود بور آن  وق و وقح  ت را وعل  قصوودش آن زوح اصل حخشحدن ود 
کووه وووثال   ت در صووورتی اسووت  کووه حخشووش ووود  نووی ازدواح   حاشوود  زن، حعوودا  حووا فوورد وعح 

حخششی واقع نشده حاشد؛ در این صورت، حخشش وذکور حاطول و   نكند، وگرنه اصال  
 اثر است.  بی

نوی  ب. ت را وشروط حه شرطی وانند ازدواح نكردن زن حا فرد وعح  زوح حخشش ود 
ت واقوووع شوووده، ولوووی شووورط آن بی در ایووون صوووورت، 1نهاخووود؛ اثووور اسوووت.  حخشوووش وووود 

ت حه درسوتی  کند، حاز هن حخشش ود  ن ازدواح  حنابراین، چنانچه زن حعدا  حا فرد وعح 
 واقع شده و ازدواح قجلی قابل برگشت نحست. 

ت حاشود، خعنوی وعوده دهود ووثال  در صوورتی  ج. وقصود زوح، وعدۀ حخشحدن وود 
ت حاقحهانده را خواهد حخشحد. که ههسرش وهرخۀ خوخش را بجخشد  ، وی ود 

ت واقع نشده، هرچند بور وی )زوح(  در این صورت حا چنحن عجارتی، حخشش ود 
کوه زن وهرخوه را حخشوحد، حوه وعودۀ  خوود عهول  حنابر احتحاط واجوب اسوت در صوورتی 

ت را بجخشد.   کرده و ود 
ت را در قالووب عقوود صوولح حووا عوووض خووا وشووروط  . 351 مسأله گوور زوح حخشووش ووود  ا
ق  ت حاقحهانودۀ عقود »کند، وثال  حه زن حگوخد: وحق  کوردم حوا توو بور اخنكوه وود  وصوالحه 

خووا حگوخوود: « حخشووحده شووده و سوواقط حاشوود در قجووال اخنكووه حووا فووالن فوورد ازدواح نكنووی
ت حاقحهانودۀ عقود حخشوحده شوده و سواقط حاشود، » کوردم حوا توو بور اخنكوه وود  وصالحه 

کنوود، ، چ«وشووروط بوور اخنكووه حووا فووالن فوورد ازدواح نكنووی نانچووه زوجووه وصووالحه را قجووول 

                                                           
م، وسألۀ 1 که در جلد سو   شود.  ذکر شد فههحده وی« 037». فرق بین قحد و شرط از توضححی 
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ت واقووع وی کنوود؛ حخشووش ووود  ن ازدواح  ووه،  1شووود و زوجووه حووق  نوودارد حووا فوورد وعووح  الجت 
کنوود، ازدواجووش صووححح اسووت، هرچنوود ورتكووب وعصووحت  چنانچووه حووا وی ازدواح 

 شده است. 
گر شرط ضوهن صولح خوا عووض صولح ووثال   کوه زن حوا   شاخان ذکر است، ا آن حاشود 

نی ازدو کند، زوح ویفرد وعح  کند هرچند حا وراجعوه  اح  تواند او را حه انجام شرط وادار 
کن شرع و وانند آن حاشد.   حه حا

o ت  حقوق زوجحن در عقد ووق 
ووت، حووق  الَقْسوون . 351 مسأله نوودارد. ههچنووحن، بوورای وی حووق   2زوجووه در ازدواح ووق 

نفقه ثاحوت نحسوت، هرچنود از شووهرش آحسوتن حاشود و فرقوی نودارد زوجوه از اخنكوه در 
ت، حق  عق  القسن و حق  نفقه وجود ندارد، اطالع داشته حاشد خا نه.  د ووق 

ت زوجوه ووی . 352 مسأله توانود حودون اجوازۀ شووهر از ونوزل خوارح شوود،  در عقد ووق 
گر خوروح وی از ونوزل، ووانع حوق  اسوتهتاع و نزدخكوی زوح حاشود، جوایز نحسوت،  ولی ا

3وگر اخنكه عذری داشته حاشد؛
 

ووه، احتحوواط وسووتحب آن اسووت  کووه حووق  شوووهر از  الجت  ووی در صووورتی  کووه زوجووه حت 
 رود، حدون اجازه از ونزل خارح نشود.  بین نهی

ووت از خكوودخگر ارث نهووی . 353 مسأله برنوود و چنانچووه ارث زن و شوووهر در عقوود ووق 

                                                           
کوه واننود وثال1 ت، ههان طوور  گفتنی است وصالحه نسجت حه ابراء ود  توانود حوه  ووتن ویهوای ووذکور در  . 

نحووز واقووع شووود؛ وثوول اخنكووه زوح حگوخوود: « شوورط فعوول»توانوود حووه صووورت  حاشوود، وی« شوورط نتحجووه»صووورت 
ووت را بجخشوون در قجووال اخنكووه )خووا وشووروط بوور » ت حاقحهانووده از عقوود ووق  کووردم حووا تووو بوور اخنكووه ووود  وصووالحه 

اد وصوالحه، بور زوح واجوب اسوت و در ایون صوورت، حوا قجوول زوجوه و انعقو« اخنكه( حا فالنی ازدواح نكنوی
گر چنحن نكند، زوجه وی ت را بجخشد و ا کنود، هرچنود حوا رجووع  ود  ت  تواند او را وججور حه حخشحدن وود 

م،  کن شوورع حاشوود. شوواخان ذکوور اسووت، فوورق بووین شوورط نتحجووه و شوورط فعوول از توضووححات جلوود سووو  حووه حووا
 شود.  وعلوم وی« 744و  455»وساجل 

 ذکر شد. « 433»ر وسألۀ . توضحح حق  الَقْسن، د2

 بیان شد. «450». ووارد عذر، در وسألۀ 3
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کوورده حاشووند،  بووردن از خكوودخگر خووا ارث بووردن خكووی از دخگووری را در ضووهن عقوود شوورط 
ضووای احتحوواط توورک صووححح بووودن ایوون شوورط وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات وقت

1نشود.
 

o عا وی که اد  ت حا زنی   کند شوهر ندارد ازدواح ووق 
ۀ . 354 مسأله وام عود  کند شوهر ندارد و در اخ  عا  گر زنی اد  شوخص دخگوری نحسوت،  2ا

کووه راسووت وی ووت حووا او جووایز  چنانچووه احتهووال عقالیووی داده شووود  گوخوود، ازدواح ووق 
 است؛ 

که زن،   ه در صورتی  ههوه»الجت  ی قوراجن و شوواهدی حاشود وحسووب شوود، خعنو« ُوت 
ت حا او حنابر احتحاط الزم حاخود فحوص  کذب او برود، ورد برای ازدواح ووق  گهان حه  که 

 و جستجو نهاخد تا در این وورد حه اطهحنان برسد. 
کووه زوجووه . 355 مسأله ووت بووراخش تردخوود حاصوول شووود  گوور ووورد حعوود از ازدواح ووق  اش  ا

ر ایون ووورد شاخسوته نحسوت، وانع شرعی از ازدواح داشوته خوا نوه، جسوتجو و تحقحوق د
هام حاشد؛   هرچند وورد ات 

گر وجود وانع شرعی از ازدواح حا وی بورای وورد ثاحوت شوود، حاخود وطوابق آن  ه، ا الجت 
 عهل نهاخد. 

o کرده که زنا  ت حا زنی   ازدواح ووق 

که  3ازدواح ووق ت . 356 مسأله کورده، ولوی در حوال حاضور  -العحاذ حام  -حا زنی  زنوا 
حا وی وجود ندارد، وكوروه اسوت؛ حلكوه در دو صوورت ازدواح حوا  وانع شرعی از ازدواح

                                                           
گر شرط ارث بردن زوجه از زوح شده حاشود، در صوورت فووت زوح، ورثوۀ وی حوا زوجوه در ایون 1 . وانند اخنكه ا

 وورد وصالحه نهاخند. 
ۀ وطی حه شجهه و غحر آن. 2 ۀ وفات، عد  ت، عد  ۀ ازدواح ووق  ۀ طالق، عد   . اعن از عد 
کوه در 3 وت نداشوته و ههوان طوور  . احتحاط واجب وذکور در این وسأله و وسألۀ حعد اختصاص حوه عقود ووق 

 ذکر شد، در وورد عقد داجن نحز جاری است. « 104تا  105»وساجل 
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   1حاشد:وی وحل  اشكال است و احتحاط واجب در ترک آن وی
کرده، حخواهد قجل از توحۀ زن حا او ازدواح نهاخد؛  الف. که حا او زنا   وردی 

زن بوور انجووام عهوول زنووا وشووهور شووده حاشوود و ووورد حخواهوود قجوول از توحووۀ آن زن حووا  ب.
 2ازدواح نهاخد، هرچند آن ورد حا او زنا نكرده حاشد. وی

که . 357 مسأله ت زن حا وردی  وشوهور حوه زنوا حاشود، قجول  - العحاذ حام - ازدواح ووق 
3از توحۀ آن ورد، وحل  اشكال است و احتحاط واجب در ترک آن است.

 

o ت شخص بوده که در عقد ووق   ازدواح داجن حا زنی 

گر فرد زنی را برای خوخش عقد ووق   . 358 مسأله ت ا ت نهاخد، قجل از تهام شودن وود 
وت خوود در آورد و بورای ایون ونظوور عقد، نهی دا  حوه عقود داجون خوا ووق  تواند وی را وجود 

ت حاقحهانوده را بجخشود ت عقود تهوام شوود خوا آنكوه وود  کند تا ود  و سوپس  4حاخد صجر 
ت حا وی نهاخد.    5اقدام حه ازدواح داجن خا ووق 

o ت حدون استهتاع  ازدواح ووق 

گ . 359 مسأله ت بوردن نجاشود ا ت لوذ  ووثال  بورای حاصول  -ر قصد افراد از ازدواح ووق 
ت حاشد  وت  -شدن وحروح  گور زوجوه در عقود ووق  حاز هن ازدواح صوححح اسوت؛ ولوی ا

که برای زوح هحچ حق  استهتاعی نجاشد، عقد حاطل است؛   شرط نهاخد 

کنود شووهر حوا او نزدخكوی نكنود، عقود و شورط صوححح اسوت و شوو گر شرط  ا ا هر او 

                                                           
 . در صورت وخالفت حا احتحاط واجب، وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود. 1
کرده، در وساجل  . توضحح بیشتر در وورد احكام ازدواح حا زنی2  ذکر شد. « 103و  105»که زنا 

 وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود.  . در صورت وخالفت حا احتحاط واجب، 3
ت نهاخد. 4 ت خا هجۀ ود   . حذل ود 

ه نگوه دارد؛ ولوی 5 د حوا شووهرش الزم نحسوت عود  . شاخان ذکر است، در فرض ووذکور زوجوه بورای ازدواح وجود 
گر حخواهد حا شخص دخگ ه بیوان وی -ری ازدواح نهاخد ا که در احكوام عود  ه  -گوردد  حا توضححی  حاخود عود 

 نگه دارد. 
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ت فقط وی گر زوجه حعدا  حه نزدخكی راضی شود، شووهر تواند لذ  های دخگر از او بجرد و ا
   1تواند حا او نزدخكی نهاخد. وی

o ت بودن عقد  اختالف زوجحن در داجن خا ووق 

عوا نهاخود عقود حوه صوورت داجون  . 361 مسأله وق عقود ازدواح، زوجوه اد  گر حعد از تحق  ا
ت بودن عقود و عودم ثجووت نفقوه بوده و در نتحجه وستحق  نفقه است، ولی زوح ، ووق 

کند، در این وورد زوجه  عا  عی»را اد  شوود؛ وگور اخنكوه وحسوب وی« ونِكر»و زوح « ود 
عای زوجه وطابق ظاهر حاشد؛   اد 

عای داجهی بودن عقد، استحقاق تهام وهور حاشود و ایون  گر وقصود زوجه از اد  ا ا او 
که حه عدم تهكحن اقرار ووی وت نهاخودر حالی حاشد  عوای ووق  د، ولوی وقصوود زوح از اد 

ت  گرفتن حخشی از وهر حه سجب عدم تهكحن زوجه در حعضوی از وود  بودن عقد، پس 
عی»در این فرض زوح  2عقد حاشد،  شود؛ وحسوب وی« ونِكر»و زوجه « ود 

کن شورع پوس از تعحوین  عای زوح وطابق ظواهر حاشود و حوا عی»وگر اخنكه اد  و « وود 
 نهاخد. اب قضا بین طرفحن حكن وی، حسب ووازین ح«ونكر»

گوواهی نووزاع و اخووتالف بووین طوورفحن از حوواب  اسووت،  3«تووداعی»شوواخان ذکوور اسووت، 
عا نهاخود عقود حوه  وانند اخنكه دو دعوای وذکور اجتهاع نهاخند، از خک طرف زوجه اد 

                                                           
 شود.  . این حكن، در عقد داجن نحز جاری وی1

وت حوه جهوت تهكوحن نكوردن، در 2 . توضححات وربووط حوه عودم اسوتحقاق زوجوه نسوجت حوه وهرخوۀ عقود ووق 
 ذکر شد. « 774»وسألۀ 

گاه خكی از دو طر3 عی»ف، . در دعاوی  عوای اوسوت، حودون آنكوه خوود « ونكور»چحوزی و طورف دخگور « وود  اد 
عی هسووتند، دو طوورف  گوواه هوور دو طوورف ووود  عووایی داشووته حاشوود. غالووب ووووارد دعوواوی چنووحن اسووت و  اد 

کسوی وشود؛ ناوحده وی« تداعی»و دعوای آن دو « وتداعحان»دعوی   خوود را  هوای از آپارتهوان واحودیثال  
وووورد اجوواره  واحوودپوویش از سووكونت وسووتأجر در آپارتهووان، بینشووان در تعحووین حووه شخصووی اجوواره داده، 

عی ویاختالف پیش وی عی اسوت  آخد، ووجر ود  شود واحد غربی را اجاره داده است، ولوی وسوتأجر وود 
عی اجووارۀ واحوودی از حاشود ووویووورد اجوواره واحوود شوورقی  و ونكوور  سوواختهان؛ در ایوون صووورت، هوور خووک وود 
نحوز  -ن ذکور شوده وووکه وثال آن در وت -ی در حاب ازدواح ووو. شاخان ذکر است، تداعاجارۀ واحد دخگر است
 از ههحن قجحل است. 
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صورت داجن بوده و وی وستحق  نفقه اسوت و از شووهر وطالجوه نفقوه نهاخود و از طورف 
گرفتن حخشی از وهر حه سوجب عودم تهكوحن دخگر زوح ا ت بودن عقد و پس  عای ووق  د 

گفتوۀ  گر ظاهر ووافق حوا  ت عقد را داشته حاشد، در این صورت ا زوجه در حعضی از ود 
 2شود.در وورد آن جاری وی 1«تداعی»خكی از آنها نجاشد، احكام 

                                                           
کتاب1 ل. احكام حاب تداعی، در   تر ذکر شده است.  های وفص 

ت بودن عقود قورار داد، حلكوه الزم« اصل»توان در تهام ووارد . حنابراین، در نزاع وذکور نهی2  را بر داجهی خا ووق 
گردد.  عا لحاظ   است وقصود زوجحن از این اد 



 

 برخی از احکام مربوط به اوالد
 انتساب شرعی فرزند حه زن و شوهر

ووق خووافتن عقوود ازدواح  . 361 مسأله گوور حعوود از تحق  ووت  -ا فرزنوودی از زن  -داجوون خووا ووق 
که از هر راه عقالیی د شود، در صورتی  که فرزند وربووط حوه شووهر آن  1وتول  وعلو م شود 

 شود؛  زن خا فرد دخگر است، احكام شرعی فرزند وذکور، وطابق حا ههان ثاحت وی

گردخده و وعلووم نجاشود فرزنودی ولی چنانچه احتهال برود توسط غحر شوهر حار دار 
د شده، وربوط حه شوهر خا فرد دخگر است، آن فرزند حا وجود شراخط ذیل از نظور  که وتول 

 2شود:شرعی ولحق و ونسوب حه شوهر آن زن وی
کرده و احتهال عقالیی داده شود انزال ونی در َوْهِجول  .1 شوهر زن حا وی نزدخكی 

گرفته خا آنكه هرچند  وق نشوده، ولوی انوزال ونوی بور ظواهر فورح زن صورت  نزدخكی وحق 
گرفته و احتهال عقالیی داده شود ونی جذب َوْهِجل شده حاشد؛   صورت 

گوور حووه روش دخگووری ونووی شوووهر وارد َوْهِجوول شووده حاشوود، واننوود شووحوه  ووا ا هووای او 
که بر اثور آن، زن حواردار شوده، الحواق فرزنود حوه  وصنوعی و احتهال عقالیی داده شود 

                                                           
 (.  DNA«)دی ان ای». وانند آزواخش 1

کوه ووجوب هوا و روش. در فرض وذکور، واجب نحست برای ثاحت شدن َنَسوب فرزنود، از شوحوه2 هوای علهوی 
که َنَسب فرزند از این راهخقحن وی آن  ها وعلوم شد، الزم است وطوابقشود استفاده نهود؛ ولی در صورتی 

گردد.   عهل 
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 ح وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. زو
د فرزنود، شوش  .2 از زوان نزدخكی شوهر خا آنچه در حكن نزدخكی است تا زوان تول 

د شود،  ت وذکور زنده وتول  گر فرزند قجل از ود  واه قهری سپری شده حاشد. حنابراین، ا
 گردد. ولحق حه شوهر نهی

ل قهوری از زووان نزدخكوی شووهر خوا آنچوه در حكون آن اسوت توا بیشتر از خوک سوا .3
د فرزند سپری نشده حاشد.   زوان تول 

گانوه . 362 مسأله ق شروط سوه  کوه از  حا تحق  کوه در وسوألۀ قجول ذکور شود، فرزنودی  ای 
وود شووده، ولحووق حووه شوووهر وی وووی حاشوود و شوووهر جووایز نحسووت آن را از خوووخش زن وتول 

 نهوده و فرزند خود نداند؛  نفی
گر نفی  اثور اسوت وگور آنكوه فرزند نهاخد چنانچه عقد داجن است، نفی ووذکور بوی ا
ووت اسووت، در ظوواهر نفووی وووذکور حوودون  1«ِلعووان» گوور عقوود ووق  گحوورد و ا « لعووان»صووورت 

کن پذیرفته وی عوای َنَسوب دارد، حوا که زوجوه خوا فرزنود ووذکور اد  شود، ولی در صورتی 
که بر این اور قسن شرع وی حخورد و در صورت اوتناع و ُنكوول از تواند از شوهر حخواهد 

 شود. قسن، حكن حه انتساب وی
کوه شووهر شوک داشوته و  شاخان ذکر است، عدم جواز نفی فرزند در صوورتی اسوت 

گور  ا ا که فرزند وربوط حه اوست، او  هوای علهوی جدخود واننود از شوحوه -احتهال حدهد 
که فرزند وی نحست، حاخد وطابق عوی -( DNAآزواخش )  لن خوخش رفتار نهاخد. داند 

گوور انعقوواد نطفووه بوور اثوور وطووی حووه شووجهه . 363 مسأله وود شووود،  2ا حاشوود و فرزنوودی وتول 
                                                           

کووه «ِلعووان. »1 کن شوورع اسووت بوورای دفووع حوود، در ووووردی  ، نوووعی وجاهلووۀ خوواص بووین زن و و شوووهر در نووزد حووا
د شوده و  که از ههسرش وتول  کودکی را  که  هن حه زنا نهاخد خا برای نفی ولد، در ووردی  شوهر ههسرش را وت 

عووای وی را تكووذخب نهاخوود و  شووود، فرزنوود خووود ندانوود، ولووی زنحووه حسووب ظوواهر فرزنوودش وحسوووب وووی اد 
کتاب  م، فصل هًهاجالصالسیىاحكام وربوط حه آن در   ذکر شده است. « لعان»، جلد سو 

که ووردی از روی جهول و عودم التفوات حوا زنوی نزدخكوی نهاخود، در حوالی « وطی حه شجهه». وراد از 2 آن است 
ۀ زن سوپری شوده حوا که شرعا  استحقاق آن را نداشته است؛ وانند اخنكه ورد و زنی ح ا اعتقاد حه اخنكه عود 

ه بوووده اسووت. توضووحح  ووام عوود  کووه زن در اخ  کوورده حاشووند و حعوود براخشووان وعلوووم شووود  هوون ازدواح و نزدخكووی 
ه»، وجحث«طالق»بیشتر، در فصل   شود. بیان وی« 545»، وسألۀ «احكام عد 
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که بر اثووون )زن و ووووق حه طرفحوووولح د آن دو ووووانود( و فرزنه، نزدخكی نهوودهووور شجهووووردی 
 شود. زاده وحسوب وی و حالل

گوور انعقوواد نطفووه بوور اثوور انجووام زنووا توسووط طوورفحن حاشوود و فر . 364 مسأله وود ا زنوودی وتول 
گوردد، ولوی از لحواظ َنَسوب، آن زن  زاده وحسوب ویشود، هرچند فرزند وذکور حرام 

آخنوود و تهووام احكوام نسووب غحوور از توووارث )ارث و وورد، پوودر و وووادر وی حووه حسواب وووی
 حاشد. بردن( بین او و زن و ورد وذکور، ثاحت وی

کوو گوور آن فرزنوود ازدواح نهاخوود، فرزنوودانی  وود ووویشوواخان ذکوور اسووت، ا شوووند ه از او وتول 
1زاده هستند. حالل

 

وام حوحض خوا نفواس، خوا در حوال روزۀ وواه  . 365 مسأله گر فرد حا ههسر شرعحش در اخ  ا
که نزدخكی حورام اسوت اقودام حوه نزدخكوی  روضان خا اعتكاف خا ؤحرام خا ووارد دخگری 

ود ووی که بور اثور ایون نزدخكوی وتول  و  گورددزاده وحسووب ووی شوود حواللنهاخد، فرزندی 
نا در وورد وی جاری نحست. ح  كن ولد الز 

گر ونی وردی غحر از شوهر حدون انجام نزدخكی در َوْهِجل زن وارد شوده  . 366 مسأله ا
گووردد، هرچنوود ایوون عهوول جوووایز  و نطفووه گووردد و زن حووه ایوون شوووحوه حوواردار  ای ونعقوود 

وود وی نحسووت، ولووی زنووا حووه حسوواب نهی کووه وتول  شووود ولحووق حووه زن و  آخوود و فرزنوودی 
 گردد.  زاده وحسوب وی و حاللصاحب ونی بوده 

ووه . 367 مسأله گوور زن و شوووهر، حچ  کوووه فرزنوود آن دو نحسووت بوورای سرپرسوووتی و ا ای را 
کننوود )فرزندخوانووده(، ایوون اووور ووجووب ثاحووت  گرفتووه و او را بووزرگ  پوورورش در اختحووار 

ه و زن و شوهر وذکور نهی  شود؛ شدن احكام َنَسب بین آن حچ 

کوردن نوام فرزنود  در شناسوناوه حوه عنووان فرزنود حقحقوی خوا خوانوده  حنابراین، ثجوت 
که ووجب وخالفت حا حعضی از احكام شرعی  اطالع ندادن واقع اور حه فرزند خوانده 

ت( وی  شود، جایز نحست. وربوط حه فرزند حقحقی )وانند ارث و وحروح 

                                                           
که نزدخكی از خک طرف، زنا و از طرف دخگر، وطی حه شج1 ، وجحوث «ارث»هه بوده، در فصول . حكن صورتی 

 شود. ذکر وی« 1744»، وسألۀ «ووانع ارث»
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د فرزند  آداب و احکام وربوط حه تول 

د فرزند وستحب . 368 مسأله که انجام آن پس از تول   است عجارتند از:  برخی از اووری 
که اخهن از ضرر حاشد.  .1 د، در صورتی   شستن نوزاد حعد از تول 
ودش،  .2 گوش چو  نووزاد در روز تول  گفتن در  گوش راست و اقاوه  گفتن در  اذان 

   1قجل از آنكه حند نافش بیفتد.
رسوووواندن وقووووداری از آب فوووورات و ترحووووت حضوووورت ابووووی عجوووودام الحسووووحن  .3
د کام الشهداء سح   نوزاد.  حه 
کوتواه واننود چنود روز،  .4 ه تأخحر آن بورای زووان  د نوزاد؛ الجت  ولحهه دادن در روز تول 

 اشكال ندارد. 
ووود وی، در صوووورت اخهووون بوووودن از ضووورر و  در تراشوووحدن سووور نووووزاد .5 روز هفوووتن تول 

کوه قسوهتی  صدقه دادن طال و نقره هن وزن ووهاى تراشحده شدۀ وی و وكوروه اسوت 
 شند و قسهت دخگری را حاقی حگذارند. از سر را حترا

که در وساجل حعد ذکر وی« عقحقه» .6  شود.  حا توضححی 
که در وساجل حعد ذکر وی« َختنه» .7  شود.  حا توضححی 
 انتخاب نام نحک برای نوزاد؛  .8

گووور پسووور اسوووت حوووا نوووام وووۀ  هوووای پیووواوجران حوووه ویوووژه نوووام پیووواوجر اسوووالم ووووثال  ا خوووا اجه 
کوه وشوتهل بور حنودگی خداونود وتعوال حاشود واننود عجودام و خا نوام وعصووحن هوایی 
حه   گووور دختووور اسوووت، از نوووام ن نامعجووودالر  هووواى زنوووان صوووالحه حوووه ویوووژه گوووذاری نهاخنووود؛ ا

 گوذاری فرزنود حوه اسون دشوهنان اهول بیوت انتخواب نهاخنود و نام حضرت فاطهوه
 2وكروه است.

                                                           
گوووش نوووزاد رجوواء  حعوود از اذان، سووورۀ وجارکووۀ حهوود و آخووة الكرسووی و آخووات1 سووورۀ حشوور و  40تووا  41. نحووز در 

؛ 45، الفصل اْلول فوی آداب الووالد ، ص1، حهسآةالكمالهای اخالص و فلق و ناس خوانده شود؛  سوره
 .1، ح173، ص45، ابواب احكام اْلوالد، حاب 10 ، حکالىسائلوهسحًبطالمسائلهسحدز

که حه ورور زوان حه نام دشوهنان اهول بیوت2 کوه وقتوی  . وراد از آن، اسهاجی است  وعوروف شوده، طووری 
کوه ونظوور از آن، نوام آن دشوهنان شووند، برداشوت وویای ذکور وویآن اساوی حدون توضوحح خوا نشوانه شوود 

کند(. حاوی  شد )حه عجارتی هنگام اطالق، انصراف حه آنان داشته و حه ذهن تجادر 
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ه شود: گذاری فرزند حاخد حه دو  شاخان ذکر است، در نام  نكته توج 
گذاری فرزند حه اسون ذات خداونود وتعوال  الف. کوه بورای غحور « ام»نام  و صوفاتی 

کار نهی کلهۀ « رحهان»رود، وانند خداوند وتعال حه  جوایز نحسوت؛ « عجود»حدون ذکر 
ه»گذاری فرزند حه  حلكه نام  1حنابر احتحاط الزم ترک شود.« ؤل 
کووه غا نام ب. کووار ووویگووذاری فرزنوود حووه صووفاتی  رود، لجووا  بوورای خداونوود وتعووال حووه 

گر حه صورت وطلق و حدون توضحح و نشانه که ا شوود  ای ذکر شود برداشوت ویطوری 
اق»، «خووالق»، «َرب  »حاشوود واننوود کووه ونظووور از آن خداونوود وتعووال وووی حوودون ذکوور « َرز 

 ، حنابر احتحاط الزم جایز نحست. «عجد»کلهۀ 
 شود: اشاره وی« فضحلت انتخاب نام نحک» دراداوه حه ذکر چند رواخت در ٭

کووه فروودنوود:  از اوووام حوواقر کووه از توورین نووامراسووت»رواخووت شووده  هووا نوواوی اسووت 
 2«.حندگی خدا در آن حاشد و برترین آنها اساوی پیاوجران است

کاظن که اوام  کوه وورد حوه فرزنود »فروودند:  در حدخث است  نخسوتحن احسوانی 
کووه نووامخووود وووی کنوود، پووس هوور خووک از شووها  کنوود ایوون اسووت  نحكووویی بووراخش انتخوواب 

 3«.ناوی نحكو بر فرزندش قرار دهد
که فروودند:  که اسن نحكو »از اوحر اله ونحن رواخت شده  حق  پدر بر فرزند آن است 

کند و حه او قرآن بیاووزد  4«.براخش انتخاب نهاخد و خوب تربیتش 
کاظن که آن رواخت وی سلحهان جعفری از اوام   فروودند: حضرت کند 

د خا احهد خا علی خوا حسون خوا حسوحن خوا جعفور خوا در خانه» که در آن اسن وحه  اى 
   5«.شودطالب خا عجدام خا فاطهه )از حانوان( حاشد، فقر و نحاز وارد نهی

                                                           
هه»گذاری فرزند حه  . نام1  اشكال ندارد. « ؤل 

، ص5 ، حفسوعكافی. 2  .1، ح14، حاب اْلسهاء و الُكنی 
 .7، حههان. 3
 .755، حكهت يهحالبالغه. 4

، ص5 ، حفسوعكافی. 5  .4، ح15، حاب اْلسهاء و الُكنی 
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که اوام حاقر که هنگاوی  خواسوتند سووار بور ورکوب  در حدخث از جابر نقل شده 
ای جابر تو نحز دنجال ون بیا، جابر »ن بروند، فروودند: شده و حه عحادت خكی از شحعحا

 گوخد: ون نحز حه دنجال حضرت روانه شدم. وی
کودکی درب ونزل آود، اوام حواقر وقتی حضرت حوه آن  حه در آن خانه رسحد، 

 کودک فروودند: اسن تو چحست؟
وود، اوووام  کنحووه گفووت: وحه  گفووت: علووی )خعنووی ابووو پرسووحدند:  ات چحسووت؟ 

ت از شحطان دور شده اوام حاقر علی(.  ای؛ فروودند: تو حه شد 
کسووی دخگووری را حووه ایوون نووام صوودا وووی  کووه حشوونود  زنوود: ای زیوورا شووحطان هنگوواوی 
وود» کووه ، ذوب وووی«علووی»، ای «وحه  کووه وووس ذوب شووود و هنگوواوی  شووود ههووان طووور 

کسی دخگری را حه نام خكی از دشهنان وا صودا ووی د و زنود حلنود شوده و حوه وجوحشنود 
گهراهی ویطرب در وی    1«.شودآخد و وشغول حه نحرنو و 

کوورم  از اوووام صووادق کووه پیوواوجر ا کووه صوواحب »فروودنوود:  رواخووت شووده  کسووی 
کرده است    2«.چهار فرزند پسر شود و خكی از آنان را هن نام ون قرار ندهد حه ون جفا 

کووه رسووول خووودا  ووود درخانووه»فروودنوود:  در حوودخث اسووت  کووه نووام وحه  آن  ای 
ود  گور فرزنودانتان را وحه  گردانود؛ پوس ا حاشد، خداوند وتعال رزق و روزخشوان را وسوحع 

   3«.نام نهادخد آنان را نزنحد و دشنام ندهحد
که فروودند:  از اوام رضا د حاشد، اهول خانه»رواخت شده  که در آن نام وحه  ای 

   4«.آن خانه حاوداد و شاوگاهشان توأم حا خحر و برکت خواهد بود
کووه وووردی را در روز قحاوووت وووی وود اسووت. در حوودخث اسووت  آورنوود و نوواوش وحه 

کوردی »فرواخود: خدواند وتعال خطاب حه وی وی از وون ححوا نكوردی و وورا وعصوحت 
                                                           

 .14، ح44، صههان. 1
وسففائل؛ و در رواخووت دخگووری حووه جووای چهووار فرزنوود، سووه فرزنوود پسوور ذکوور شووده اسووت؛ 5، ح15، صههووان. 2

 .0، ح750، ص40، ابواب احكام اْلوالد، حاب41 ، حالشیعه
 .74، ص1 ، حهدمىعةوزام. 3

 .5، ح750، ص40، ابواب احكام اْلوالد، حاب41 ، حوسائلالشیعه. 4
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که ههنام حجحب ون رسول خدا  بودی و ون اوروز ححا دارم تو را عوذاب  در حالی 
که ههنام حجحب ون هستی    1«.کنن در حالی 

تی  خوود: ووون در ودخنووه وعهوووال  ههنشووحن اوووام صووادقگوابوهووارون وووی بووودم، ووود 
رفووتن.  خوودوت حضوورت نرسووحدم و حعوود از چنوود روز دوحوواره وحضوور اوووام صووادق

کووردم: »فروودنوود:  حضوورت کووه تووو را ندخوودم؟ عوورض  ای احووا هووارون چنوود روز اسووت 
فروودنووود: وجوووارک حاشووود، چوووه اسوووهی بوووراخش  ام، حضووورتصووواحب پسوووری شوووده

گذاردهای؟ عرگذاشته د  کردم: ناوش را وحه   ام. ض 
گونوۀ وجوارک حوه سوهت زووحن خون شودند و ووی حضرت اوام صادق گفتنود: حوا 

گونوۀ وجوارک حضورت حوه زووحن برسود.  کوه نزدخوک بوود  د تا جایی  د وحه  د وحه  وحه 
سپس فروودند: جان خودم و اوالدم و اهلن و پدر و وادرم و تهام اهول زووحن حوه فودای 

 .رسول خدا
ه ناسزا نگویی و او را نزنی و حه او حدی نكنوی. سوپس فروودنود: در زووحن حه ا ین حچ 
ود در آن حاشود وگور اخنكوه آن خانوه در هور روزی تقودخس خانه که اسن وحه  ای نحست 
   2«.شود...وی

شوود از  شاخسته است و ون وقتی وژدۀ والدت فرزندش حوه وی داده وی . 369 مسأله
کاووول بووودن خلقووتش اخنكووه او پسوور اسووت خووا دختوور سوو ال نكنوود، حل كووه از سووالوتی و 

کوورده و حگوخوود: گوور وی را سووالن خافووت حهوود خداونوود وتعووال را   الَحْهووُد هلِِل »3بپرسوود و ا
ها   ی َخْلقا  ُوَشو َ ذی  َلْن َخْخُلْق ِون 

کوه پسور اسوت، شوكر خداونود  4«ال  گور حعودا  دانسوت  و ا
گوور دانسووت دختوور اسووت از انتخوو اب خداونوود وتعووال را بوور نعهووتش حووه جووای آورد و ا

                                                           
 .0، ح174، ص15، ابواب احكام اْلوالد، حاب10 ، حسائلوهسحًبطالمسائلهسحدزکالى. 1
 .4، ح75، حاب نوادر، ص5 ، حكافی فسوع. 2

کووه حدقحافووه و زشووت )ناوتناسووب و نوواقص الخلقووه( اسووت، 3 کووه از ووون، انسووانی را  . سووتاخش خداونوودی را 
 نحافرخد. 

گر هن خداوند حكحن حه وی فرزندی ناقص الخلقه عط ه ا ا فرووود، آن را اوتحوان الهوی دانسوته و صوجر الجت 
کند و زحان حه شكوه در پیشگاه ربوبی نگشاخد.   پیشه 

 .1، ح014، ص73، ابواب احكام اْلوالد، حاب41 ، حوسائلالشیعه. 4



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کووه دختووران  و پسووران « حسوونات»وتعووال بووراخش ناراحووت نشووود و در حوودخث اسووت 
 1شود.شود و از نعهت س ال ویهستند و حه حسنات پاداش داده وی« نعهت»

 احکام عقحقه 
کوووردن» . 371 مسأله ووودش  -پسووور خوووا دختووور  -بوووراى نووووزاد « عقحقوووه  در روز هفوووتن تول 

گر از روز هفتن تأخحر بیفتد  2وستحب است  -حا عذر حاشد و چه حدون عذر  چه -و ا
 وستحب بودن آن ههچنان ثاحت است. 

گر نوزاد عقحقه نشده تا حه حد  حلوغ خا بزرگسالی برسد، وسوتحب اسوت  . 371 مسأله ا
گوور در زوووان ححوواتش  کنوود؛ حلكووه ا خووودش هرچنوود تووا آخوور عهوور، بووراى خوووخش عقحقووه 

 3توان حعد از وفاتش برای او عقحقه نهود. عقحقه نشود، وی
ۀ ن . 372 مسأله گر حچ  تواننود احالغ والی داشته حاشد، پدر خا پودربزرگ پودری وی وویا

ه براخش عقحقه نهاخند.   از وال خوِد حچ 

چوه حوالغ حاشود و  -توانود از ووال خوودش بورای شوخص دخگور انسان ووی . 373 مسأله
کار حدون اجازه از وی خا ولی  شرعی او حاشد.  -چه ناحالغ   عقحقه نهاخد، هرچند این 

که دارای دو خا چند ف . 374 مسأله توانود حوه قصود عقحقوۀ ههوۀ رزند است نهویفردی 
آنان، خک ححوان را حه صورت وشترک ذحح نهاخد و الزم اسوت هور ححووان، فقوط بورای 

 عقحقۀ خک نفر لحاظ شود. 
حاشوود و ححوووان دخگوور « بووز»خووا « گوسووفند»خووا « گوواو»خووا « شووتر»عقحقووه حاخوود  . 375 مسأله

کافی نحست.   وانند ورغ، خروس، بوقلهون و شتر ورغ 
قه چواق و فرحوه حاشود و الزم نحسوت شوراخط قرحوانی وستحب است عقح . 376 مسأله

 واجب عحد قرحان را داشته حاشد. 

                                                           
 .4، ح5، حاب فضل الجنات، ص5 ، حفسوعكافی. 1
گر نوزاد قجل از ظهر روز هفتن حهحرد، استحجاب عقحقه س2 ه، ا  اقط است. . الجت 

کورده حاشود، حاخود وطوابق حوا وصوحت عهول 3 گر فرد از ثلوث ووالش حوه انجوام عقحقوه حعود از وفواتش وصوحت  . ا
 شود. 



    / برخی از احكام وربوط حه اوالد 

کووافی نحسووت؛ ولووی چنانچووه  . 377 مسأله صوودقه دادن پووول عقحقووه حووه جوواى عقحقووه 
کافی است؛   کسی در عحد قرحان برای فرزندش قرحانی نهاخد، برای عقحقۀ وی 

کووه فووردی روز عحوود قرحووان بوورای خوووخش قرحووانی ن  هاخوود نحووز ایوون حكوون، در جووایی 
م احكوام قرحوانی وسوتحب، وسوألۀ   ذکور« 1451»جاری است و توضحح آن در جلود دو 

 شد. 

هووای عقحقووه اشووكال نوودارد، هرچنوود بهتوور اسووت در شكسووتن اسووتخوان . 378 مسأله
کردن عقحقه، تا حد  اوكان استخوان  هاى آن شكسته نشود. هنگام قطعه قطعه 

کردن استخوان ، ثاحوت نشوده و نحوز هاى عقحقوهشاخان ذکر است، استحجاب دفن 
فی در آن حنهاخد. اختحار پوست عقحقه حا خود فرد است و وی گونه تصر  1تواند هر 

 

خوع نهوود و وی گوشت عقحقه را وی . 379 مسأله تووان  توان حه صورت خام خا پختوه توز
کورده و اطعوام نهوود و بهتور آن اسوت  حا آن غذایی پخته و جهعی از و ونحن را دعووت 

کنند.که تعداد آنان ده نفر خا بیش 2تر حاشد تا از آن حخورند و براى نوزاد دعا 
 

کوه عاجلوۀ او هسوتند . 381 مسأله کسوانی  ه و  وه، وكوروه  3پدر حچ  وخصوصوا  ووادر حچ 
ه از آن نخورد؛  که وادر حچ   است از عقحقه حخورند؛ حلكه احتحاط وستحب آن است 

ه نهی کراهت وذکور شاول پدربزرگ و وادربزرگ حچ  ه،   خورِ  شود؛ وگر آنكه نانالجت 
ه حاشند.   پدر حچ 

کراهت ووذکور  کند،  گر فرد بزرگ شده حاشد و برای خود عقحقه  شاخان ذکر است، ا
کوه خووِد او نحوز از عقحقوه وصورف  4وحفوظ اسوت؛ حلكوه احتحواط وسوتحب آن اسوت 

 نكند. 

                                                           
م، وسألۀ 1  شود. ، در وورد عقحقه جاری نهی«1454». حكن وذکور برای قرحانی وستحب در جلد دو 

وق ووی -ن حوا رعاخوت شوراخط آ -. شاخان ذکر است عقحقوه حوا انجوام ذحوح خوا َنْحور 2 خوع وحق  شوود و تقسوحن و توز
کووه حووه انجووام آن سووفارش شووده گوشووت آن و دعوووتی دادن، از آداب و وسووتحجات دخگوور عقحقووه وووی حاشوود 

 است. 

که نان3 ه  ه و برادر و خواهر و وادر حچ  ه هستند، وكوروه اسوت از  . حنابراین، افرادی وانند خود حچ  خور پدر حچ 
 عقحقه حخورند. 

کنند. . خعنی وكروه ا4 گوشت عقحقه وصرف  که عقحقه شده و عاجلۀ پدر، از   ست پدر فردی 
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در رواخات نقل و توصحه شده  1دعاهایی برای هنگام ذحح خا َنْحر عقحقه . 381 مسأله
 است؛ از جهله دعای ذیل: 

گفتوه ویِحْس » َقٌة َعْن ُفاَلٍن )حه جوای ُفواَلٍن نوام آن فرزنود  ُهن َ َعقح 
شوود(  ِن اِم َوِحاِم الل َ

ی وٍد َصول َ ُهن َ اْجَعْلها ِوَقواء  َِلِل ُوَحه َ اُم  َلْحُهَها ِحَلْحِهِه َوَدُوَها ِحَدِوِه َوَعْظُهَها ِحَعْظِهِه؛ الل َ
   2«.َعَلْحِه وآِله

 احکام َختنه 

ولی  شورعی نووزاد پسور )پودر خوا پودربزرگ پودری( او را در  ب استوستح . 382 مسأله
دش حا اخهن بوودن از ضورر،  نهاخود و توأخحر انوداختن ختنوه از روز « َختنوه»روز هفتن تول 

 حاشد؛  هفتن جایز وی
ووه چنانچووه ختنووۀ پسوور، تووا سوون  حلوووغ صووورت نگحوورد، بوور خووودش واجووب اسووت   الجت 

 اقدام حه آن نهاخد. 
کووافر ختنووه . 383 مسأله گوور  کووه ختنووه شووود،  ا نشووده، وسوولهان شووود، واجووب اسووت 

ت فوق ووه خووا وشووق  کووه  هرچنوود سووالخورده حاشوود؛ وگوور بوورای او ضوورر قابوول توج  العوواده 
ل نهی  شود )َحَرح( داشته حاشد.  وعهوال  تحه 

                                                           
گاو خا بز است ذحح وی1 گوسفند خا  گر ححوان،  گر شتر است َنْحر وی. ا  شود. شود و ا
 .  1، ح، حاب القول علی العقحقة1701، ص47 ، حالىافي. 2

که برای عقحقه نقل شده، ووارد ذیل است:     از دعاهای دخگری 
ی َبري» اّول:دعای ا ُتْشِرُکوَن،  خا َقْوِم ِؤن  ْرَض َحنحفوا  ُوْسوِلها  ؤِ ٌء ِوه 

َ
وَهاَواِت َواْْل وذی َفَطوَر الس َ ْهوُت َوْجهوي ِلل َ وی َوج َ ن 

لِ  اَلهحَن، ال  َشورخَك َلوُه َوِحوذ   َصالتي َوُنُسكي َوَوْححاَي َوَوهاتي هلِِل َرب ِ اْلع 
َنا ِوَن اْلُهْشِرکحَن، ِؤن َ

َ
ِووْرُت َوَوا أ

ُ
َك أ

وٍد َوآِل  ِ َعلوی  ُوَحه َ
ُهون َ َصول  ْکَجوُر، الل َ

َ
ُهن َ ِوْنَك َوَلوَك ِحْسوِن اِم َواُم أ َن، الل َ َنا ِوَن اْلُهْسِلهح 

َ
وْل ِووْن  َوأ وٍد َوَتَقج َ ُوَحه َ

حه قصد ذحح ححووان، نوام شود و آنگاه نام فرزند و پدرش ذکر وی« ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن »و حه جای « ُفاَلِن ْبِن ُفاَلٍن 
 .4، ح05، حاب045، ص41 ، حوسائلالشیعهکند؛  خداوند وتعال را برده و ححوان را ذحح وی

ی امُ » دعایدّوم: وَك َصول َ ِة َنجح ِ
وا َعلوی  ُسون َ ْلوُه ِون َ ُهون َ َفَتَقج َ ْعَطْحوَت، الل َ

َ
ْنوَت أ

َ
ُهن َ ِوْنَك َوَلَك َووا َوَهْجوَت َوأ  َعَلْحوِه الل َ

ج»سپس حا ذکر شرخف « هآلِ َو  وْحَطاِن الور َ ُعْوُذ ِحواِم ِووَن الش َ
َ
ِن أ از شور  شوحطان رجوحن حوه خداونود وتعوال پنواه « ح 

َلوَك »گوخود: کنود و وویبرد و آنگاه حه قصد ذحح ححوان، نام خداوند وتعال را بورده و ححووان را ذحوح وویوی
َواُء اَل  ِ َن َلَك َواْلَحْهوُد هلِِل َشرخَك ُسِفَكِت الد  جح  وْحَطاَن الور َ

ُهون َ اْخَسوِأ الش َ َن الل َ ، وسفائلالشفیعه؛ « َرب ِ اْلَعواَلهح 
 .7، ح05، حاب 043، ص41 ح



    / برخی از احكام وربوط حه اوالد 

گوور در روز « ولحهووه»وسووتحب اسووت جهووت ختنووۀ فرزنوود،  . 384 مسأله داده شووود و ا
گحوورد و در ههووان رو ولحهووۀ »ای حووه عنوووانز ولحهووههفووتن خووا قجوول از آن ختنووه صووورت 

وود»و « ختنووه کووافی اسووت و حووه هوور دو وسووتحب عهوول شووده  1«ولحهووۀ تول  انجووام دهنوود 
 است. 

ت  . 385 مسأله ۀ ناحوالغ « طواف»ختنه بودن، خكی از شراخط صح  ورد حالغ خا پسر حچ 
ز است  و در این حكن، فرقی بین طواف واجب و وستحب نحست؛  2وهح 

ووۀ ناحووالغ غحوور و  ووا ختنووه بووودن حچ  ش او را طووواف ووویاو  کووه ولووح  ووز  دهوود، از شووراخط هح 
ت طواف وی نحست هرچند رعاخت آن وطابق حا احتحاط وستحب است.   صح 

ت نهوواز و روزه و سووایر عجووادات  شوواخان ذکوور اسووت، ختنووه بووودن از شووراخط صووح 
 حاشد.  نهی

که ختنه نشده وستطحع شوده و حوج بور وی واجوب شوود، در  . 386 مسأله گر فردی  ا
که انجام ختنه  ف صورتی  کورده و حوج وشور  در سال استطاعت وهكن حاشد، ختنوه 

 شود، وگرنه انجام حج را تأخحر انداخته تا ختنه نهاخد؛ وی
کووردن حووه وقوودار واجووب  گوور ختنووه  ووا ا اصووال   -شووود کووه در وسووألۀ حعوود ذکوور وووی -او 

وة االسوالم از وی سواقط  وهكن نجاشد وانند اخنكه ضرر داشوته خوا َحَرجوی حاشود، حج 
که طواف عهره و حج  را خود انجوام داده و بورای شود و نهی احتحاط واجب آن است 

حاخود خوودش  3طواف ناجب نحوز حگحورد و پوس از انجوام طوواف توسوط خوودش و ناجوب،
 نهاز طواف را حخواند. 

کوه پوسوته روى  . 387 مسأله برخوده شوود، « َحَشوَفه»وقدار واجب در ختنه آن اسوت 
که ونفذ خروح ادرار و وقداری از پوست حش گردد؛ طوری   فه آشكار 

                                                           
د». استحجاب 1  ، وورد چهارم ذکر شد. «754»در وسألۀ « ولحهۀ تول 
کوه ختنوه نشوده طوواف نهاخود، طووافش حاطو2 وز در حوالی  وۀ ناحوالغ وهح  گر ورد حالغ خا حچ  ل اسوت و . حنابراین، ا

کوه فورد وعوذور بووده، واننود اخنكوه  کرده است و این حكن، در ووردی  که طواف را ترک  کسی است  وانند 
کرده خا جاهل قاصر بوده، حنابر احتحاط واجب وی  حاشد.  فراووش 

 زوان.  . هرچند حه صورت هن3
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کوه در ختنوه پوسوته روى حشوفه طووری برخوده   ه، احتحاط وستحب آن است  الجت 
گردد.  شود  که تهام حشفه آشكار 

وود شووود، ختنووه نهووودن او  ووه حووه صووورت ختنووه شووده وتول  گوور حچ  شوواخان ذکوور اسووت، ا
ت،  سوواقط وی کشووحدن تحووغ بوور وحوول  ختنووه، حووه جهووت عهوول حووه سوون  شووود، هرچنوود 

 وستحب است. 

  در رواخت دعای ذیل برای ختنه نقل و توصحه شده است:  . 388 مسأله
وووا َلوووَك َوِلووودخِنَك » َجووواٌع ِون َ ِ ی اُم َعَلْحوووِه َوآِلوووه َوات 

وووَك َصووول َ ُة َنجح ِ
ُتَك َوُسووون َ وووِذِه ُسووون َ ُهووون َ ه   1الل َ

ِتَك َوِبِؤراَدِتَك  ْنَفْذَتوُه  ِحَهشح َ
َ
ْووٍر أ
َ
َرْدَتوُه َوَقَضواٍء َحَتْهَتوُه َوأ

َ
ْووٍر أ
َ
َذْقَتوُه َحور َ اْلَحدخوِد ِفوی ِخَتاِنوِه ِْل

َ
  َفأ

ُنوِب َوِزْد فوي ُعُهوِرِه َواْدَفوِع اَْلفواِت   َوِحَجاَوِتِه 
ْرُه ِوَن الوذ ُ ِ ُهن َ َفَطه 

ي؛ الل َ ْعَرُف ِحِه ِون 
َ
ْنَت أ

َ
ْوٍر أ
َ
ِْل

ْوَجاَع َعْن ِجْسِهِه َوِزْدُه ِوَن اْلِغنی  َواْدَفْع َعْنُه 
َ
َك َتْعَلُن َواَل َنْعَلُن َعْن َحَدِنِه َواْْل 2«.اْلَفْقَر َفِؤن َ

 

 آداب و احکام شحر دادن

گحورد؛ . 389 مسأله  3شاخسته است تغذخۀ نوزاد تا حد  اوكان حا شوحر ووادرش صوورت 
ت و رجحان داشته حاشد؛ وثل آنكوه داخوه،  وگر آنكه شحر دادن غحر وادر از جهتی وزخ 

ی و اخالقوی بووده و شوحر زن حا شرافت و دارای صوفات پسوندخده از نظور جسوهی، روانو
کی داشته حاشد و وادر طفل این طور نجاشد.   پا

ت شحر دادن نوزاد  . 391 مسأله بیسوت و  -توسوط ووادر خوا داخوۀ دخگور  -بهتر است ود 
ر داده ووووش از دو سووال قهووری شحووووت طفوول بیوووونحس هوووود و شاخستووووخووک ووواه قهووری حاش

 شود؛ 

ه ونحصر حاشد حه اخنكوه وو گر حفظ سالوتی حچ  ه، ا ادرش خوا داخوۀ دخگوری او را الجت 
گرفت.   شحر دهد، نجاخد نوزاد را از شحر 
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    / برخی از احكام وربوط حه اوالد 

ووه از  . 391 مسأله بوور وووادر واجووب نحسووت نوووزاد خووود را شووحر دهوود، وگوور آنكووه حفووظ حچ 
ف و واحسته حه شحر دادن او حاشود و در هور صوورت وی توانود بورای شوحر دادن  ضرر وتوق 

ت دو سال  ه در ود  کند.  -نه بیشتر  -حچ  خافت   اجرت در

انی شوحر نهیدر وو . 392 مسأله که وادر، فرزند خود را وج  وه  اردی  دهود، چنانچوه حچ 
ووه  -نووه بیشووتر  -وووالی داشووته حاشوود، اجوورت شووحر دادن وی تووا دو سووالگی  از وووال حچ 

گوور طفوول وووالی نداشووته حاشوود، پوودر وی در صووورت توانووایی وووالی  برداشووته وی شووود و ا
 حاخد اجرت او را حدهد؛ 

وه ووالی نداشوته حاشو گور حچ  ه، ا وه نحوز توانوایی ووالی نداشوته خوا فووت الجت  د و پودر حچ 
کرده حاشد )و ههحن طور پدربزرگ پدری وی هر چه حواال رونود(، حنوابر احتحواط واجوب 

کنود توا  بر وادر الزم است حه ه را شوحر دهود خوا اخنكوه زن دخگوری را اجحور  انی حچ  طور وج 
ه را شحر دهد و اجرتش را بپردازد.   حچ 

وت دارد  وادر برای شحر دادن حه . 393 مسأله فرزندش نسجت حه زنوان دخگور حوق  اولوخ 
 تواند حدون رضاخِت وادرش، داخۀ دخگری انتخاب نهاخد؛ و پدر نوزاد نهی

کهتوور خووا   کنوود و داخووۀ دخگوور حاضوور حاشوود حووا اجوورت  وگوور آنكووه وووادر وطالجووۀ اجرتووی 
گور ووادر راضوی حوه شوحر دادن زن دخگور  حدون اجرت نوزاد را شحر دهود و در ایون فورض ا

گردد، استحقاق اجرت ندارد.  ده و خودش عهدهنش  دار شحر دادن نوزاد 

کووه بووراى نوووزاد انتخوواب وی شاخسووته اسووت داخووه . 394 مسأله شووود، وسوولهان و  اى 
و ونه )شحعه دوازده اواوی( و عاقل و داراى صفات پسوندخده از نظور جسوهی، روانوی 

کوه اوحرالهو ونحن و اخالقی حاشد؛ در رواختی از اوام صادق روودنود: ف نقل شوده 
کسوووی فرزنووودان شوووها را شوووحر وی» کوووه فرزنووود حوووا آن شوووحر رشووود  حنگرخووود چوووه  دهووود؛ چرا
1«.کند وی

 

کن داخوه سوزاوار نحسووت  کووافر خوا  کووه  گوردد  رو خوا وجووتال حووه  عقوول خوا زشووت اى انتخوواب 
 ضعف بینایی ههراه حا ریزش اشک )َعْهشاء( حاشد؛ 

                                                           
 .14، ح00، حاب ون خكره لجنه و ون الخكره، ص5، حفسوعكافی. 1
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که زنا نحز وكروه است داخه  گرفته شود  خا شحرش بر اثور ارتكواب زنوا و زاده است،  اى 
د فرزند زنا حاصل شده حاشد.   تول 

گذاشووته . 395 مسأله نشوووند؛  بهتوور اسووت حووانوان در شووحر دادن حووه افووراد وختلووف آزاد 
که حا شحر خوردن حوه خكودخگر وحورم رضواعی  زیرا وهكن است بر اثر فراووشی، افرادی 

 اند، اقدام حه ازدواح حا خكدخگر نهاخند. شده

که وی . 396 مسأله کوه حوه خواهد  زنی  ۀ شخص دخگری را شوحر دهود، در صوورتی  حچ 
حاخود بورای شوحر دادن از او اجوازه  1سجب شحر دادن حوق  واجوب شووهرش از بوین بورود،

 حگحرد. 

 حق  حضانت و نگهداری فرزند

کوه وربووط حوه « حق  حضانت» . 397 مسأله کودک و اوووری  و نگهدارى و وراقجت از 
وشووترک حووا پوودر و وووادرش طور  تربیووت و پوورورش او اسووت، تووا سوون  دو سووال قهوورى حووه

 حاشد و فرقی نحست بین اخنكه فرزند، پسر حاشد خا دختر؛  وی

ت فرزنووود را از دخگوووری جووودا حنوووابراین، هوووحچ خوووک از آن دو نهوووی  توانووود در ایووون وووود 
 نهاخد. 
حووق  حضووانت و نگهووداری فرزنوود حعوود از دو سووال تووا سوون  حلوووغ و رشوود،  . 398 مسأله

کوه  کوودکوخصوص پدر است، هرچند احتحواط وسوتحب اسوت  چوه پسور  -را  وی 
از ووادرش جودا نكنود؛ حلكوه در صوورت ضورر و وفسوده  2تا هفت سالگی -چه دختر 

کودک، پدر نهی  تواند او را از وادرش جدا نهاخد. برای 

کووودک بوور اثوور طووالق خووا غحوور آن، قجوول از دو سووالگی او از  . 399 مسأله گوور پوودر و وووادر  ا
و نفر در حق  حضوانت شود و هر د خكدخگر جدا شوند، حق  حضانت وادر ساقط نهی

                                                           
حقووق شووهر بور »حخوش ، «اخف زن و شووهر در زنودگی وشوترکوظ». در وورد حقوق واجب شوهر حه وجحث 1

 رجوع شود. «زن
 . هفت سال قهری. 2



    / برخی از احكام وربوط حه اوالد 

دار وشووترک هسووتند و حاخوود حووه صووورت نوووحتی خووا هوور شووحوۀ دخگوور حووا توافووق هوون، عهووده
 شوند؛ حضانت فرزند 

گوور وووادر حووا شووخص دخگووری ازدواح نهاخوود، حووق  حضووانت وی نسووجت حووه   ووه، ا الجت 
م جودا شوود، حوق  حضوانت وی بور  کودک ساقط وی کوه از شووهر دو  شوود و در صوورتی 

 گردد. نهی
کوودک دارد،  . 411 مسأله کوودک حهحورد، حوق  حضوانت اختصواص حوه ووادر  گر پودر  ا

 هرچند حا فرد دخگری ازدواح نهاخد. 

حنوووابراین، پووودربزرگ پووودری و سوووایر خوخشووواوندان و نحوووز وصوووی  پووودر، نسوووجت حوووه 
ی ندارند. کودک حق   1حضانت 

کووودک دارد و  . 411 مسأله کووودک فوووت شووود، حضووانت اختصوواص حووه پوودر  گوور وووادر  ا
ی ندارند. والدین وادر و سایر حس  تگان وی و نحز وصی  وادر حق 

کوووودک فووووت شووووند، حوووق  حضوووانت اختصووواص حوووه  . 412 مسأله گووور پووودر و ووووادر  ا
گر او هن فوت شده، حق  حضانت وربوط حوه فوردی اسوت  پدربزرگ پدری وی دارد و ا

ن»که از طرف پدر خا پدربزرگ پدری حه عنوان  ن شوده اسوت و چنانچوه « قح  کودک وعح 
ن نحز تعحین نشده، احت کوودک، حوا قح  کوه سوایر خوخشواوندان نسوجی  حواط الزم آن اسوت 

کودک را عهده کن شرع، حضانت   دار شوند. توافق هن و اجازه از حا

کوودک را عهوده . 413 مسأله کوه حضوانت  شوود حاخود  دار ویپدر و وادر خا فرد دخگوری 
گور  کودک، اوحن و ووورد اعتهواد حاشوند و ا عاقل و نحز نسجت حه نگهداری و وراقجت از 

 2هان است، الزم است وی نحز وسلهان حاشد.فرزند وسل

                                                           
کودک و اووال وی حا ولی  شرعی اوست و حا حوق  حضوانت ووادرش تعارضوی 1 ه، حق  والخت نسجت حه  . الجت 

کووه در وسووألۀ  -نوودارد. حنووابراین  کووه پوودربزرگ پوودری د -شووود  ذکوور وی« 043»ههووان طووور  ر قحوود در صووورتی 
ۀ ناحالغ حا اوست و حضانت وی حا وادرش وی حاشد. توضحح اولحوای شورعی در ححات است، والخت حچ 

م، فصل   ذکر شد. « َحْجر»جلد سو 

وووۀ ناحوووالغ وسووولهان و عاقووول حاشووود، حضوووانت 2 گووور پووودر وجنوووون حاشووود خوووا ورتووود شوووود و ووووادر حچ  . حنوووابراین، ا
 اختصاص حه وادر دارد و بر عكس. 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

هوای  در غحر این صورت، سرپرستی و حضوانت فرزنود حوا رعاخوت ترتحوب و اولوخ ت
 حاشد.  وذکور در وساجل قجل حه عهدۀ دخگران وی

کووه حووق  حضووانت حووا اوسووت، وووی . 414 مسأله کووودک را در اختحووار فوورد کسووی  توانوود 
که نسجت حه انجام وظاخف شرعی وربوط حه حضانت ووورد اطهحنوان و وثووق  دخگری 
دار نگهووداری و وراقجووت از حاشوود قوورار دهوود تووا وی تحووت نظووارت و اشووراف وی عهووده

 کودک شود؛ 

وووه، حوووق  حضوووانت فووورد اول ههچنوووان حووواقی اسوووت و وی هووور زووووان حخواهووود   الجت 
کودک را در اختحار حگحرد.  وی  تواند 

که حق  حضانت حا او است، نهی . 415 مسأله سولب تواند ایون حوق  را از خوود کسی 
کوه هور  کوودک  نهوده و شخص دخگری را صاحب این حق  قرار دهد؛ وگر پدر خا ووادر 

ت آن، حووه طوورف کوودام وووی تواننوود حووق  حضووانت خوووخش را در تهووام خووا حخشووی از ووود 
گذار نهاخد؛ ولی نهی توانند ایون حوق  را از خوود سولب نهووده و بورای شوخص وقابل وا

 ثالثی قرار دهند. 

کوودک . 416 مسأله کوه حوق  حضوانت  توانود از ایون اوور اوتنواع حوا اوسوت، نهوی کسی 
کن شوورع وووی کنوود، حووا گوور اوتنوواع  دار شوودن حضووانت توانوود او را وادار حووه عهوودهورزد و ا

 کودک نهاخد. 
کوه حوق  حضووانت در  -هور خوک از ووادر خوا پودر توا قجول از دو سوال قهوری  . 417 مسأله

ه حه وساجل قجل، وشترک بین آن دو وی ت حا توج  حوق  نسوجت حوه ایون 1-حاشد این ود 
 حاشند. وستقل از دخگری وی

گور حخواهنود نسوجت حوه اووور وربووط حوه حضوانت   حنابراین، هر خک از ووادر خوا پودر ا
هوا، اصوالح وووی سور، چحودن فرزندشان وانند استحهام، نظافوت، شستشووی لجواس

کننود، الزم نحسوت از  ناخن خا ههراه بردن وی در صورت نحاز حه خوارح از ونوزل اقودام 

                                                           
گفته شد. . حا رعاخت ش1 که در وساجل قجل   راخطی 



    / برخی از احكام وربوط حه اوالد 

کووه اقووداوات هوور خووک حووا دخگووری اجووازه ح گحرنوود، هرچنوود احتحوواط وسووتحب آن اسووت 
 ههاهنگی و توافق دخگری حاشد. 

چه قجل از دو  -گحری در اوور والی فرزند ناحالغ  شاخان ذکر است، والخت و تصهحن
اوسوت و حوق  حضوانت شواول آن  1حوا پودر و جود  پودری -سال قهری و چه حعد از آن 

 شود.  نهی

که حضانت و  . 418 مسأله کسی  گر  وه حوه عهودۀ اوسوت، فوردی غحور از ا سرپرستی حچ 
کوه اذن ولوی  در آنهوا شورط اسوت، حاخود  پدر و پدربزرگ پدری فرزنود حاشود، در ووواردی 

 این اوور را حا ههاهنگی و اذن ولی  شرعی انجام دهد. 

کدام را  هثالاول: گر پدر شراخط حضانت و والخت طفل، هحچ  حه جهوت جنوون و  -ا
د خا آنكه فوت شده حاشود و حضوانت حوا ووادر و والخوت حوا پودربزرگ دارا نجاش -وانند آن 

گحرد.   پدری طفل حاشد، اوور والی طفل حاخد حا ههاهنگی جد  پدری وی انجام 
ف در اووووال طفوول و هزخنوۀ آن در شووؤون وی حاخوود از ولووی   حنوابراین، وووادر بوورای تصور 

م فصل  که توضحح آن در جلد سو   ذکر شد. « رَحْج »شرعی طفل اجازه حگحرد، 

کودام شوراخط حضوانت را دارا  هثالدّوم: گر پدر، وادر و پدربزرگ پدری طفل هحچ  ا
گوذار شوده حاشود، ولوی پودر خوا پودربزرگ  نجاشند و حضانت وی حه شوخص دخگوری وا
پدری شراخط والخت در اور ازدواح طفل را دارا حاشند، چنانچه آن شخص حخواهد حه 

ه او را عقود ت حا حچ  کوار از پودر خوا پودربزرگ پودری  جهت وحروح  کنود، حاخود بورای ایون 
ه  اجازه حگحرد.  حچ 
گر وثال  پدربزرگ پدری طفل زنده نجاشد  و پدر وی نحز حه جهت جنون و  2ههچنحن، ا

                                                           
کن شوورع حووا 1 ووه، پوودر خووا پوودربزرگ پوودری نداشووته حاشوود، والخووت وی حووا وصووی  آنهووا و حووا کووه حچ  . در صووورتی 

م، فصل  که در جلد سو   حاشد.  ذکر شد وی« َحْجر»توضححی 

ن شو2 ن وعوح  گور قوح  هی نحز از طرف پودربزرگ پودری وی تعحوین نشوده حاشود و ا ده، حكون آن در . عالوه بر آن قح 
 بیان شد. « 154»وسألۀ 

کوه در اوور »، وجحوث «ازدواح»شاخان ذکر اسوت، توضوححات بیشوتر در ووورد ایون وسوأله در فصول  افورادی 
 ذکر شد. « والخت بر فرد ناحالغ و وجنون»، قسهت «شوندازدواح ولی  شرعی وحسوب وی
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کوه در وسوألۀ  وت اجوازه دادن نداشوته حاشود، ههوان طوور  ذکور شود، « 155»وانند آن، اهلح 
کوه ازدواح چنحن عقدی حاخود حوا اجوازۀ حواکن شورع حاشود  و حواکن شورع فقوط در صوورتی 

که ترک آن ووجب وفسده حاشد، وی  تواند اجازه دهد.  طفل ضرورت داشته، طوری 
گووور فرزنووود حوووه سووون   . 419 مسأله گوووردد، دوران « رشوووحد»رسوووحده و « حلووووغ»ا وحسووووب 

کسووی  حضووانتش تهووام وی ووی پوودر و وووادر  -شووود و  حووق  حضووانت بوور او ندارنوود؛  -حت 
 ت حه زندگی حا پدر خا وادر حا اوست؛ گحری نسج حلكه اختحار تصهحن

ت اخشوان وی  گر جدایی او از پدر خا وادر ووجب ناراحتی و اذخ  ه، ا شوود و ایون  الجت 
ناراحتی از سر دلسووزی و شوفقت حوه حوال فرزنود حاشود، وخالفوت حوا آنوان در ایون اوور 

که خالف وظحفۀ وعاش رت حوه جایز نحست؛ عالوه بر آن فرزند نجاخد طوری رفتار نهاخد 
گردد.  1وعروف و برخورد نحک حا آنان وحسوب 

گرفتن  ۀ پيدا شده بی»در اختحار   «سرپرست حچ 

که پیدا شده و بی . 411 مسأله کارهوای خوود  طفلی  سرپرست است و توانایی انجوام 
 نام دارد. « لقحط»و دفع خطرات از خوخش را ندارد، اصطالحا  

گوور حفووظ وی حسووتگی حووه « لقووحط»برداشووتن  برداشووتن او وسووتحب اسووت؛ حلكووه ا
کفوایی اسوت؛ چوه اخنكوه خوانوادۀ وی او را رهوا   داشته حاشد، اقدام حه این اوور واجوب 

کنوار راه  هام و وانند آن، وی را  کرده و حه جهت فقر و ناتوانی از تأوحن نفقه خا ترس از ات 
گون شوده حاشود  خا وسجد خا جای دخگر قرار داده حاشند خا این وه  طور نجاشود و ووثال  حچ 

 2قت شده و حعد در وكانی رها شده حاشد.خا سر

                                                           
م، وجحث اطاعت1  رجوع شود. « 044تا  015»ن، وساجل والدی از . پیراوون احكام والدین حه جلد دو 
ۀ ناحالغ بی2 که بر او . حنابراین، حكن وذکور وربوط حه حچ  کنود؛ « گهشوده»و « ضواخع»سرپرستی است  صودق 

کوه دچوار جنوون، از دسوت دادن حافظوه و واننود آن اسوت و از خوود اسوتقالل  گر فرد حالغی پیدا شود  ا ا او 
وی شناسایی نشود، چنحن فردی حكون لقوحط را نودارد، حلكوه نداشته و رها شده حاشد و سرپرستی برای 

ووی نوودارد در وووورد وی جوواری وووی کن شوورع از حوواب اوووور احكووام وجنووون و واننوود آنكووه ولووی  خاص  شووود و حووا
 حسجی، در این زوحنه والخت دارد. 



    / برخی از احكام وربوط حه اوالد 

ووه گوور حچ  کووه پیوودا شووده، از طوورف خووانواده شوواخان ذکوور اسووت، ا اش رهووا نشووده و  ای 
کوه آن را  کسوی  احتهال داده شود حوا فحوص و جسوتجو حوه آنوان دسترسوی پیودا شوود، 
ش تحویل دهد.   خافته و برداشته، حاخد اقدام حه اعالن و فحص نهاخد تا آن را حه ولح 

کووه فوور . 411 مسأله و وحافظووت و « حضووانت»دارد، نسووجت حووه  را بوور وووی« لقووحط»دی 
ووت دارد و غحوور از  اقوودام حووه اوووور وی تووا زوووان حلوووغ و رشوودش نسووجت حووه سووایرین اولوخ 

که شرعا  حق  حضانت دارند  واننود پودر و ووادر و اجوداد وی حوا توضوححاتی  -افرادی 
ه را از او ح -که در وجحث قجل ذکر شد   گحرد؛ کسی حق  ندارد حچ 

کوه لقوحط در حكون وسولهان  ه، فرد وذکور حاخد حالغ و عاقل حاشد و در صوورتی  الجت 
 است حاخد وسلهان حاشد. 

گر ههراه  . 412 مسأله شوود، وگور ووالی حاشود، شورعا  ووال وی وحسووب ووی« لقحط»ا
 آوری برخالف آن حاشد.  آنكه نشانه و قرخنۀ اطهحنان

که پودر که پیدا شده و وعلوم است  کوردنش  حنابراین، طفلی  و ووادرش قصود رهوا 
کورده گون  کوه را نداشته و او را در بوین راه  خوادی ههوراه طفول حاشود  انود، چنانچوه ووال ز

ص است وال وی نحست، حكن وال وجهول الهالک را دارد. 1وشخ 
 

کووه ههووراه  گوور وعلوووم حاشوود وووالی  اسووت وربوووط حووه شخصووی « لقووحط»ههووحن طووور، ا
کرده، تا 2است کنار راه رها  کرد و برداشت، ووأذون  که وی را در  هر کس طفل را پیدا 

کند، فرد خاحنده  که طفل و وال ههوراهش را  -حاشد وال وذکور را صرف نفقات طفل 
کرده  کند تا آن را صرف تأوحن نفقات وی نهاخد.  -اخذ   حاخد وال را حفظ 

که نفقات  . 413 مسأله کسی حاشد  گر  انی توأوحن نهاخود، واننود  را حه« لقحط»ا طور وج 
ووقوفوووات، نوووذورات خوووا  3ی ههچوووون بهزخسوووتی، اشوووخاص نحكوکوووار،نهادهوووای دولتووو

که برای وساعدت والی اختام بوی سرپرسوت اسوت، نفقوات طفول از ههوحن وصاخایی 

                                                           
م، وساجل 1  ذکر شد. « و حعد از آن 1000». احكام وال وجهول الهالک در جلد سو 

ف در اووالش را دارا است و وحجور نحست. . ونظور، شخ2 که حق  تصر   ص حالغ و رشحدی است 

 . از ههحن قجحل است، آنچه در وثال آخر وسألۀ قجل ذکر شد. 3
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شود. ههچنحن، تأوحن نفقات طفل لقحط از حقوق شرعی وانند زکوات راه تأوحن وی
خافوت آن را داشوته حاشود حوا رعاخوت شوراخط کوه طفول اسوتحقاق در آن  وال در صوورتی 

گر ووارد وذکور فراهن نحست و  که از خوود وال اضافه« لقحط»اشكال ندارد و ا ای دارد 
کن شورع خوا وکحول وی صورف اوست، فرد خاحنده وی تواند ووال ووذکور را حوا اجوازه از حوا
 نفقات طفل نهاخد. 

کوه  کنود در حوالی  گر فرد خاحنوده از ووال خوودش بور طفول انفواق  شاخان ذکر است، ا
که ذکر شد وهكن بووده، نهویطفل حه صورت تأوحن نفقات توانود آنچوه را خورح هایی 

کوورده، از طفوول حعوود از حلوووغ و رشوودش وطالجووه نهاخوود، هرچنوود در هنگووام انفوواق قصوود 
گوور تووأوحن نفقووات طفوول حووه صووورت ووا ا ووت نداشووته حاشوود؛ او  هووای وووذکور وهكوون وجانح 
کرده، وی ت هزخنه  نود آن را پوس از حلووغ و توانجوده و از وال خودش حدون قصد وجانح 
 رشد طفل، حسب توانایی والحش از وی وطالجه نهاخد. 

گوور  . 414 مسأله کووه وووالی از خووودش داشووته حاشوود، « لقووحط»ا فوورد »حهحوورد در حووالی 
و چنانچووه وارثووی بوورای وی حسووب طجقووات ارث نجاشوود،  1بووردآن را ارث نهووی« خاحنووده

کووه توضووحح آن در فصوول  ارث وی وربوووط حووه اوووام و  1440»وسوواجل« ارث»اسووت، 
 شود.بیان وی« 1443

گر  حوالغ شوده و ازدواح داجون نهاخود، چنانچوه وارثوی بورای وی « لقوحط»ههحن طور، ا
حسووب طجقووات ارث غحوور از ههسوورش نجاشوود، حكوون ارث وی در صووورت وفووات در 

 شود. ذکر وی« 1444»، وسألۀ «ارث»فصل 

 حعضی از حقوق فرزندان
که تربیت و سرپرستی فرزند شرعا  بر  . 415 مسأله عهدۀ اوسوت، واجوب اسوت کسی 

ووۀ شووحعۀ اثناعشووری از  نسووجت حووه آشوونایی فرزنوود خوووخش حووا وعووارف دیوون و عقاجوود حق 

                                                           
ی را بورای خاحنوده در ارث بوردن از او ثاحوت نهوی1 کردن او حق  کنود، . حنابراین، برداشتن طفل سر راهی و بزرگ 

گر خاحنده حهحرد،  که ا  رسد.  ارث وی حه لقحط نهیههان طور 



    / برخی از احكام وربوط حه اوالد 

گوورفتن سوون و  توححوود، نجوووت، والخووت، وعوواد و قحاوووت و... اهتهووام ورزد و حووا در نظوور 
 استعداد و ظرفحتش، وی را حه تدرخج حا وعارف اصلی دین آشنا نهاخد. 

وت دهود و حوه تودرخج زوحنوه را ههحن طور، حاخد حه تربیت دخنی ف رزنود خووخش اههح 
حجواب و  2روزه، 1برای خادگحری وساجل شرعی و انجام واججات دخنی ههچون نهواز،

وات فراهن سازد.   ترک وحر 
کنود و بور اثور آن،  کوتواهی  گر نسجت حه اوور دخنی فرزند خوخش،  شاخان ذکر است، ا

تفواوت شوود، در پیشوگاه  یفرزندش نسجت حه دین، عقاخد اسالوی، وسواجل شورعی ب
 حاشد. الهی شرعا  وسؤول وی

که تربیت و سرپرستی فرزند بر عهدۀ  . 416 مسأله اوست، حاخد فرزند خووخش را  کسی 
شود و نحوز از آنچه ووجب فساد عقحده و نقص در اخهان خا فساد اخالق و رفتارش وی

س حه هحچ عنوان راضی حه واقوع شودن آنهوا  که شرع وقد  وی از افور -اعهالی  اد غحور حت 
ف   حاشد حاز دارد؛ نهی -وكل 
چحنی و ههووحن طووور  اعهووالی واننوود ارتكوواب فحشووا، آشوواوحدن وسووكرات، سووخن 

از ایووون قجحووول وحسووووب  3حنوووابر احتحووواط واجوووب، غحجوووت و غنوووا و ووسوووحقی لهووووی
 4شود. وی

که سرپرستی و تربیت فرزند حه عهدۀ اوست، حاخد وی را از انجوام  . 417 مسأله کسی 
کووت او کووه ووجووب هال کووار  خووان فوق هوور  العوواده و  شووده خووا حاعووث وارد آووودن ضوورر و ز

                                                           
سووال . در حعضووی از رواخووات، تهوورین دادن فرزنوودان نسووجت حووه انجووام نهوواز، از سوون  هفووت سووالگی )هفووت 1

ل، فصول  حوات »قهری( توصحه شده است؛ حه جلد او  کودکوان بورای نهواز   آوواده»، وجحوث «نهوازکل  سوازی 
 رجوع شود. « قجل از حلوغ

م، وسألۀ . در وورد استحجاب تهرین دادن ف2  رجوع شود. « 0»رزندان ناحالغ حه روزه حه جلد دو 

گوووش دادن حووه آن دو  . ایوون حكوون، شوواول آواز خوانوودن غنووایی و نحووز نووواختن ووسووحقی لهوووی و ههووحن3 طووور 
 شود. وی

کوه در ایون قسوهت نوام آنهوا ذکور نشوده، 4 کارهوای حورام دخگوری  . شاخان ذکر اسوت، ایون وووارد و ههوحن طوور 
حه تصاویر حرام خا سایر وووارد ارتجواط حوا نواوحرم، چنانچوه ووجوب فسواد اخوالق خوا اعتقوادات وانند نگاه 

که در احتدای وسأله ذکر شد، حنابر فتوی  واجب است.   فرد شود، حازداشتن فرزند از آنها ههان طور 
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ووی  نسووجت حووه وی  -ههچووون نقووص خووا از بووین رفووتن عضووو خووا برخووی از حووواس  -وهه 
 گردد، حاز دارد؛  وی

گونووه ضوورر عقالیووی وی  شووود،  حلكووه حنووابر احتحوواط واجووب، ایوون حكوون شوواول هوور 
کت خا نقص عضو و قطع عضو نرسد.   هرچند حه حد  هال

که سرپر . 418 مسأله توانود وی را حوه  وی ستی و تربیوت فرزنود حوه عهودۀ اوسوت، کسی 
کار و صنعت، خواندن و نوشوتن و رخاضوی  فرد وورد اعتهاد و اوحنی حسپارد تا حه وی 
کووه بوورای دیوون و دنحووای او سووودوند اسووت و حاخوود نسووجت حووه  خووا علوووم دخگووری بیوواووزد 

1خد.شود، از او وراقجت نها هرآنچه ووجب فساد عقاجد خا اخالق وی وی
 

که سرپرستی و تربیت فرزند حوه عهودۀ اوسوت، حاخود وی را از آزار و  . 419 مسأله کسی 
ت دخگران و آنچه ووجب ضرر رساندن حه آنان وی  شود ونع نهاخد. اذخ 

ز  . 421 مسأله وووت و ترسووواندن فرزنووود حووودون وجوووو  حوووجس و ضووورب و شوووتن و آزار و اذخ 
گنواه خوا  ه در ووارد ارتكاب  آزار حوه شرعی حرام است و حكن زدن آهسته و خفحف حچ 

م، وسألۀ   ذکر شد. « 745»دخگران خا ضرر رساندن حه آنها در جلد دو 

کوردن حوا  . 421 مسأله کردن حا وی و حازی  کودکانه رفتار  در رواخات حه بوسحدن فرزند، 
وووت وووت حوووه او و نگووواه وحج  کوووودکی و اظهوووار وحج  آوحز حوووه وی و وفوووای حوووه  او در دوران 

که حه او داده شده، وعده  سفارش شده است.  2ای 

کووه رسووول خوودا  اووام صووادق از کووه فرزنوود خووود را »فروودنوود:  رواخووت شووده  هوور 

                                                           
ه حه این وسأله و وساجل قجل در ووورد تعلوحن و آوووزش علووم حوه فرزنودان، حاخود در1 انتخواب ودرسوه و  . حا توج 

ون و نحوز وحوحط ودرسوه و  گر اعتقادات و اخوالق وعل  ت شود و ا که حا آنها ورتجط هستند دق  ن و افرادی  وعل 
ه و خووف ایون اوور  اووری از این قجحل ووجب فساد اعتقادی و اخالقی فرزند وی شود خا احتهال قابل توج 

ه حه چنحن ودرسه  نحست. ای جایز  وجود داشته حاشد، فرستادن حچ 

ووه حووه فاسوود نشوودن اعتقووادات و اخووالق و تربیووت( حووا ههووحن توضووححات، حاخوود در وووورد  اووور وووذکور )توج 
اسووتفادۀ فرزنوودان از اوكانوواتی واننوود تلفوون ههووراه و شووجكۀ اخنترنووت، تهاشووای فووحلن و سوورخال... نحووز وراعووات 

م، فصول افراد از اوكاناتی ههچون فضا  گردد؛ برخی توضححات دخگر در وورد استفادۀ ی وجازی در جلد دو 
 ذکر شد. « اور حه وعروف و نهی از ونكر»

م، وساجل 2  ذکر شد. « 030تا  034». احكام خلف وعد و حدقولی در جلد دو 



    / برخی از احكام وربوط حه اوالد 

کوه فرزنودش را شواد بجوسد، خداوند عز  و جل  براى او ثوواب )حسونه( ووی نوخسود و هور 
کووه حووه او قوورآن بیوواووزد )در روز کنوود، خداونوود در روز قحاوووت او را شوواد وووی سووازد و هوور 

کوه از و دو جاوه بر آنوان پوشوانده وویشوند قحاوت( پدر و وادرش فرا خوانده وی شوود 
1«.درخشدهای بهشتحان ویدرخشش آنها صورت

 

کوووه اوحووور الهووو ونحن کوووودکی دارد، حوووا او »فروودنووود:  در حووودخث اسوووت  کوووس  هووور 
کند  2«.کودکانه رفتار 
که پیاوجر خدا  از اوام صادق کودکان را دوست حدارخد »فروودند:  نقل شده 

کنحد و ه که حه آنان وعودۀ چحوزی را وویو حه آنان رحن  خووخش  دهحود حوه وعودۀنگاوی 
کنحد...  3«.وفا 

که فروودنود:  از اوام صادق ههانوا خداونود عوز  و جول  حوه حنوده، حوه »رواخت شده 
ت او حه فرزندش رحن وی ت وحج   4«.کندسجب شد 

کووه  از اوحوور الهوو ونحن از پوودران بزرگوووارش  از اوووام صووادق رواخووت شووده 
ت»فروودند:  رسول خدا   5«.آوحز پدر حه فرزندش عجادت است نگاه وحج 

کاظن که رسول خودا  از پدران بزرگوارش  از اوام  هور »فروودنود:  نقل شده 
ت آوحز فرزند خوخش را خوشوحال نهاخود، خداونود حوه او پواداش  گاه پدری حا نگاه وحج 

کووردن خووک حنووده را عطووا وووی گفتووه شوود: ای رسووول خوودا آزاد  گوو کنوود.  ر سحصوود و ا
ووت حنگوورد آخووا ههووحن ثووواب را وووی  برد؟حضوورت شصووت حووار حووه فرزنوودش حووا وحج 

 6«.تر از این عددهاست  فروودند: خداوند بزرگ

                                                           
 .1، ح05، حاب بر  اْلوالد، ص5 ، حفسوعكافی. 1

وسففائلنقوول شووده اسووت.  ؛ نحووز ههووحن وضووهون در حوودخثی از پیوواوجر خوودا0، ح04و  05، صههووان. 2
 .4، ح045، ص54، ابواب احكام اْلوالد، حاب41 ، حالشیعه

 .7، ح05، حاب بر  اْلوالد، ص5 ، حفسوعكافی. 3

 .0، ح04، صههان. 4

 .4، ح134، ص50، ابواب احكام اْلوالد، حاب10 ، حهسحدزکالىسائلوهسحًبطالمسائل. 5
 .5، ح155، ص57، حابههان. 6
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ر:   تذک 
، «نفقوووات»برخوووی از وسووواجل وربووووط حوووه فرزنووود واننووود احكوووام نفقوووۀ اوالد در فصووول 

و « یپیشوووگحری از حووواردار»شوووود و نحوووز احكوووام  ذکووور وی« خوخشووواوندان»وجحوووث نفقوووۀ 
 خواهد آود. « پزشكی»در فصل « احكام تلقحح وصنوعی»و « احكام سقط جنحن»

ههحن طور، برخی دخگر از احكام ویژۀ فرزندان در الحالی وساجل وختلف رسواله و 
های ورتجط حا هر خک از ووضوعات فقهی ذکور شوده اسوت؛ ههچوون احكوام  در فصل

م وسأل که در جلد دو  و نحز وساجل وربووط « 051و  054»ۀ وربوط حه خهس اووال ناحالغ 
م وسواجل کوه در جلود سوو  ذکور شود و احكوام « 174توا  145»حه خرخد و فروش فرد ناحوالغ 

م فصول  کوه در جلود سوو  فات در اوووال و نفوس ناحوالغ  و نحوز وسواجل « َحْجور»برخی تصور 
گردخووده  کوودام در فصوول وربوووط حووه آن بیووان  کووه هوور  ت،  ووی و هجووه و وصووح  وربوووط حووه تخل 

   است.



 

 نفقات

که تأوحن و پرداخت نفقات آنان  . 422 مسأله که در وسواجل  -افرادی  حا توضححاتی 
 عجارتند از:  حاشد،  بر انسان واجب وی -شود  حعد ذکر وی

 ححوانات.  .4فرد وضطر؛  .3خوخشاوندان؛  .2ههسر؛  .1
 گردد.  توضحح هر خک از این ووارد، در وساجل حعد ذکر وی

 . نفقه ههسر9

  که  تأوحن نفقات وی بر زوح واجج استشراخط ههسری 

کووه  . 423 مسأله هرچنوود از نظوور  -شووود  وحسوووب نهی« ناشووزه»نفقووۀ ههسوور داجهووی 
 بر شوهرش واجب است؛  -نحاز حاشد والی غنی و بی

کوه در  که حه وظاخف زناشوویی خوود عهول نكنود و ناشوزه شوود، در ووواردی  ا زنی  او 
ه نهووده و حوه وظواخف شوود و چنانچوه توحو اش سواقط وی ذکر شود، نفقوه« 445»وساجل 

 زناشویی خود برگردد، استحقاق نفقه دارد. 
نفقووه حاخوود از وووال حووالل پرداخووت شووود و تووأوحن آن از وووال حوورام بوورای  . 424 مسأله

کافی نحست. 1ادای این واجب 
 

                                                           
که حه آ1 گر شوهر والی را  ه، ا کوه . الجت  گرفته و خهسوش را نپرداختوه، حاحوت نفقوه حوه ههسورش  ق  ن خهس تعل 
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ت شده  . 425 مسأله که عقد ووق  نفقۀ وی بور شووهرش  -هرچند آحستن حاشد  -زنی 
 واجب نحست؛ 

که شوهر گر در ضهن عقد شرط شده حاشد  نی را حاحوت نفقوه بپوردازد  ولی ا وجلغ وعح 
1خا نفقۀ وی را در حد  وعهول و وتعارف تأوحن نهاخد، عهل حه شرط واجب است.

 

بر عهدۀ شوهر است؛ وگور  2نفقۀ زوجۀ داجهی در زوان بین عقد و زفاف . 426 مسأله
ت شوووهر نفقووۀ ههسوورش را  آنكووه در بووین عوورف ورسوووم و وتعووارف حاشوود در ایوون ووود 

که این ا کوه در ور نشانه و قرخنهنپردازد، طوری  ای بر اسقاط نفقه از عهدۀ شووهر حاشود 
 این صورت پرداخت نفقه بر شوهر واجب نحست. 

ت زوان وتعارف  گر زوح زفاف را از ود   - 3وثال  خكوی دو سوال -شاخان ذکر است، ا
کوه قرخنوه و نشوانه ای بور اسوقاط نفقوه نسوجت حوه حعود از سوپری حه تأخحر اندازد، طووری 

ت ت وووذکور  شوودن ووود  وتعووارف وجووود نداشووته حاشوود، حاخوود نفقووۀ زوجووه را پووس از ووود 
 بپردازد. 

ت  . 427 مسأله ت استهتاع و لوذ  که قاحلح  گر زوجه، صغحره )ناحالغ( حاشد، تا زوانی  ا
 توسط شوهرش نداشته حاشد، نفقۀ او بر شوهرش واجب نحست.  4جنسی

ووت کووه زوح قاحلح  گوور زوح، صووغحر )ناحووالغ( حاشوود تووا زوووانی  اسووتهتاع و  ههووحن طووور ا
ت جنسووی از ههسوورش نداشووته حاشوود، نفقووۀ ههسوورش بوور عهوودۀ او ثاحووت نحسووت،  لووذ 

 هرچند ههسرش حالغ حاشد. 

                                                                                                                               
توانود از ووال ووذکور حاحوت نفقوه اسوتفاده نهاخود و نسوجت حوه شحعۀ دوازده اواوی اسوت حدهود، ههسور ووی

گناه ندادن خهس و ضهان آن بر عهدۀ شووهر اسوت؛ توضوحح بیشوتر در جلود  خهس آن ضاون نحست و 
م، وسألۀ   ذکر شد. « 345»دو 

شوود و چنانچوه . هرچند شرط نفقه حه صورت وذکور صححح است؛ ولی ووجب ودیون شودن شووهر نهوی1
کووه شوووهر وقوودار نفقووه را ووودیون حاشوود )حووه صووورت شوورط نتحجووه(، صووححح  در ضووهن عقوود شوورط شووود 

 نحست. 

 . زفاف: بردن زن حه ونزل شوهر. 2
 حاشد. ت ویها و غحر آن وتفاوها و وكان. وقدار وتعارف حه حسب زوان3

 شود، زیرا نزدخكی حا زوجۀ صغحره جایز نحست. . استهتاع در این وسأله، شاول نزدخكی نهی4



    / نفقات 

گر زوجه حه جهت عذر شرعی وانند ححض، نفاس، اعتكواف واجوب و  . 428 مسأله ا
« 405»ُوحرم بودن خا بیهاری سخت خا بیهاری وسری ههسر )که توضحح آن در وسوألۀ 

 شود.  اش ساقط نهی شویی تهكحن ننهاخد، نفقهنسجت حه وظاخف زنا ذکر شد(، 

در وووورد واجووب بووودن نفقووۀ ههسوور، فرقووی بووین زن وسوولهان و زن اهوول  . 429 مسأله
ه توحوه  1کتاب نحست؛ وام عود  کوه ورتود شوده اسوت نفقوه نودارد؛ وگور آنكوه در اخ  ا زنی  او 

که در این صورت استحقاق نفقه خواهد داشت.   نهاخد، 

 که زوح حاخد آنها را ب هزخنه کندهایی   رای ههسرش تأوحن 

کوه زوجوه  . 431 مسأله که تأوحن آنها بر شوهر واجب اسوت عجارتنود از اوووری  نفقاتی 
حه آنها احتحاح دارد،  -حدون اسراف و تجذیر  -در زندگی بر حسب وتعارف و وعهول 

 وانند غذا، آشاوحدنی، لجاس، وسكن، اثاث ونزل و غحر آن. 

وووت، وناسوووب . 431 مسأله کحفح  « شوووأن زوجوووه» نفقوووۀ زوجوووه حاخووود از لحووواظ وقووودار و 
ت شأنی شوهرش»نسجت حه     2حاشد.« وضعح 

کوووه  شووواخان ذکووور اسوووت، آنچوووه در بوووین حعضوووی از حوووانوان ورسووووم و راخوووج اسوووت 
دی را برای خوخش فراهن ووی لجاس گران قحهت وتعد  کننود خوا حعضوی از های نفحس و 
پوشووووند، سووووپس در هووووا ووووویهووووا را خووووک خووووا دو حووووار در حعضووووی از وناسووووجتلجوووواس
کرده خوا لجواس های د وناسجت خگر از آن استفاده نكرده و آن را حا لجاس دخگری عوض 

ه وی شوود و نهاخنود، از وووارد نفقوۀ واجوب بور عهودۀ شووهر وحسووب نهویجدخدی تهح 
 شود. این حكن شاول اشحای دخگر غحر از لجاس نحز وی

                                                           
کوه سواحقا  ذکور شود، 1 کتاب است، ولی ههوان طوور  ه، این حكن در فرض جواز ازدواح داجن حا زنان اهل  . الجت 

کتواب حنوابر احتحواط واجوب جوایز نحسوت؛ توضوحح  ذکور «103»بیشوتر در وسوألۀ ازدواح داجن حوا زنوان اهول 
 شد. 

کردن 2 که برای لحاظ  گور « شأن زوح»، حاخد «شأن زوجه». وقصود این است  گرفوت. حنوابراین، ا را نحوز در نظور 
که از لحاظ وادی جزء اقشوار ضوعحف جاوعوه وحسووب ووی شوود، شوأن وی زن حا شوهری ازدواح نهاخد 

که حا شوهری  کند. در چنحن ازدواجی، وتفاوت است حا فرضی   غنی و ثروتهند ازدواح 
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وارات، خهوس، زکوات، رد   . 432 مسأله کف  ارۀ روزه خا سایر اقسوام  کف  گر اووری وانند   ا
دخووه، خسووارت وووالی وربوووط حووه دخگووران، بوور عهوودۀ زوجووه واجووب شووده حاشوود،  وظووالن،

پرداخوووت آن جوووزء نفقوووات واجوووب وحسووووب نشوووده و توووأوحن آنهوووا بووور عهووودۀ شووووهر  
 حاشد.  نهی

که واجوب النفقوۀ زوجوه هسوتند واننود اوالدی   کسانی  ههحن طور، پرداخت نفقۀ 
 1که زن از شوهر ساحقش دارد، بر شوهر فعلی واجب نحست؛

وون وووالی، وی را در ایوون اوووور وسوواعدت ا ووه شاخسووته اسووت زوح در صووورت تهك  لجت 
 نهاخد. 

هووای دروووان از قجحوول حووق  ویزخووت پزشووک و وخووارح حسووتری در هزخنووه . 433 مسأله
وود نوووزاد، جووزء نفقووۀ  بیهارسووتان، داروهووای وووورد نحوواز زوجووه و نحووز هزخنووۀ زاخهووان و تول 

 شود.  واجب وحسوب وی
کووه زوجووه وجوو العووالح شووود و  هووای صووعبتال حووه بیهوواریههووحن طووور، در صووورتی 

دروان آن نحازوند هزخنۀ زخادی حاشد، پرداخت آن بر شووهر واجوب اسوت، وشوروط بور 
ت فوق ل نهی اخنكه ووجب وشق  که وعهوال  تحه   شود )َحَرح( نجاشد. العاده 

وات اسوووتحهام در ونوووزل فوووراهن نجاشووود و زن بووورای غسووول خوووا  . 434 مسأله گووور وقووود  ا
وام بیورون از ونوزل نظافت و سایر اوور وورد  واوی جوزء احتحاح حوه حه  بورود، اجورت حه 
 حاشد. نفقۀ واجب بر شوهر وی

گوور زوجووۀ داجهووی فوورد وسووافرت بوورود، بوور زوح واجووب  . 435 مسأله در دو وووورد ذیوول، ا
که وی حه جهت سفر حه  هزخنه راه و کراخۀ  2است عالوه بر نفقات وی در سفر، هایی را 

 آنها نحاز دارد، بپردازد: 
 وجۀ خوخش را ههراه خود حه سفر بجرد. ورد، ز الف.

                                                           
کوه نفقوۀ فرزنودش از شووهر سوابق را در 1 کرده  گر زوجه در ضهن عقد ازدواح حا زوح شرط  . شاخان ذکر است، ا

ن تأوحن نهاخد، واجب است زوح وطابق شرط وذکور عهل نهاخد.   حد  وعهول و وتعارف تا زوان وعح 

 سفر حاشد. . هرچند این نفقات، بیشتر از نفقات زوجه در غحر 2



    / نفقات 

واننود وعالجوۀ  -زوجه حه جهت اوور ضروری وربوط حه شؤون زندگی خووخش  ب.
ف بر سفر است  که دروان آن وتوق   حه تنهایی حه وسافرت رود.  -بیهاری 

واننود سوفر بورای انجوام  -در غحر از این دو وورد، چنانچوه زن حوه سوفر واجوب بورود 
خووا حووا اذن شوووهر حووه سووفر غحوور واجووب بوورود، زوح حاخوود نفقووات  -دا خوو  حووج  واجووب خانووۀ
کراخوۀ راه و هزخنوه 1ههسرش در سفر کوه زوجوه حوه جهوت سوفر حوه  را بپردازد، ولوی  هایی 
 حاشد؛  بر عهدۀ خود زوجه وی آن نحاز دارد، 

ود حوه  گر شوهر در سفر غحور واجوب زوجوه، اذنوش بورای خوروح از ونوزل را وقح  ه، ا الجت 
نهاخد و زن نحز قجوول  -کال   خا نسجت حه برخی از ووارد  -قۀ ههسرش در سفر اسقاط نف

 کند، در این صورت در سفر وذکور استحقاق نفقه ندارد. 

 ت در اختحار قرار دادن نفقه  کحفح 

گوذاری نفقوه حوه زوجوه حسوتگی حوه نووع آن دارد؛  چگونگی در اختحار قورار دادن و وا
 وع است: نفقۀ واجب زوجه از این جهت دو ن

 اووال وصرفی وانند خوراک و دارو و وواد  شوخنده و نظافت؛   .1 

کووه خووودش حوواقی وانووده و از ونووافعش اسووتفاده وی .2 شووود،  اووووال غحوور وصوورفی 
 وانند وسكن و اثاث ونزل و پوشاک. 

 شود.  در وساجل حعد، احكام هر خک از این دو قسن ذکر وی
هوا، بوین دو هوا و آشواوحدنی راکیزوجه در وورد اووال وصورفی واننود خو . 436 مسأله

 اور اختحار دارد: 
کووه شوووهر اووووالی را در ونووزل در اختحووار زوجووه قوورار داده و اجووازۀ  الففف. در صووورتی 

کنود،  کتفوا  استفاده از آنها را بور حسوب نحوازش حوه وی داده و زوجوه نحوز حوه ههوحن اوور ا
ت وی در نحاورده حاشد؛  2هرچند آن اووال را حه ولكح 

                                                           
 . ههان. 1

 حاشد.  . شحوۀ وعهول در زوان حاضر، ههحن روش وی2
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وام  رت، نفقۀ وذکور از شوهر ساقط شده و زوجه حعودا  نهیدر این صو توانود نفقوۀ اخ 
 گذشته حاحت اووال وصرفی وورد احتحاح را وطالجه نهاخد. 

که زوان وعهول برای استفاده از اووال وصرفی فورا وی ب. رسود، از  زوجه هنگاوی 
وت او در آورد و  حوه وی تحویول شوهر حخواهد اووال وذکور را حه وقودار نحوازش حوه ولكح 

 دهد؛ 
در ایوون صووورت، حووا انجووام اووور فوووق نفقووۀ وووذکور ادا شووده و زوجووه هوور طووور حخواهوود 

کند.  وی  تواند در آن اووال تصر  ف 

ه، اختحار نوع تأوحن نفقه حوه هور  . 437 مسأله در اووال غحر وصرفی وانند ونزل و اثاثح 
کووه در وسووألۀ قجوول بوورای اووووال وصوورفی ذکوور شوود، در غحوور  جوواس ل»خووک از دو صووورتی 

کفش حاشد و زوجه حق  ندارد از شووهر حخواهود ایون اوووال را  حا زوح وی 1«)پوشاک( و 
کند؛  حه وی تهلحک 

ا در وورد  کفوش»او  توانود از شووهرش حخواهود آنهوا را در وقوت  زوجوه وی 2،«لجاس و 
کراخوه  خوه خوا  که ولک شوهر اسوت خوا عار کفشی  نحاز حه وی تهلحک نهاخد و حه لجاس خا 

کتفا نكند. کرده و در ا  ختحار زوجه قرار داده، ا
ت اسوتفاده از آنهوا، حهحورد خوا  گر زوجوه در اثنوای وود  که ا از توضحح فوق وعلوم شد 
کفوش  حه سجب نشوز خا طالق، دخگر استحقاق نفقه نداشته حاشد، چنانچه لجواس خوا 

گور حوه زوجوهحه زوجه حاحت نفقه تهلحک شوده، شووهر نهوی وا ا  توانود آن را پوس حگحورد؛ او 
 تواند آن را پس حگحرد. تهلحک نشده و حاقی است وی

کووه وعهوووال  خووک سووال وانوودگاری دارد بوورای  . 438 مسأله کفشووی  گوور شوووهر لجوواس خووا  ا
ت از  کفش وذکور حدون تقصحر زوجه در اثنای ود  ههسرش تهحه نهاخد، ولی لجاس خا 

کفش دخگری برای وی تهحه نهاخد؛   بین برود خا سرقت شود، شوهر حاخد لجاس خا 

                                                           
کووه در عوورف عرب1 کفووش « ِکْسووَو »زحانووان  . وعحووار، وووواردی اسووت  ناوحووده شووود و در زحووان فارسووی حووه لجوواس و 

 ترجهه شده است. 
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    / نفقات 

وو  ت وووذکور حوواقی و قابوول اسووتفاده او  کفووش حعوود از سووپری شوودن ووود  گوور لجوواس خووا  ا ا
کنوود، نهووی 1حاشوود و نحوواز زن را در حوود  شووأنش توانوود از شوووهرش حاحووت نفقووه، بوورآورده 

کفش جدخد وطالجه نهاخد.   لجاس خا 
کی و آشاوحدنی آوادۀ وصرف شوهر وی . 439 مسأله تواند در قسن اول نفقات، خورا

گوشت پخ ته شده، شحر و لجنحات را حاحت نفقوه حوه زوجوه حدهود، خوا وانند نان، غذا و 
گوشت، روغن، آرد را حه وی حدهد و در  ۀ آن وانند برنج، حجوحات،  آنكه وواد  خام اولح 

 حاشد. سازی بر عهدۀ شوهر وی این صورت، وسایل پخت و پز و هزخنۀ آواده

کنوود قحهووت غووذا و سووایر نفقووات را شوووهر نهووی . 441 مسأله حووه توانوود زوجووه را وججووور 
کند و زوجه نحز نهی تواند شوهر را حوه پرداخوت قحهوت آنهوا حاحوت جای خود آنها قجول 

 نفقه وججور نهاخد؛ 

کار حا رضواخت و توافوق طورفحن اشوكال نودارد و در ایون صوورت حوا حوذل   ه، این  الجت 
 شود. قحهت، نفقه از عهدۀ شوهر ساقط وی

گر شو . 441 مسأله هر وثال  نفقۀ خک وواه را زن حق  وطالجۀ نفقۀ زوان آخنده را ندارد و ا
حه ههسرش بپردازد و وی در اثنای واه حهحرد خا ناشزه شوود و اسوتحقاق نفقوه نداشوته 

که حاحت روزهای آخنده داده، پس حگحرد.  تواند نفقهحاشد، شوهر وی  ای را 

 ودیون بودن زوح نسجت حه نفقات ههسر 
گر شوهر تهام خا حخشی از نفقۀ واجب ههسورش را حوه سوجب فقو . 442 مسأله ر خوا هور ا

وووۀ شووووهر حووواقی  وووت دخگوووری نپوووردازد، نفقوووۀ ووووذکور حوووه صوووورت حووودهی و دیووون در ذو  عل 
 2شود.در وورد آن جاری وی« دین»واند و احكام وربوط حه  وی

که زوجوه نفقوات ووذکور را از ووال خوود  . 443 مسأله در حكن وسألۀ قجل فرقی ندارد 
کنود خوا نوه و خوا اخنكوه فورد دخگور گورفتن و واننود آن توأوحن  ی نفقوات زوجوه را خا حا قرض 

                                                           
 بیان شد. « 071». ونظور از شأن، در وسألۀ 1

م، فصل  . وساجل وربوط حه آن در جلد2  ذکر شد. « دین»سو 
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انی تأوحن نهاخد حه قوه، حوه زوجوه  1طور وج  و در تهام ایون وووارد، زوح حاحوت نفقوات وعو َ
 حاشد.  حدهكار وی

کن شورع حوه عنووان دیون  . 444 مسأله گر فرد ثالثی نفقات واجب زوجوه را حوا اذن حوا ا
ۀ شوهر بپردازد، صححح است و زوح حه ههان وقدار، نسوجت حوه آن فورد وودیون  در ذو 

 شود؛  وحسوب وی

گر شخص ثالث، حه انی از طرف شوهر و حه قصد ادای نفقه ولی ا که بر  طور وج  ای 
 گردد.  عهدۀ اوست نفقات زوجه را بپردازد، دخنی بر عهدۀ زوح و زوجه ثاحت نهی

از  2توانود حوق  نفقوۀ خووخش را نسوجت حوه حاضور خوا زووان آخنودهزوجه وی . 445 مسأله
 عهدۀ شوهر ساقط نهاخد. 

کوووه شووووهر آن را ههوووحن طوووور، نسوووجت حوووه   گذشوووته نحوووز در صوووورتی  نفقوووات زووووان 
کورده و  گر زوجه طلب خوخش حاحت نفقوه را اسوقاط  نپرداخته، دین وحسوب شده و ا

ه وی ه نهاخد، شوهر بریء الذو  3شود.شوهر را ابراء ذو 
 

 کاسجی برای تأوحن نفقه  لزوم 

گر شوهر نفقۀ ههسرش را نداشته حاشد، واجب است آن را حوا اشوتغال  . 446 مسأله ا
کسر شوأن وی وحسووب نهوی حه که  کاری  ت کسب و  شوود و ووجوب سوختی و وشوق 
ل نهی فوق که وعهوال  تحه   شود )َحَرح( نجاشد، تأوحن نهاخد. العاده 

کار نداشته حاشود  . 447 مسأله کسب و  گر شوهر برای تأوحن نفقات ههسر، توانایی  ا
کسوور شووأن وی وحسوووب شووود، وووی کسووری نفقووات خووا تووأوحن آن َحَرجووی بوووده خووا  توانوود 

وارات و واننود آن  کف  حوا رعاخوت سوایر  -ههسرش را از سهن فقرا وانند خهوس، زکوات، 
 تأوحن نهاخد؛  -شراخط شرعی استحقاق آن 

                                                           
گر آن فرد نفقات زوجه را از طرف شوهر بپردازد1 ه، ا  گردد.  ، حكن آن در وسألۀ حعد ذکر وی . الجت 

ت، وثال  خک ساله خا برای ههحشه.  . حه2  طور ووق 

ۀ شوهر، زوجه حوق  پشوحهانی و وط3 الجوۀ . شاخان ذکر است، در هر صورت پس از اسقاط حق  نفقه خا ابراء ذو 
د آن را ندارد.   وجد 



    / نفقات 

کهوووک ووووالی حالعووووض از  وووه، بووور وی واجوووب نحسوووت حوووا درخواسوووت صووودقه خوووا  الجت 
کوواال حووه صووورت  گوورفتن خووا خرخوود  ووا قوورض  دخگووران، نفقووات ههسوورش را تووأوحن نهاخوود؛ او 

ت فوقنسحه برای ا که براخش وشق  ول نهوی ین اور در صورتی  که وعهووال  تحه  شوود  العاده 
کند، واجوب اسوت و در )َحَرح( نداشته حاشد و حداند حعدا  توانایی ادای دین را پیدا وی

ه دهد نتواند حدهحش را پرداخت نهاخد، وجووب آن وحول   که احتهال قابل توج  صورتی 
 ر این وورد ترک نشود. اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط د

 که زوح نفقه نهی  پردازد اختحارات زوجه در وواردی 

ن والی دارد، از پرداخت نفقۀ واجوب زوجوۀ  . 448 مسأله که تهك  گر شوهر در حالی  ا
توانود نفقوۀ فعلوی ههوان روز خوود  داجهحش حا وجود وطالجۀ وی اوتناع ورزد، زوجه ووی

کن شوورع حخواهوود تووا توابووردارد. ههووحن طووور، وووی 2حوودون اجووازه از وووال او 1را نوود از حووا
 شوهرش را وججور حه پرداخت نفقه نهاخد؛ 

که هحچ خک از دو اور وذکور وقدور نجوده و زوجه ناچوار حاشود بورای  ا در صورتی  او 
کنوود، اطاعووت از شوووهر در آن  کوواری اشووتغال پیوودا  تووأوحن نفقووات واجووب خوووخش حووه 

ت بوور وی واجووب نحسووت، هرچنوود در غحوور آن وقووت، حنووابر اح تحوواط واجووب حاخوود ووود 
 را وراعات نهاخد.  3حقوق واجب شوهر

 م بودن نفقۀ خود بر نفقۀ ههسر داجهی  وقد 

م بر « نفقۀ نفس» . 449 مسأله گر فرد ووالی « نفقۀ زوجۀ داجهی»وقد  است. حنابراین، ا
                                                           

ا زوجه نهی1 تواند نفقوات روزهوای آخنوده را قجول از فورا رسوحدن زووان آن از اوووال شووهر بوردارد و نسوجت حوه . او 
که شوهر آن را نپرداخته و دین وحسوب شده، وی گذشته  ام  کوه نفقات اخ  تواند حا رعاخوت شوراخط تقواص  

م در فصل وربوط حه آن ذکر شد، از   اووال وی بردارد. جلد سو 

کارت اعتجاری، حه ونزلۀ تقواص  از اوووال  . برداشت نفقۀ واجب، از حساب پس2 انداز حانكی زوح حه وسحلۀ 
کن شورع  گر حانک، دولتی خا وشترک حاشود، ایون اوور حوا اجوازۀ حوا ه ا شخص ثالث بوده و جایز نحست؛ الجت 

 اشكال ندارد. 

 ذکر شد. « از آن و حعد 405». حقوق واجب شوهر، در وساجل 3
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کفاف نفقۀ خودش و زوجه توانود آن را صورف نفقوۀ کنود، وویداجهوحش را نهوی که دارد 
کند وه در و چنانچه چحزی اضاف 1خودش  ه آود آن را صرف نفقۀ ههسرش نهاخد؛ الجت 

که توانوایی توأوحن آن را نودارد، حوه صوورت دیون  این صورت وقداری از نفقۀ ههسرش 
که توضحح آن در وسألۀ  اش ثاحت ویبر عهده  بیان شد. « 004»شود 

وقدار قووت روز و شوجش و لجواس و واننود « نفقۀ نفس»شاخان ذکر است، ونظور از 
که   حسب حال و شأنش حه آنها در زندگی نحاز داردآن است 

 . نفقۀ خوخشاوندان3

 که نفقۀ  آنان بر عهدۀ انسان الزم است  خوخشاوندانی 

که ذکر خواهد شد  -نفقۀ پدر و وادر  . 451 مسأله بر فرزند پسر آنان حنوابر  -حا شراخطی 
 حاشد.  فتوی  و بر فرزند دخترشان حنابر احتحاط الزم، واجب وی

گووور پووودر و ووووادر، ف . 451 مسأله ووون ووووالی ا رزندشوووان زنوووده نجاشووود خوووا فرزنووود آنوووان تهك 
هووای پسووری خووا  پرداخووت نفقووه را نداشووته حاشوود، حنووابر احتحوواط واجووب حاخوود نوووه و نجحره

 نفقات آنان را بپردازند.  2-هر چه پایین روند حا رعاخت اْلقرب فاْلقرب  -دختری 
کوه ذکور خواهود شود  -نفقۀ فرزند، چه پسور و چوه دختور  . 452 مسأله ر بو -حوا شوراخطی 

 پدرش واجب است؛ 

کووه پوودر زنووده نجاشوود خووا توانووایی وووالی پرداخووت نفقووۀ فرزنوود خوووخش را   در صووورتی 
هوور چووه حوواال رود حووا رعاخووت  -نداشووته حاشوود، حنووابر احتحوواط الزم حاخوود پوودربزرگ پوودری 

 نفقۀ وی را بپردازد.  -اْلقرب فاْلقرب 
گر پدر و پدربزرگ پدری فرد  . 453 مسأله د خوا توانوایی زنده نجاشون -هر چه حاال رود -ا

والی پرداخت نفقۀ فرزند خا نوۀ خوخش را نداشته حاشند، حنابر احتحاط الزم حاخود ووادر 
                                                           

که در وسألۀ 1  شود، واجب است وال وذکور را صرف خودش نهاخد. ذکر وی« 035». حلكه در ووردی 

هاخشوان در پرداخوت نفقوه نسوجت حوه نجحوره -کوه شوراخط پرداخوت نفقوه را دارنود  -هوای آنوان . حنابراین، نوه2
ت دارند.   اولوخ 



    / نفقات 

کوه ووادر نحوز زنوده نجاشود خوا توانوایی پرداخوت  نفقوۀ فرزنود خوود را بپوردازد و در صوورتی 
نفقووۀ فرزنوود خووود را نداشووته حاشوود، پرداخووت نفقووه حنووابر احتحوواط الزم بوور پوودربزرگ و 

 -هوور چووه حوواال رود حووا رعاخووت اْلقوورب فوواْلقرب  -دری و وووادربزرگ پوودری وووادربزرگ وووا
1حاشد.واجب وی

 

کووه نحوواز وووالی دارد، وووثال  دارای پوودربزرگ پوودری و فرزنوود پسوور  . 454 مسأله گوور فووردی  ا
کوه پسور وی نسوجت حوه پودربزرگ  ن والی داشوته حاشوند، از آنجوایی  حاشد و هر دو تهك 

تحوواط واجووب پسوور وی در پرداخووت شووود، حنووابر احتوور وحسوووب ووویخوخشوواوند نزدخووک
م بر پدربزرگ فرد وی  حاشد. نفقه وقد 

کوه فوردی ووثال  دارای پودر و نووه حاشود، حنوابر احتحواط الزم   ههحن طوور، در صوورتی 
م وووویپووودر در پرداخوووت نفقوووه بووور نووووه حاشووود و حكووون ووووذکور )رعاخوووت اْلقووورب هوووا وقووود 

 شود. فاْلقرب(، در ووارد وشاحه نحز جاری وی

گر فرد . 455 مسأله که نحاز والی دارد، وثال  دارای پودر و دو فرزنود پسور حاشود و هور ا ی 
سوووه نفووور شوووراخط وجووووب پرداخوووت نفقوووه را داشوووته حاشوووند، در اخنكوووه پرداخوووت نفقوووه 

کفوایی» م نفقوه « واجب  کودام پرداخوت خوک سوو  واجوب »بور ههوۀ آنوان اسوت خوا بور هور 
ایون ووورد است، وسأله وحل  اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در « عحنی

 ترک نشود. 

که   گر هر خک از آنان از پرداخت وقداری  بور  -بر فرض وجووب عحنوی  -حنابراین، ا
م نفقه در وثال فووق( خوودداری نهاخود، حنوابر احتحواط الزم  وی واجب است )خک سو 
کووه وقوودار حاقحهانووده را بپردازنوود و حكوون وووذکور در ووووارد  بوور عهوودۀ افووراد دخگوور اسووت 

 حاشد. یوشاحه نحز جاری و

                                                           
ووه، دایووی،  -کور در وسوواجل قجوول غحوور از ووووارد وووذ -. نفقووۀ سووایر خوخشوواوندان 1 واننوود بوورادر، خووواهر، عهووو، عه 

خالووه و فرزنوودان آنهووا، فرزنوود زوجووه، عووروس زوجووه، زن پوودر و ههسوور فرزنوود و واننوود اخنهووا بوور انسووان واجووب 
 نحست. 
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 شراخط لزوم پرداخت نفقۀ خوخشاوند 

o گحرنده شراخط و وساجل وربوط حه نفقه 
کوه حوه عنووان واجوب . 456 مسأله فقوه در  پرداخت نفقۀ هور خوک از خوخشواوندانی  الن 
کووه نفقووه و وخووارح  «و حعوود از آن 004»وسوواجل  ذکوور شوودند، در صووورتی و اجووب اسووت 

 نداشته حاشد.  -وانند خوردنی، آشاوحدنی، لجاس، وسكن  -فعلی خود را 
که دارای نفقوۀ کسی  حاشود، واجوب نحسوت، فعلوحش ووی  حنابراین، پرداخت نفقۀ 

 1هرچند شرعا  فقحر وحسوب شود.
که حه عنوان واجب . 457 مسأله گر خوخشاوندی  فقوه در وسواجل قجول ذکور شود حوا  ا الن 

گوورفتن خهووس،  کهووک وووالی حالعوووض از دخگووران خووا صوودقۀ وسووتحجی خووا  خافووت  در
ارات، رد  وظ کف  نحاز ووالی خوود  -حا رعاخت شراخط استحقاق آن  -الن و وانند زکات، 

 را تأوحن نهاخد، پرداخت نفقۀ او واجب نحست؛ 

کووه نفقووۀ خووود را تووأوحن نكوورده، پرداخووت نفقووه  ووا تووا زوووانی  اش واجووب اسووت، او 
 های وذکور اقدام حه این اور نهاخد. هرچند حتواند حا شحوه

کووه حووه عنوووان واجووب . 458 مسأله گوور خوخشوواوندی  فقووه در وسوواجل قجوول ذکوور شوود ال ا ن 
ت فوق ل نهی حتواند حدون وشق  که وعهوال  تحه  شود )َحَرح(، برای توأوحن نفقوۀ العاده 

فعلحش قرض نهاخد خا جنس نسحه بردارد و حعدا  هون اوكوان ادای دیون بورای او فوراهن 
 است، پرداخت نفقۀ او واجب نحست؛ 

ت فوق  گووور ایووون اوووور بووور او َحوووَرح و وشوووق  وووه العووو ولوووی ا اده دارد خوووا احتهوووال قابووول توج 
کووه نحوواز فعلووحش  وووی کووه نتوانوود حوودهحش را ادا نهاخوود، تووأوحن نفقووۀ او تووا زوووانی  دهوود 

 برطرف نشده، واجب است. 
که نفقۀ فعلی خود را ندارد، ولی وی . 459 مسأله کسوب و فردی  تواند حوا اشوتغال حوه 

                                                           
کوه نفقوات خوود و خوانواده« فقحر شورعی». وعحار در 1 ت خوک سوال حالفعول و حوالقو   آن اسوت  اش را بورای وود 

م، فصل نداشته  که تفصحل آن در جلد دو   ذکر شد.  «خهس»حاشد 



    / نفقات 

ت فوق کوه وعهووال   کار وناسوب حوا شوأن خوود، حودون آنكوه بوراخش وشوق  ول  العواده  تحه 
حاشد، نفقۀ خوخش را تأوحن نهاخود، پرداخوت نفقوۀ او واجوب  شود )َحَرح( داشتهنهی

 نحست. 

کوار نحواز حوه  کسوب و  گور فورد ووذکور بورای توأوحن نفقوه از طریوق  شاخان ذکور اسوت، ا
ت زوان وذکور بور  واتی داشته حاشد، پرداخت نفقۀ او در ود  ۀ وقد  گذشت زوان و تهح 

که وی واجب النف  حاشد. قۀ آنان است، واجب ویکسانی 
که نفقۀ فعلی خود را ندارد و وی . 461 مسأله کوار فردی  کسوب و  تواند حوا اشوتغال حوه 

ت فوق ل نهوی وناسب شأن خود، حدون آنكه براخش وشق  که وعهوال  تحه  شوود العاده 
حاشد، نفقۀ خوخش را تأوحن نهاخد، ولی حه جهت اشتغال حوه تحصوحل  )َحَرح( داشته

کند، چنانچه تحصحل آن علن واجب حاشد،تواند نفقعلن نهی  1ات خوخش را فراهن 
که وی واجب النفقۀ آنان است، پرداخت نفقات او واجب وی کسانی   حاشد.  بر 

که از تأوحن نفقات خوخش عاجز و نواتوان اسوت، زوحنوۀ  . 461 مسأله گر دختر خا زنی  ا
کفوو وی اسوت و نفقواتش را وی کوه در شوأن او و هون  کسی  وا پوردازد، و ازدواح وی حا  هح 

کووه در  حاشوود، ایوون اووور وووانع از وجوووب تووأوحن نفقووات بوور خوخشوواوند وی حووا توضووححاتی 
 نحست.  وساجل قجل ذکر شد، 

که نهی . 462 مسأله کوافر حاشود، خوا فردی  تواند نفقات خود را تأوحن نهاخد، چنانچه 
 شود؛  کار حاشد، این اور وانع از وجوب پرداخت نفقۀ وی نهی وسلهان وعصحت

ه غحر از پدر و کافر حربی خا ناصجی حاشند، پرداخت نفقوۀ آنوان  الجت  وادر، چنانچه 
 واجب نحست. 

o شراخط و وساجل وربوط حه نفقه دهنده 

که توانایی والحش فقط حه انودازۀ نفقوۀ خوود و نفقوۀ واجوب زوجوه . 463 مسأله  فردی 

                                                           
کفاخوت، اقودام حوه 1 کوه افوراد دخگور حوه وقودار  کفایی در صورتی  . این حكن، شاول واجب عحنی و نحز واجب 

 شود. تحصحل آن نكرده حاشند وی
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کووه در وسوواجل داجهووحش وووی حووه  «و حعوود از آن 004»حاشوود، تووأوحن نفقووۀ خوخشوواوندانی 
فقه عنوان واجب  ذکر شدند، بر وی واجب نحست؛  الن 

کسووور شوووأن وی  کوووه  کووواری  کسوووب و  کوووه حتوانووود حوووا اشوووتغال حوووه  وووه، در صوووورتی  الجت 
ت فوق وول نهووی وحسوووب نگووردد و بووراخش وشووق  کووه وعهوووال  تحه  شووود )َحووَرح( العوواده 

کووار بوور او واجووب  نداشووته حاشوود، نفقووۀ خوخشوواوندان وووذکور را نحووز تووأوحن نهاخوود، ایوون 
 بیان شد عهل نهاخد. « 003»ورت وطابق آنچه در وسألۀ است و در غحر این ص

گور فوورد احتحوواح حوه ازدواح داشووته حاشوود و توانوایی وووالی او حووه انوودازه . 464 مسأله ای  ا
که هن حتواند هزخنه های الزم ازدواح خود را تأوحن نهاخد و هون نفقوۀ خوخشواوند نجاشد 

فقووه کنوود، جووایز اسووت وووال خوووخش را صوورف ازدواواجووب الن  ح نهاخوود، اش را تووأوحن 
ت  هرچند نسجت حه ازدواح اضطرار نداشته حاشد خوا حوا تورک آن وجوتال حوه َحوَرح و وشوق 

خاد نگردد.   ز

کووه در وسوواجل  . 465 مسأله کسوانی حاشووند  گور دو خووا چنوود نفور از خوخشوواوندان فوورد از  ا
فقه ذکور شودند، ولوی وی توانوایی ووالحش بورای  حه عنوان واجب «و حعد از آن 004» الن 

کووه از نظوور خوخشوواوندی  تووأوحن نفقووۀ ههووۀ آنووان کووافی نجاشوود، پرداخووت نفقووۀ فووردی 
م اسوت؛ ووثال  توأوحن نفقوۀ  تر حه او وحسوب وی نزدخک شود بر خوخشواوندان دورتور وقود 

م وی  حاشد؛ واجب فرزند، بر نفقۀ نوه وقد 

ا چناچه افراد وذکور از نظر خوخشاوندی در خک رتجه حاشند، حاخد وقودار وهكون  او 
کووه آن وقوودار قابوول تقسووحن طور وسوواوی  را حووه خووع نهاخوود، ولووی در صووورتی  بووین آنووان توز

کون بوودن و واننود آن، قابول بهره بورداری نجاشود،  نجاشد خا در صورت تقسحن حه جهوت 
ر است آن وقدار را حه هر خک از آنان بپردازد، هرچند احتحاط وستحب آن است  وخح 

 که برای پرداخت وقدار وذکور بینشان قرعه بیندازد. 

دهنوده(، ووانع از لوزوم  احالغ بودن خا وجنون و خا سوفحه بوودن فورد )نفقوهن . 466 مسأله
 پرداخت نفقه از وال وی نحست. 

ۀ ناحالغ خا فرد وجنون خا سوفحه شورعا  ثاحوت حاشود، بور  گر نفقۀ فردی بر حچ  حنابراین، ا



    / نفقات 

ولووی  شوورعی آنووان واجووب اسووت نفقووۀ فوورد وووذکور را از اووووال آنووان )ناحووالغ خووا وجنووون خووا 
 بپردازد.  سفحه(

 که تأوحن آنها برای خوخشاوند )واجج هزخنه  النفقه( الزم است هایی 

کووه واجووب النفقووۀ فوورد وووی . 467 مسأله حاشوود و تووأوحن آنهووا بوور نفقووات خوخشوواوندی 
که وی در زندگی بر حسب وتعوارف و در حود   انسان واجب است، عجارتند از اووری 

ذا، آشوواوحدنی، لجوواس، شووأن و حوودون اسووراف و تجووذیر حووه آنهووا احتحوواح دارد؛ واننوود غوو
ووت وناسووب شووأن او  کحفح  کووه حاخوود از لحوواظ وقودار و  وسوكن، اثوواث ونووزل و غحوور اخنهوا 

 حاشد. 
گوور اشووتغال حووه تحصووحل بوورای فرزنوودان عرفووا  اوووری ضووروری وحسوووب  . 468 مسأله ا

حاشود و ضورورت تحصوحل حوه عواوول شود، تأوحن هزخنوۀ آن، از وووارد نفقوۀ واجوب ووی
1ن و غحر آن، حستگی دارد.وختلفی از جهله وححط زندگی، زوا

 

وارات، خهوس،  پرداخت هزخنه . 469 مسأله کف  ارۀ روزه خا سایر اقسوام  کف  هایی ههچون 
کووه بوور عهوودۀ خوخشوواوند الز م  2زکووات، رد  وظووالن، دخووه، خسووارت وووالی وربوووط حووه دخگووران 

 حاشد. است، جزء نفقات واجب وحسوب نشده و تأوحن آنها بر عهدۀ فرد نهی

 -چوه فرزنود حاشود و چوه والودین  - 3وخشاوندهای ازدواح خ تأوحن هزخنه . 471 مسأله
که انسان این هزخنوه را  جزء ووارد واجب نحست، هرچند احتحاط وستحب آن است 
کوه نحواز حوه ازدواح داشوته و از  نحز تأوحن نهاخد؛ حه خصوص نسجت حوه پودر در صوورتی 

 های آن ناتوان حاشد.  تأوحن هزخنه

                                                           
سوجی بورای شود در آخنده حه شوغل ونا. حه عنوان وثال، در برخی از ووارد تحصحل نكردن فرزند، ووجب وی1

تأوحن وعاش خوخش دست نحاحد خا نتواند از تربیوت صوححح دخنوی خوا اجتهواعی برخووردار شوود خوا از نظور 
گورفتن جهوات ووذکور، عرفوا  تحصوحل اووری  که حوا در نظور  گردد، طوری  روانی دچار نوعی شكست روحی 

 ضروری برای فرزند حه حساب آخد. 
ه حه وسوا2 که حا توج  ، پرداخوت نفقوۀ وی بور انسوان واجوب «و حعود از آن 004»جل . ونظور، خوخشاوندی است 

 است. 

 . ههان. 3
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 ت در اختحار قرار دادن نفقه  کحفح 

حن نفقات خوخشواوند )در وووارد واجوب(، الزم نحسوت ایون اووور برای تأو . 471 مسأله
ت فرد واجب کافی است اشوحای ووورد نحواز وی را  حه ولكح  فقه در آخد؛ حلكه  اعون  -الن 

ف و اسوتفاده از  -از اووال وصرفی و غحر وصرفی  در اختحارش قورار داده و اجوازۀ تصور 
 آنها را حه او حدهد. 

توانود آن اوووال را حودون رضواخت فورد ووذکور نهویشاخان ذکر است، در ایون فورض، 
 والكش در اختحار شخص دخگری قرار داده خا حه وی بجخشد. 

بوورای تووأوحن نفقووات خوخشوواوند )در ووووارد واجووب( الزم نحسووت غووذا و  . 472 مسأله
ۀ آن در نزد خود فرد )نفقوه دهنوده(  وانند آن حه وحل  سكونت وی فرستاده شود و تهح 

کافی است؛ واننود بیهواری  -وگر آنكه بورای او )خوخشواوند( عوذری  برای استفادۀ او 
کووه نتوانوود نووزد فوورد نفقووه -خووا دوری راه  ت  حاشوود  کووار بووراخش وشووق  دهنووده بیاخوود خووا ایوون 

ل نهی فوق که وعهوال  تحه   شود )َحَرح( داشته حاشد. العاده 

 کردن نفقه  ساقط 
کووه پرداخووت نفقووه . 473 مسأله توانوود  اش بوور انسووان واجووب اسووت، ویخوخشوواوندی 
 نفقۀ خوخش را نسجت حه زوان حاضر ساقط نهاخد؛  حق  

ولووی ایوون اووور نسووجت حووه نفقووات زوووان آخنووده صووححح نحسووت و تكلحووف پرداخووت  
 نفقه در ووعد آن ههچنان حاقی است. 

  حکن عدم پرداخت نفقۀ خوخشاوند 

توی وظحفوه  . 474 مسأله که حاخود نفقوۀ خوخشواوند خوود را بپوردازد، حوه هور عل  گر فردی  ا
گوردد، تودارک و ججوران آن واجوب  خود را در این وورد انجوام ندهود توا زووان آن سوپری 

 شود؛ نحست و شرعا  ودیون وحسوب نهی
گناهكار است.   کوتاهی نهوده،  گر در این اور تقصحر و  ه ا  الجت 



    / نفقات 

که واجب است نفقۀ خوخشاوندش را حدهد، از دادن نفقوات  . 475 مسأله گر فردی  ا
کن شورع خوا غحور آن او اوتناع ورزد، برای وی )خوخشاوند( جایز است حا  وراجعوه حوه حوا

 او را بر پرداخت نفقه اججار نهاخد؛ 

ووا چنانچووه اججووار وی حووه هووحچ شووحوه کووه وووالی او  ای وهكوون نجاشوود، در صووورتی 
کن شورع خوا  1توانود وقودار نفقوۀ فعلوی ههوان روز خووخش راحاشد، ووی داشته حوا اذن حوا

 بردارد؛  2وکحل وی از وال او

گر اور فوق نحز وهكن نجا  کن شورع خوا وکحول وی حوه وقودار شود، وویا توانود حوا اذن حوا
ه وی قرض حگحرد خا وعاولۀ نسحه انجام دهد و در این صورت وی  نفقۀ واجب، بر ذو 

کوورده( ووودیون وحسوووب وووی کووه از پرداخووت نفقووۀ واجووب اوتنوواع  شووود و بوور او )کسووی 
کن شوورع و وک گوورفتن از حووا گوور اجووازه  کووه حوودهحش را ادا نهاخوود و ا حوول وی واجووب اسووت 

 وهكن نجاشد، حاخد برای این اور از خكی از و ونحن عادل اجازه حگحرد. 

 . نفقۀ اضطرار7
کوه نزدخوک اسوت از 3بور هور وسولهان واجوب اسوت وسولهان دخگورى . 476 مسأله  را 

گرسنگی خا تشنگی خا سروای شدخد خا بیهاری و وانند آن حهحرد خا وجتال حوه ضوررهای 
یوون جهووت وضووطر حووه حسوواب آخوود، حووا شووود و از ا -واننوود نقووص عضووو  -حسووحار وهوون 

توووأوحن غوووذا خوووا آشووواوحدنی خوووا لجووواس، وسوووكن خوووا دارو و خووودوات پزشوووكی و سوووایر 
احتحاجووات ضوورورخش، نجووات دهوود، وشووروط بوور اخنكووه بوورای حفووظ خووودش حووه اوووور 

 وذکور نحاز نداشته حاشد. 

کوه فورد بورای حفوظ ِعورض خوود در  شاخان ذکر است، حكن اضطرار شواول جوایی 
شوود و  ون ربوده شدن و تجاوز حه وی، نحاز حه ووالی داشوته حاشود نحوز ویوواردی ههچ

                                                           
ا نهی1  تواند نفقات روزهای آخنده را، قجل از فرا رسحدن زوان آن از وال وی بردارد.  . او 

گور  . برداشت نفقۀ واجب از حساب پس2 وه، ا کوارت اعتجواری جوایز نحسوت؛ الجت  انداز حانكی وی، حه وسوحلۀ 
 ا وشترک حاشد، این اور حا اجازۀ حاکن شرع جایز است. حانک دولتی خ

ی نحز وی3 کافر ذو  که جانش وحترم است، وانند  کافری   شود. . حكن وذکور، شاول 
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ض حووه دخگووری،  در چنووحن وووواردی الزم اسووت دخگووران حووا انفوواق و هزخنووۀ وووالی از تعوور 
کنند.   جلوگحری 

گر انسان حه درخواسوت وسولهان . 477 مسأله اقودام حوه توأوحن اوووری  2خوا ولوی  وی 1ا
ووا چنانچووه کووه در وسووألۀ قجوول ذکوور شوود نهاخوود، هرچنوود انجووام  آن بوور او واجووب بوووده، او 

ت نكرده حاشد، وی  تواند عوضش را وطالجه نهاخد؛  قصد وجانح 

گر آن وسلهان توانایی والی برای پرداخت عوض ندارد، حاخد حوه او وهلوت  ه، ا الجت 
3دهد.

 

گ . 478 مسأله حش در وووووکوووه توضح -ر وووووورد وضطووووود و فوووووور والوووِک ووووال، غاخوووب حاشوووووا
شنتوا -ذکوور شوود « 035»وسووألۀ   4نوود بوورای اسووتفاده از اووووال وی از او خووا وکحوول خووا ولووح 

گورفتن قحهوت آن،  5گوذاری ووال ووذکور تواند حعد از قحهت اجازه حگحرد، وی وه  و حوه ذو 
 اضطرارش را حا آن برطرف نهاخد؛  

کوورده و حنووابر احتحوواط واجووب از  کتفووا  ووه، حاخوود در ایوون اووور حووه وقوودار ضوورورت ا الجت 
کن شرع خا نهاخندۀ وی  گر وقدور نحست، حا  از خک و ون عادل اجازه حگحرد.  و ا

بر هر فرد وسلهان واجب است خود را از خطر ورگ خا احتال حه ضوررهای  . 479 مسأله
وی  گورفتن خوا حت  کوار خوا قورض  کسوب و  ف بور  گر این اور وتوق  حسحار وهن حفظ نهاخد و ا

 درخواست حخشش خا صدقه از دخگران حاشد، الزم است. 

گوووور حفاظووووت از دیوووون اسووووال . 481 مسأله س آن و حفووووظ نووووواوحس ا م و احكووووام وقوووود 
کشور و سرزوحن ف و واحسته حاشد بر اخنكه شوخص خوا وسلهانان و  های اسالوی وتوق 

کننوود، چنووحن هزخنووه کرد و انفوواقی  اشخاصووی از اووووال خووود در ایوون راه هزخنووه و انفوواق 
                                                           

 . ههان. 1

 . در صورت وحجور بودن. 2

کتووواب 3 م، هًهفففاجالّصفففالسیى. وسووواجل و احكوووام وربووووط حوووه وقووودار عووووض و تعحوووین آن، در  ، جلووود سوووو 
 ذکر شده است. « 054»ألۀ النفقات، وس فصل

م، 4 کووه وحجورنوود در جلوود سووو  کسووانی  کووه والووک وحجووور حاشوود و توضووحح  . اجووازه از ولووی  در وووواردی اسووت 
 ذکر شد. « َحْجر»فصل 

کهتر از قحهت حازاری آن )ثهن الهثل( حاشد.  . قحهت5  گذاری، نجاخد حه 



    / نفقات 

توانوود عوووض آنچووه را در ایوون وسووحر حووذل نهوووده از  کننووده نهی واجووب اسووت و هزخنووه
 الجه نهاخد. کسی وط

 . نفقۀ ححوانات9
واننود  -والک هور ححووانی حنوابر احتحواط واجوب حاخود نفقوۀ آن ححووان را  . 481 مسأله

کوه  -غذا، آب، سرپناه و سوایر احتحاجوات  توأوحن نهاخود خوا آنكوه آن را حوه فورد دخگوری 
گور از ححوانواتی  گوذار نهاخود خوا ا توانایی تأوحن نفقه ححوان را دارد حوا فوروش خوا غحور آن وا

ک کوار است  ه قابل تذکحه است، آن را وطابق حا دستور شرع حكشد حوه شورط آنكوه ایون 
 تضحیع وال حه حساب نحاخد. 

گوشوت خوا حورام  کوه ححووان حوالل  شاخان ذکر است، در حكن وذکور فرقی نحست 
خووازی خووا خشووكزی حاشوود و ایوون وسووأله  گوشووت، پرنووده خووا غحوور آن، اهلووی خووا وحشووی، در

کرم ابر  گردد.  خشن خا زنجور عسل خا سو شكاری نحز ویشاول ححواناتی وانند 
کردن ححوانات حدون اخنكوه حوه آنهوا آب و غوذا حدهود و  . 482 مسأله حجس و زندانی 

گرسوونگی خووا تشوونگی حهحرنوود جووایز نحسووت، هرچنوود آن  ایوون اووور ووجووب شووود در اثوور 
 1ححوانات صاحجی نداشته حاشند.

                                                           
که ووذی بوده خا ووجب آلودگی وحل  1 کشتن حشرات و ححواناتی  ت خوا  .  که ولكح  زندگی شده، در صورتی 

 حق  اختصاص آنها وربوط حه شخصی نجاشد اشكال ندارد. 





 

 طالق

 تعرخف طالق
کووه حووا طووالق، پاخووان دادن حووه عقوود ازدواح داجوون از  . 483 مسأله طوورف شوووهر اسووت 

وحسوووب « اخقاعووات»گووردد و از ای انجووام وووی اجوورای صووحغۀ خوواص و شووراخط ویووژه
ق آن نحاز حه قجول طرف وقابل نحست.  1شود. وی  حنابراین، برای تحق 

 شراخط طالق دهنده 
کوووه ووووی . 484 مسأله و « حوووالغ»دهووود، حاخووود  خواهووود زن داجهوووی خوووود را طوووالق ووووردى 

انجام دهد؛ توضحح این ووارد در وسواجل « اختحار» و« حا قصد»بوده و طالق را « عاقل»
 شود.  حعد ذکر وی

 الف. حالغ حاشد 
وۀ ناحووالغ نهوی . 485 مسأله توانوود زن خوود را طووالق دهود، چووه خوودش صووحغۀ پسور حچ 

کند خا حه فرد حالغی وکالت دهد.   طالق را جاری 

                                                           
کووه توضووحح آن در وجحووث وربوطووه 1 ووه، طووالق خلووع و وجووارات از جهتووی شووجحه عقووود وحسوووب اسووت،  . الجت 

م، وسألۀ   ذکر شد. « 30»بیان خواهد شد؛ وعنای اخقاعات و فرق آن حا عقود در جلد سو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

توانود ههسور وی ههحن طور، ولی  شرعی او )وانند پدر خا پدربزرگ پدری( نحز نهوی 
 1را طالق دهد.
گر پسر ه ا ۀ  الجت  ز، زن خود را طالق دهد، صححح بودن این طالق  2سالۀ 14حچ  وهح 

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

 ب. عاقل حاشد 
توانوود ههسوورش را طووالق دهوود و فرقووی فوورد وجنووون در حووال جنووون نهووی . 486 مسأله

ت نحست؛   بین جنون داجهی و ووق 
که جنون داجهی دارد، ولی  شورعی او )واننود پودر و پودربزرگ پودری( الجت    کسی  ه، 
 تواند حا رعاخت وصلحت، ههسر وی را طالق دهد. وی

وووت دارد  . 487 مسأله کوووه جنوووون ووق  کسوووی  هرچنووود دورۀ جنوووون وی  -ولوووی  شووورعی 
کوووه حوووه -طووووالنی حاشووود  کسوووی  وووت بیهووووش اسوووت،  و نحوووز ولوووی  فووورد وسوووت و  طور ووق 

 ذکور را طالق دهد. تواند ههسر افراد و نهی

 ح. قصد طالق داشته حاشد 
ووق وعنووای طووالق و  . 488 مسأله گفووتن صووحغۀ طووالق قصوود انشوواء و تحق  فوورد حاخوود حووا 

ی  گر فرد حدون قصد جد  ا ا وثال  حه شووخی،  -جدایی زوجحن از هن را داشته حاشد؛ او 
کوه ووجوب سولب اختحوار  خا در حال وسوتی خوا خوواب خوا هحپنووتحزم خوا غضوب شودخد 

گوور فوورد در پاسووخ حووه  الق راصووحغۀ طوو -اسووت  حگوخوود، صووححح نحسووت. ههووحن طووور، ا
فاطهوه »اخنكه آخا ههسرش را طالق داده است خا نه، حه صورت جهلۀ خجوری حگوخود: 

 3کافی نحست.« طالق

                                                           
کن شوورع نحووز در ایوون وووورد، والخووت در طووالق . ههووحن 1 طووور، وصووی  ونصوووب از طوورف پوودر خووا جوود  پوودری و حووا

 ندارند. 

که 2  سال قهری وی تهام شده حاشد.  14. پسری 

ق وعنای طالق و اخجاد آن را نداشته، حلكه قصدش خجر دادن )اخجار( بوده است. 3  . زیرا وی قصد تحق 



    / طالق 

 د. حا اختحار خود اقدام حه طالق نهاخد 
گوور فوورد نسووجت حووه طووالق دادن ههسوور خووود  . 489 مسأله کووراه»ا شووده حاشوود، طووالق « ا

 حاطل است. 
کراه» کراه»و آنچه در حكن « ا کوه فوردی زوح را « ا است در اخنجوا حوه ایون وعناسوت 

گونووه کنوود حووه  کووه زوح حترسوود چنانچووه  الووزام و اووور حووه طووالق دادن ههسوور خوووخش  ای 
کوورده و ههسوورش را طووالق ندهوود، آن فوورد خووا شووخص دخگوور، ضوورر خووا آسووحب  وخالفوت 

؛ چوه اخنكوه اوور و الوزام آن فورد جانی خا روحی خا والی خا آبرویوی حوه نواحق بور او وارد آورد
 ههراه حا تهدخد و ترساندن و هشدار و وانند آن حاشد خا نه. 

 شود.  توضححات بیشتر این ووارد، در وساجل حعد ذکر وی

کووراه خووا آنچووه در  . 491 مسأله ووق ا کووه در وسووألۀ قجوول بوورای تحق  در وووورد ضوورر و آسووحجی 
کراه است ذکر شد،  ه حه دو نكته الزم است:  حكن ا  توج 

وول آن بوورای فوورد وعهووول و وتعووارف  .الففف کووه تحه  ضوورر خووا آسووحب طوووری حاشوود 
گونه 1نجاشد، گزیر از انجام طالق حه حساب آورند؛  حه  که عقال وی را نا  ای 

که وی ه، الزم نحست آسحب و ضرری  ترسد بر او وارد آخد، تنها حه جهت اقودام  الجت 
گور حترسود چنانچوه  کوه دخگوری او را حوه دخگری بر خوِد او )زوح( حاشد؛ حلكه ا طالقوی را 

که اووور آنهوا بور اخوش  قحن وی  کرده انجام ندهد، اقداوی نسجت حه خكی از وتعل  آن اور 
ت دارد انجام  کوراه  اههح  کوراه خوا آنچوه در حكون ا دهد، حاز هن حوا وجوود شوراخط ووذکور ا

ق شده است؛  وی  حاشد، وحق 

قوحن کنندۀ حه طالق خا غحر  وثل آنكه زوح حترسد فرد اور او، ضرری حوه خكوی از وتعل 
کنود، هرچنود آسوحجی هون حوه او نرسواند و آسوحب  وی وارد آورد خا فرزنودش را از او جودا 

که از این جهت )جدایی از فرزنود خوا ضورر بور او( بور زوح وارد وی وه  روحی  آخود قابول توج 
ل نهی  بوده و وعهوال    شود.  چنحن آسحجی تحه 

                                                           
ت و ضعف ض1 ل اشخاص، وتفاوت وی. این اور نسجت حه شد   حاشد.  رر و آسحب و نحز تحه 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گوور زوح توورس از آسووحب و ضوورر در اقوودام  ب. ر حاشوود. حنووابراین، ا زوح حووه طووالق ووو ث 
که حه انجام آن اور شده را انجام ندهد،  دخگری آسحجی حوه وی  حترسد چنانچه طالقی 

ا وی انگحزۀ دخگری برای طالق داشوته حاشود و طوالق را حوه جهوت آن تورس  برساند، او 
کراهی نحست.  واقع نسازد،   چنحن طالقی ا

کووراه . 491 مسأله کووراه خووا آنچووه در حكوون ا ووق وی ا کووه راه  اسووت، در صووورتی وحق  شووود 
خه برای اقدام نكردن زوح حوه طوالق  چاره گرفتن از دخگران خا فرار خا تور کهک  ای وانند 

ت فوق کووار حووا وشووق  وول نهووی وجووود نداشووته حاشوود خووا ایوون  کووه وعهوووال  تحه  شووود العوواده 
 )َحَرح( ههراه حاشد؛ 

ووِظ صووحغۀ طووالق، گوور وووثال  زوح حتوانوود هنگووام تلف  ی بوورای طووالق  پووس ا قصوود جوود 
ق نهی کراه وحق   1گردد. ننهاخد، ا

گر فرد از ترس اخنكه شخص دخگری حه او ضورر خوا آسوحب برسواند  . 492 مسأله ووثال   -ا
ههسوورش را طووالق دهوود، حوودون آنكووه از طوورف آن شووخص خووا فوورد  -آبووروی وی را بجوورد 

کراهووی نجوووده و حووا وجووود سووای ر دخگوور الووزام و اووور حووه طووالق شووده حاشوود، طووالق وووذکور ا
 شراخط، صححح است. 

ووت شووراخط اضووطراری واننوود فقوور، ناچووار حاشوود ههسوورش را   گوور حووه عل  ههووحن طووور، ا
 حاشد. طالق دهد، طالق وذکور صححح وی

گوور فوورد از توورس اخنكووه شخصووی حووه او ضوورر برسوواند ههسوورش را طووالق  . 493 مسأله ا
کراهی نجوده و حا وجوود سوایر شوراخط،  دهد، ولی شرعا  وستحق  آن ضرر حاشد، طالق ا

 صححح است؛ 

گر وثال  زوح وستحق  قصاص حاشد و ولی  وقتول حگوخد:   ههسرت را طوالق »پس ا
کوه شورعا  اسوتحقاق وطالجوۀ طلوب «کوننحده، وگرنوه توو را قصواص ووی ، خوا طلجكوار ی 

ههسوورت را طووالق حووده، وگرنووه طلووجن را وطالجووه »خوووخش را دارد حووه حوودهكار حگوخوود: 
                                                           

کوه در ایون  کارگحری ایون راه اطالعوی و جهول، ووانع حوه . وگر آنكه اضطراب خا ترس خا غفلوت خوا بی1 گوردد  هوا 
ق وی کراه وحق   گردد.  صورت، حا وجود سایر شراخط، ا



    / طالق 

کنود، چنوحن طوالق و زوح از ترس قصاص خا وطال« کنن وی جۀ طلوب، اقودام حوه طوالق 
کراهی نحست.   ا

گر بر فردی واجب حاشد ههسرش را طالق دهود، ولوی وی از انجوام آن  . 494 مسأله ا
کراهووی نجوووده و حووا وجووود  اوتنوواع ورزد، چنانچووه او را وججووور بوور طووالق نهاخنوود، طووالق ا

 سایر شراخط صححح است؛ 

حوه طوالق وی هون نجاشود، وثل آنكه زوح نفقۀ واجب ههسرش را نپردازد و حاضور 
کن شوورع  کووه در وسواجل حوا توضوححات -کوه در چنوحن ووووردی، حوا ذکوور  «505و  504»ی 

 تواند وی را بر طالق دادن وججور نهاخد.  وی -شود  وی

کووراه شووود، ولووی حعوودا  حووه آن  . 495 مسأله گوور زوح نسووجت حووه طووالق دادن ههسوورش ا ا
گرفته حاطل است و رضاخت حعدی اثری ند گردد، طالق صورت  ارد و چنانچه راضی 

حخواهوود وی را طووالق دهوود، الزم اسووت دوحوواره صووحغۀ طووالق را حووا رعاخووت شووراخط آن 
 جاری نهاخد. 

که طالق داده وی  شودشراخط زنی 

که طالق داده وی . 496 مسأله  شود، الزم است دارای شراخط ذیل حاشد: زنی 

 ههسر داجهی فرد حاشد؛ .1
ن حاشد؛  .2 د ههسرهای داجهی، زن وعح   در صورت تعد 
 در هنگام طالق، از ححض و نفاس پاک حاشد؛  .3

که طالق داده وی .4 کی  ام پا  شود، حا وی نزدخكی صورت نگرفته حاشد. در اخ 

 شود.  توضحح این ووارد، در وساجل حعد ذکر وی

 شرط اول: ههسر داجهی فرد حاشد 

ووووت  . 497 مسأله طووووالق، اختصوووواص حووووه عقوووود داجوووون دارد و طووووالق دادن ههسوووور ووق 
ووت حووا صووححح نحسووت و جوودا شوود ت عقوود »ن زن و شوووهر در عقوود ووق  پاخووان خووافتن ووود 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ووت ت حاقحهانووده توسووط ووورد»خووا « ووق  ووق وی« حخشووحدن ووود  کووه توضووححات  وحق  شووود 
ت»، وجحث «ازدواح»بیشتر آن در فصل   ذکر شد. « و حعد از آن 701»وساجل « عقد ووق 

  ن حاشد د ههسرهای داجهی، زن وعح  م: در صورت تعد   شرط دو 
گر ورد د . 498 مسأله ن ا و خا چند ههسر داجهوی دارد حوه هنگوام طوالق حاخود آن را وعوح 

گووور خكوووی از ههسووورانش را حووودون تعحوووین طوووالق دهووود، ووووثال  حگوخووود:  کنووود. حنوووابراین، ا
گوور حووه قصوود طووالق زن « ؤْحوودی  َزْوجوواتی طوواِلق» طووالق وووذکور صووححح نحسووت، ولووی ا

نی از ههسرانش حگوخد:  گفتۀ وی« َزْوَجتی طاِلق»وعح  در وورد اخنكه  صححح است و 
کن شوورع و سوووگند نووزد  -کوودام ههسوور داجهووحش را طووالق داده  حوودون حضووور در نووزد حووا

 شود. پذیرفته وی -وی 

 ک حاشد م: در وقت طالق از ححض و نفاس پا  شرط سو 

گر زن در حوال حوحض خوا نفواس طوالق داده شوود  . 499 مسأله حوه جوز اسوتثناجاتی  -ا
 ل است؛ طالق حاط -شود  ذکر وی« 044و  041»که در وساجل 

ه، چنانچوه زن از حوحض و نفواس پواک شوده، ولوی هنووز غسول نكورده حاشود،   الجت 
 طالق وی صححح است. 

گر زن در  . 511 مسأله کی بین دو خون از خک ححض خوا نفواس»ا ام پا طوالق داده  1«اخ 
شوووود، صوووححح بوووودن چنوووحن طالقوووی وحووول  اشوووكال اسوووت و حنوووابر احتحووواط واجوووب 

شوود؛ واننود اخنكوه صوحغۀ طوالق حعود از وراعات وقتضای احتحاط در این وورد تورک ن
کی دوحاره خوانده شود.   پا

 طالق دادن زن در حال ححض خا نفاس در سه صورت صححح است:  . 511 مسأله

2شوهرش حعد از ازدواح حا او نزدخكی نكرده حاشد. صىزتاّول:
 

                                                           
ل، فصل 1  ذکر شد. « 570و  040» ، وساجل«گانۀ وخصوص حانوان های سهخون». توضحح آن در جلد او 

 شود.  ویهن . حكن وذکور، شاول نزدخكی از پشت 2



    / طالق 

کوه زن حاولوه و آحسوتن اسوت، هرچنود اطوالع از آن، حوا  صىزتدّوم: وعلووم حاشود 
کارشناسوان و اهول خجووره  هوای علهوی ووورد روش گهانووه -تأییوود  زنی و  کوه از حودس و 

 حاصل شده حاشد؛  -نظرات شخصی دور است 
گور حاولوه بوودن زن وعلووم نجووده و شووهر در حوال حوحض او را طوالق  وا ا دهوود و  او 

حاشود،  حعد حفههد آحستن بوده، آن طالق حاطول اسوت و چنانچوه قصود طوالق داشوته
دا    جارى نهاخد.  -حا رعاخت شراخط شرعی آن  - حاخد صحغۀ طالق را وجد 

که در این صوورت حوا رعاخوت دو  2خا در حكن آن حاشد 1شوهر، غاخب صىزتسّىم:
 تواند ههسرش را طالق دهد: شرط وی
حاشود خوا در حوال حوحض خوا نفواس اسوت،  اطالع خافتن از اخنكوه زن پواک وی الف.

گر برای ورد وقدور اسوت   واننود -هوای شورعی از طریوق نشوانهوهكن نجاشد. حنابراین، ا
ۀ زن  گاهی از عادت وقتح  ت ههسرش اطوالع خاحود، طوالق دادن  -آ خا غحر آن از وضعح 

 وی صححح نحست. 
حنابر احتحاط واجب حداقل خک وواه قهوری از جودا شودن وورد از ههسورش خوا  ب.

ت وی شده است، حگذرد و حعد او را طالق  دهود و آنچه ووجب عدم اطالع از وضعح 
که سه واه قهری فاصله شده حاشد.   احتحاط وستحب آن است 

کوه وعهووال  حواجض وی  شوود،  شاخان ذکر است، حكن وذکور وربوط حه زنی اسوت 
گوور زن حوواجض نهووی ووا ا کووه حووحض ویاو  بیننوود، الزم  شووود، ولووی در سوون  حووانوانی اسووت 

 حا آن زن حگذرد.  3است سه واه از آخرین نزدخكی
گوور زوح غاخووب نجاشوود،  . 512 مسأله ولووی حووه سووجب زنوودانی بووودن خووا ورخضووی خووا توورس خووا ا

کند، ههانند  ت پاکی خا ححض و نفاس وی اطالع پیدا  کتهان ههسرش نتواند از وضعح 
 تواند حا رعاخت دو شرط وذکور در وسألۀ قجل ههسرش را طالق دهد. فرد غاخب وی

                                                           
 . وثل اخنكه وسافرت رفته و از ههسرش دور است و دسترسی حه وی ندارد. 1

 شود. . توضحح آن، در وسألۀ حعد ذکر وی2

 .  شود حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن وی. 3
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گر شوهر حا اعتقاد حه پاک بودن زن از ححض و نفاس او را طالق دهود و  . 513 مسأله ا
زن در هنگوام طوالق در حوال حوحض خوا نفواس بووده، طوالق او حاطول  د وعلووم شوودحع

که در وساجل   بیان شد. « 044و  041»است؛ وگر در وواردی 
اگر شوهر حا اعتقاد حه اخنكوه ههسورش در حوال حوحض خوا نفواس اسوت او را  . 514 مسأله

 طالق وی صححح است.  1طالق دهد و حعد وعلوم شود زن در هنگام طالق پاک بوده،
گر فرد حداند . 515 مسأله شوود  ههسرش در حال ححض خا نفواس اسوت و از او جودا  ا

کوه الزم اسوت طوالق وی در  -وثال  وسافرت برود  - چنانچه ههسرش از زنوانی اسوت 
کوه خقوحن خوا اطهحنوان تی  کی واقع شود، حاخد جهوت طوالق دادن او توا وود  کنود  پا پیودا 

آن، چنانچوه بوراخش  ههسرش از آن ححض خوا نفواس پواک شوده، صوجر نهاخود و حعود از
کی اسووت خووا حووحض خووا نفوواس جدخوودى بوور او  ووام پووا کووه ههسوورش در اخ  وعلوووم نجاشوود 

م وسووألۀ  -عووارض شووده  کووه در صووورت سووو   –بیووان شوود « 041»حووا وجووود دو شوورطی 
 تواند وی را طالق دهد.  وی

 کدده طددالق داده وددی کی  ددام پددا شددود، شددوهرش حددا وی نزدخکددی شددرط چهددارم: در اخ 
 نکرده حاشد 

گوور  . 516 مسأله کووه حوواجض نجوووده و پوواک اسووت نزدخكووی ا ووورد حووا ههسوورش در حووالی 
کند تا دوحواره حوحض بجحنود و پواک شوود؛ وگور در  2کند، برای طالق دادن او حاخد صجر 

که در وسألۀ   شود.  ذکر وی« 044»ووارد استثناجی 

کی زن حا وی نزدخكی نهاخود  . 517 مسأله ام پا گر فردی غحر از شوهر در اخ  چوه وطوی  -ا
توانود در ههوان شوهر وی 3ولی شوهرش حا او نزدخكی نكرده حاشد، -حه شجهه و چه زنا 

کی، زن را طالق دهد.  ام پا  اخ 

                                                           
ه، حا رعاخت شرط چهارم. 1  . الجت 

 . د نزدخكی از پشت حاشدهرچن. 2

 . ههان. 3



    / طالق 

کووه حووا او نزدخكووی شووده، در چهووار صووورت  . 518 مسأله کی  ووام پووا طووالق دادن زن در اخ 
 اشكال ندارد: 

وه نزدخكوی حوا  صىزتاّول: زن ناحالغ حاشد )نه سال قهرخش تهام نشده حاشود(؛ الجت 
 حرام است. زوجۀ ناحالغ شرعا  

 زن، خاجسه حاشد؛  صىزتدّوم:

ده  -شوواخان ذکوور اسووت، چنانچووه سوون  زن  ده خووا غحوور سووح  سووال قهووری  54حووه  -سووح 
گور زن وحسووب ووی« خاجسه»برسد،  ده  -شوود؛ حلكوه ا ده خوا غحور سوح  سوال  04حوه  -سوح 
ش 1قهری خون ححض نجحند و اوحد حازگشوت  2رسحده حاشد و حه جهت حاال رفتن سن 
 3آخد.حه حساب وی« خاجسه»حاشد،  هن نداشتهآن را 

کوه زن حاولوه و آحسوتن اسوت، هرچنود اطوالع از آن، حوا  صىزتسّىم: وعلووم حاشود 
کارشناسوان و اهول خجووره  روش گهانووه -هوای علهوی ووورد تأییوود  زنی و  کوه از حودس و 

 حاصل شده حاشد.  -نظرات شخصی دور است 
کورده حنابراین، اگر حاوله بودن زن وعلوم نجاش که حا او نزدخكی  ام پاکی  د و شوهر در اخ 

دهوود و حعوود حفههوود آحسووتن بوووده، آن طووالق حاطوول اسووت و چنانچووه قصوود  وی را طووالق
                                                           

سوال و  04سال قهری، تقریجا  برابر حا  54روز شهسی است و  145سال و  04سال قهری، تقریجا  برابر حا  04. 1
ت 33 وت وجوود ووقعح  وختلوف در سوطح  جغرافحوایی  هوای   روز شهسی است. شواخان ذکور اسوت، حوه عل 
سال و نحز تقریجوی بوودن وحاسوجۀ ووذکور و عودم لحواظ  های   واه زوحن و خكسان نجودن تعداد روزهای  کرۀ

که بر اساس این وحاسوجه حوه دسوت ووی تأثحرساعت و ثانحه در آن و جهات  گاه تارخخی  آخود، گذار دخگر، 
گوردد و بورای  ور اسوت. حنوابراین، توا حود  دو روز احتحواط در ووورد ایون وحاسوجه رعاخوت  خک خوا دو روز وتغح 

گانه حساب شود.  حقآنكه وحاسجه دق   تر از این حاشد، حاخد هر ووردی جدا

گر زن حوه سوجب برداشوتن رحون خوا ورخضوی خوا اسوتعهال دارو و واننود آن خوون حوحض نهوی2 ا ا بینود، سون  . او 
 حاشد. سال قهری وی 54خاجسگی وی ههان 

که حا و3 ق شراخط فوق خود را خاجسه پنداشته و در پاکی  گر زن حا تحق  ه، ا ی نزدخكی شوده طوالق حگحورد، . الجت 
کنود، ووثال  خوونی دارای شوراخط و  54توا  04چنانچه حعودا  در فاصولۀ زووانی  سوال قهوری خوون حوحض عوود 

کووه خاجسووه نجوووده اسووت. حنووابراین، چنانچووه صووحغۀ طووالق قجوول از صووفات حووحض بجحنوود، وعلوووم وووی شووود 
کی از آخرین نزدخكی خوانده شده، طالق وذکور  شوود؛ ضوهنا  حاطل وحسووب وویسپری شدن سه واه پا

ل، فصووول  کوووه در جلووود او  گانوووۀ خوووون»خاجسوووگی در غحووور وجحوووث طوووالق، وعنوووای دخگوووری دارد  هوووای سوووه 
 ذکر شد. « 044»، وسألۀ «وخصوص حانوان
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دا    جارى نهاخد.  -حا رعاخت شراخط شرعی آن  -طالق دارد حاخد صحغۀ طالق را وجد 
که حوحض ووی صىزتچهازم: وا حوحض نشوود،زن در سن  حانوانی حاشد   1بیننود، او 

او را  2تواند حعد از سپری شودن سوه وواه از آخورین نزدخكویکه در این صورت شوهر وی
ت او را طالق دهد، طالق حاطل است.  3طالق دهد گذشت این ود  گر قجل از   و ا

گر ورد حا ههسرش در حال ححض عهدا  خا حه جهت ندانستن وسأله خا  . 519 مسأله ا
کنوود و حخواهوود او را طووالق دهوود، حاخوود صوو کنوود تووا دوحوواره حووحض فراووشووی نزدخكووی  جر 

کوه  که حاوله بودن او وعلووم اسوت، حوا توضوححی  بجحند و پاک شود؛ وگر در وورد زنی 
م وسألۀ قجل ذکر شد.   در صورت سو 

کنود . 511 مسأله که از خون ححض و نفاس پاک است نزدخكوی  گر حا زنی   و سوپس 4ا

کوه ووی کیاز او جودا شوود، ووثال  وسوافرت نهاخود، توا زوووانی  وام پوا کوه حووا او  دانود زن از اخ 
کی حعد از آن ونتقل نشده، نهی  تواند وی را طالق دهد؛  نزدخكی نهوده، حه پا

کی، خوون  کوه زن حعود از آن پوا گر شک داشوته حاشود و احتهوال عقالیوی دهود  ا ا او 
کوه در صوورت  گردخوده اسوت، حوا رعاخوت دو شورطی  دخده و حاجض شده و از آن پواک 

م از وسأله   ههسرش را طالق دهد. تواند بیان شد، وی« 041»سو 
گوور زن حگوخوود:  . 511 مسأله توانوود حووه ، شوووهرش وووی«از حووحض و نفوواس پوواک هسووتن»ا

گفتۀ ههسرش او را  طالق دهد و چنانچوه حعود از  -حا رعاخت شراخط شرعی  -اعتهاد 
عووواخش پذیرفتوووه  عوووا نهاخووود در حوووال طوووالق پووواک نجووووده اسوووت، اد  وقووووع طوووالق، زن اد 

گفتووۀ وی از طریووق شوور نهی عی واننوود شووهادت دادن دو ووورد عووادل شووود؛ وگوور آنكووه 
نه( ثاحت شود.   )بی 

                                                           
ای واننوود بیهووارى خووا وصوورف دارو . فوورق نوودارد ایوون اووور حووه جهووت اصوول خلقووت حاشوود خووا حووه سووجب عارضووه1

ام شحر دادن خا در  حاشد خا حه جهت عادتی حاصل شده که در اوثال او جارى است؛ وثل اخنكه زن در اخ 
 اواجل سن  حلوغش حاشد. 

 .  شود حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن وی. 2
کافی است. 3 ت وذکور، هرچند حدون قصد طالق دادن زن حاشد   . سپری شدن ود 

 .  شود حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن وی. 4
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گر فرد ههسرش را  . 512 مسأله طوالق دهود، ولوی حعودا   -حا رعاخت شوراخط شورعی  -ا
وام حوحض خوا نفواس واقوع شوده اسوت و زوح ایون اوور را انكوار  کنود طوالق در اخ  عا  زن اد 

گفتار زوح حا قسن خوردن پذیرفته وی کن شرع،  شود، حوه نهاخد، در وقام ورافعه نزد حا
 شرط آنكه خالف ظاهر نجاشد. 

 شراخط طالق 

 برای اجراء صحغۀ طالق، حاخد سه شرط ذیل رعاخت شود:  . 513 مسأله

 صحغۀ وخصوص طالق خوانده شود؛  .1
ق و واحسته نشود؛  .2 فاق نحفتاده خا ناوعلوم است، وعل  که هنوز ات   طالق بر اوری 

گرفته شود.  .3  برای اجرای صحغۀ طالق، شاهد 
 شود.  ین شراخط، در وساجل حعد ذکر ویتوضحح ا

 ل: صحغۀ وخصوص طالق خوانده شود  شرط او 
صووحغۀ »1بوورای انجووام طووالق الزم اسووت حووه قصوود وقوووع طووالق و جوودایی . 514 مسأله
د رضاخت قلجی طرفحن خا خكی از زوجوحن بور جودایی حودون « طالق خوانده شود و وجر 

کافی نحست.  2خواندن صحغۀ طالق 
که اسوت و احتحواح حوه « اخقواع»قجال  ذکور شود، طوالق  شاخان ذکر است، ههان طور 

 3قجول زوجه و اطالع وی ندارد.
تواند بورای اجوراء  انجام شود و انسان وی 4طالق حاخد توسط زوح خا وکحل . 515 مسأله

کند.   صحغۀ طالق، خوِد زوجه را وکحل 

                                                           
 ذکر شد. « 044»د طالق، در وسألۀ . ونظور از قص1
کوه در آن « طالق عاطفی»خا « طالق سفحد خا سپید». حنابراین، 2 )خا طالق حوا اسواوی و عنواوین عرفوی دخگور( 

« زن شووووهردار»شوووود و زوجوووه ههچنوووان خوانوووده نشوووده، طوووالق شووورعی وحسووووب نهوووی«صوووحغۀ طوووالق»
ت طوالنی از هن جدا بوده  وحسوب وی  و رواحط جنسی نداشته حاشند. شود، هرچند زوجحن ود 

ه طالق ُخلع و وجارات از جهتی شجحه عقود وحسوب وی3 کوه توضوحح آن، در وجحوث وربووط حوه . الجت  شوود 
 آن بیان خواهد شد. 

 شود.  ذکر وی« 015»حكن طالق حا اذن زوح، در وسألۀ  4
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کلهوه  . 516 مسأله شوود؛ حوه  خوانوده« طواِلق»طالق حاخد حه صحغۀ عربی صححح و حوا 
که:   این صورت 

گر خ - ود شوهر حخواهد صحغۀ طالق را حخواند و نام زن او ووثال  فاطهوه حاشود، حوه ا
کوافی اسوت حگوخود:  فاِطَهوُة »خوا  1«َزْوَجتوی فاِطَهوُة َطواِلق»قصد وقوع طوالق و جودایی 

 ؛«هَی طاِلق»خا « َزْوَجتی َطاِلق»خا « َطاِلق
خوا آنكوه حوا اشواره « َاْنوِت َطواِلق»تواند حا وخاطب قراردادن زن حه وی حگوخد:  نحز وی 

ِذه َطاِلق»کردن حه او حگوخد:   «.  ه 

کوافی اسوت آن وکحول حگوخود:  -  کنود،  گر زوح فورد دخگورى را وکحول  لی »ا َزْوَجوُة ُووَوک ِ
لی َطاِلق»خا « فاِطَهُة َطاِلق  2«.َزْوَجُة ُوَوک ِ

گفووتن جهالتووی واننوود   ووه حووه نكووات فوووق بوورای طووالق دادن زن،  ْقُتووِك ، »حووا توج  َطل َ
قة، أْنِت َطالقأنْ  وة، أْنوِت حاِجَنوة»خوا « ِت ُوَطل َ خوا غحور آن بورای طوالق دادن زن « أْنوِت َخلح 

 کافی نحست. 
کووار  . 517 مسأله گوور ووورد نتوانوود طووالق را حووه صووحغۀ عربووی حخوانوود و نتوانوود بوورای ایوون  ا

کوه وتورادف حوا صوحغۀ عربوی لفظی از زحوان تواند حه هروکحل هن حگحرد، وی هوای دخگور 
 ا طالق دهد. آن است، ههسرش ر

گفوتن دارد، ههسورش را حوا نوشوتن خوا اشواره  . 518 مسأله که توانایی سخن  گر وردی  ا
ن ندارد  که قدرت تكل  ا وردی  گنوو  -طالق دهد صححح نحست؛ او   -واننود فورد الل خوا 

کوه وعنوای طوالق  تواند ههسرش را حا نوشتن صحغۀ طالق خا حا زحان اشاره،وی طووری 
 طالق دهد.  -ط حا رعاخت سایر شراخ -را حفههاند 

گوور فووردی حوودون داشووتن وکالووت از زوح اقوودام حووه اجوورای صووحغۀ طووالق  . 519 مسأله ا
3نهاخد، چنحن طالقی صححح نحست، هرچند زوح حعد از اطالع آن را اجازه دهد؛

 

                                                           
قه1  است.  . خعنی ههسر ون فاطهه، رها و وطل 

که طال2 گر زنی  گفتوه  ق داده وی. حنابراین، ا کافی اسوت  ن حاشد، ذکر نام خا فاوحل او الزم نحست و  شود، وعح 
لی َطاِلٌق »؛ «َزْوَجتی َطاِلٌق »»شود:   «.  َزْوَجُة ُوَوک ِ

 شود. . حنابراین، احكام فضولی در طالق جاری نهی3
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گر فردی حا اذن زوح اقدام حه اجرای صحغۀ طالق نهاخد، حدون آنكوه زوح بورای  ا ا او 
حح بوودن چنوحن طالقوی وحول  اشوكال صوح 1انجام طالق حوه وی وکالوت داده حاشود،

 است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود. 

  ق نشود فاق نحفتاده خا ناوعلوم است، وعل  که هنوز ات  م: طالق بر اوری   شرط دو 
که هنگام اجرای صحغۀ طالق هنووز  . 521 مسأله ق و واحسته بودن طالق بر اوری  وعل 

فاق نحفتاده، صححح نحست.   ات 

گوو نووی توسووط زوجووه حنووابراین، ا گنوواه وعح  ووق بوور ارتكوواب  ر وووثال  صووحغۀ طووالق را وعل 
فوواق  کووه شوووهر حدانوود آن اووور حعوودا  ات  جوواری نهاخوود، طووالق حاطوول اسووت و فرقووی نوودارد 

 افتد خا نداند.  وی

کووه وعلوووم نحسووت هنگووام اجوورای  . 521 مسأله ووق و واحسووته بووودن طووالق بوور اوووری  وعل 
فاق افتاده خا نه، صححح نحست؛   صحغۀ طالق ات 

ق بر حن  گر وثال  صحغۀ طالق را وعل  خحانت قجلی ههسور خوا داشوتن سواحقۀ »ابراین، ا
که زوح از حصول خا عدم حصوول چنوحن اووری « ازدواح قجلی جاری نهاخد، در حالی 

لع نجاشد، طالق حاطل است.   وط 

وات طالق ِ ت  2شاخان ذکر است، چنانچه اور وذکور از ارکان و وقو  خا شراخط صوح 
 اشكال ندارد.  - 3ند پاک بودن زن از ححض خا نفاسوان -آن حاشد 

 گرفته شود م: برای اجرای صحغۀ طالق شاهد   شرط سو 

حضوووووور  5عوووووادل 4در هنگوووووام اجووووورای صوووووحغۀ طوووووالق حاخووووود دو وووووورد . 522 مسأله
                                                           

کوافی  یوحسووب و« اخقواع»حاشد، ولوی اذن دادن بورای طوالق نووعی وی« عقد». وکالت برای طالق 1 شوود و 
ق طالق، وحل  اشكال است.   بودن آن برای تحق 

کاَنْت فاِطهُة َزْوَجتی َفهَی طاِلق». وانند اخنكه حگوخد: 2 ه حاشد. «ؤْن  گر فاطهه ههسر ون است وطلق   ؛ ا

 ذکر شد. « 055». توضحح آن، در وسألۀ 3

کافی نحست، هرچند حه ضهحهۀ خک ورد عاد4  ل حاشد. . شنحدن دو خا چند زن عادل 

کووافی نحسووت و 5 کووه عوودالت آن دو ووورد ثاحووت نشووده حاشوود و وجهووول الحووال حاشووند  . حنووابراین، در صووورتی 
 بیان شد. « 3»، وسألۀ «تقلحد»های اثجات آن در جلد اول، فصل وعنای عدالت و راه
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فاق هن حشنوند؛ در غحر این صورت، طالق حاطول  داشته حاشند و صحغۀ طالق را حه ات 
 است. 

گوور فقووط خكووی از آن دو نفوو ر صووحغۀ طووالق را حشوونود و حعوود از آن صووحغۀ حنووابراین، ا
کافی نحست.   طالق تكرار شود و فرد دخگر آن را حشنود، 

کووه طووالق داده وووی شووود را شوواخان ذکوور اسووت، الزم نحسووت دو شوواهد عووادل، زنووی 
که ورد حگوخد:  و دو شواهد حاضور در وجلوس « َزْوَجتوی طواِلق»حشناسند و ههحن قدر 

کافی است.   حشنوند 

گر دو ورد . 523 مسأله حاشوند ولوی از طریوق  عادل در وجلس طالق حضور نداشته ا
ت طوالق وحول  اشوكال اسوت  تلفن، حلندگو و وانند آن صحغۀ طالق را حشنوند، صح 

 و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. 
گر چنحن طالقی اجرا کافی نحسوت و دوحواره  حنابراین، ا شده، حنابر احتحاط واجب 

 و ورد عادل در وجلس طالق خوانده شود. صحغۀ طالق حا حضور د

گر زوح، فردی را در اجرای صحغۀ طالق وکحل نهاخود، خووِد شووهر و نحوز  . 524 مسأله ا
کننوودۀ صووحغۀ طووالق اسووت، نهووی کووه اجوورا  تواننوود حووه عنوووان شوواهد صووحغۀ وکحوول وی 

 طالق وحسوب شوند؛ 

گوور فوورد حووه شخصووی )ووورد عووادلی( وکالووت دهوود تووا فوورد ثووالثی را وکحوول در  ووه، ا الجت 
توانود حوه عنووان خكوی از دو شواهد صوحغۀ اجرای صحغۀ طوالق نهاخود، آن شوخص ووی

 طالق وحسوب شود. 
که حه عادل نجوودن خووخش اطهحنوان دارد، حنوابر احتحواط واجوب  . 525 مسأله فردی 

گوورفتن حووه عنوووان خكووی از دو شوواهد طووالق، اوتنوواع ورزد، هرچنوود طووالق  حاخوود از قوورار
 دهنده وی را عادل حداند. 

گوور شوووهر خووا وک . 526 مسأله حوول وی حووا اعتقوواد حووه عووادل بووودن دو شوواهد، اقوودام حووه ا
کوه هور دو  اجرای صحغۀ طالق در حضور آنوان نهاخنود، ولوی حعود از طوالق وعلووم شوود 

 شاهد خا خكی از آن دو عادل نجوده، طالق وذکور حاطل است. 
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گر شوهر خا وکحول وی حوا اعتقواد حوه فاسوق بوودن دو شواهد خوا خكوی از آن  . 527 مسأله ا
ی صووحغۀ طووالق در حضووور آنووان نهاخنوود، ولووی حعوود از طووالق ثاحووت اقوودام حووه اجوورا 1دو،

که شاهدان وذکور عادل بوده  اند، طالق صححح است. شود 
که شوهرش وی را طالق داده خا نه، چنانچوه  . 528 مسأله گر زن شک داشته حاشد  ا

گفته  شود. اش پذیرفته ویشوهر حگوخد او را طالق داده است، 
گر وردی ههسر خوخش را طالق دهد، در . 529 مسأله که خودش خوا ههسور  ا صورتی 
قووه کووه قصوود ازدواح حووا آن زن را دارد، حعوود از فووراغ از اجوورای وطل  اش خووا شووخص ثووالثی 

کنود  وثول شوک  -صحغۀ طالق نسجت حه صححح بودن و رعاخت شراخط طالق شک 
کی زن از ححض  چنانچه احتهال عقالیی دهد  -در عادل بودن شاهدان طالق خا پا

ت خوانوده شووده، ویکوه طووالق حووا رعاخوت شووراخط صوو توانوود حكون حووه صووححح بووودن  ح 
که صحغۀ طالق را خود ورد خا وکحل وی خوانده حاشد.   طالق نهاخد و فرق ندارد 

کوه  . 531 مسأله گر فورد شوخص دخگوری را وکحول بورای انجوام طوالق نهاخود، توا وقتوی  ا
وت ههسورش  شک دارد وکحل صحغۀ طالق را خوانده خا نه، حكن حوه حواقی بوودن زوجح 

 ؛شودوی
گفتوۀ وی اطهحنوان الج  گر وکحل خجر دهد صحغۀ طوالق را خوانوده، چنانچوه از  ه ا ت 

کتفا حه خجر وی وحل  اشوكال اسوت و حنوابر احتحواط واجوب وراعوات  حاصل نشود، ا
 وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. 

 اقسام طالق 

 2تعرخف اقسام طالق )حاجن و رجعی( و ووارد طالق حاجن
 

 ق حاجن و طالق رجعی. طالق دو قسن است، طال . 531 مسأله
                                                           

 رعی. . خا حا وجود شک در عدالت هر دو شاهد خا خكی از آن دو و ثاحت نشدن آن حه طریق وعتجر ش1

ه اسوت و طوالق، 2 . تقسحن طالق حه رجعی و حاجن از جهت جایز بودن خا جایز نجودن رجوع زوح در زووان عود 
که در وجاحث حعد ذکر وی  شود.  تقسحهات دخگری نحز دارد 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

که حعد از طالق، ورد حق ندارد حه ههسر خود« طالق حاجن» کنود؛  آن است  رجووع 
ت قجلی را اداوه دهد.   خعنی حدون انجام عقد جدخد، راحطۀ زوجح 

گوور طووالق  ووا ا ه حووه زن رجوووع نهاخوود و  حاشوود، شوووهر وووی« رجعووی»او  توانوود در اخووام عوود 
ت  1را برقرار سازد. حدون انجام عقد جدخد، راحطه زوجح 

ووۀ ووووارد، « حوواجن»طووالق در شووش وووورد  . 532 مسأله اسووت؛ « رجعووی»اسووت و در حقح 
که طالق حاجن وی  حاشد، عجارت است از:  وواردی 

که نه سال قهرخش تهام نشده است(؛  .1 ۀ ناحالغ )دختری   طالق دختر حچ 
 گذشت(؛ « 044»طالق زن خاجسه )وعناى خاجسگی در وسألۀ  .2
که شو .3 هرش حعد از عقد حا او )از جلو خا پشوت( نزدخكوی نكورده، وگور طالق زنی 

که در وسألۀ حعد خواهد آود؛   ووردی 
که حا شراخط ویژه .4 م در وورد زنی  ای دو حار طالق داده شوده، )توضوحح طالق سو 

 خواهد آود(؛ «070»آن در وسألۀ 
 شود(؛  ذکر وی  طالق ُخلع و وجارات، )توضحح احكام آن حعدا   .5
ووی .6 کن شوورع خووا حووه اووور وی، در ووووارد خاص  کووه توضووحح آن در  2طووالق توسووط حووا

کن شرع»وجحث   شود. ذکر وی« طالق والختی توسط حا

 رجعی بودن طالق زن حاوله 
کووه شوووهرش حووا وی نزدخكووی نكوورده،  . 533 مسأله گوور زن در حووالی طووالق داده شووود  ا

دخگووری  طور طجحعووی، خووا حووه شووحوۀ ولووی حووه سووجب ورود ونووی شوووهرش در َوْهِجوول وی حووه
 شود. حاوله حاشد، طالق وذکور طالق رجعی وحسوب وی

گووور نزدخكوووی صوووورت نگرفتوووه و زن حوووا شوووحوۀ تلقوووحح  ههوووحن طوووور اسوووت حكووون، ا
کوه اسوپرم وورد و  وصنوعی حدون ورود ونی حه َوْهِجل حاوله شده حاشد، حدین صوورت 

                                                           
که در احكام رجوع بیان وی1  شود. . حا توضححی 

کن شرع در برخی ووارد، طالق حاجن است و برخی ووو2 کوه توضوحح . طالق توسط حا ارد دخگور، رجعوی اسوت 
 شود. ذکر وی« طالق والختی»ووارد وذکور در وجحث 
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شوده، تخهک ههسرش در خارح از فضواى رحون و َوْهِجول )ووثال  در آزواخشوگاه( حوارور 
 سپس نطفه حارور شده )روخان( در رحن ههسرش قرار داده شده و زن حاوله شود. 

 کردن زن  وساجل وربوط حه سه  طالقه 

وام  . 534 مسأله گر شوهر، ههسرش را دو حار طالق دهد و حعد از هور حوار طوالق، در اخ  ا
دا  حوه عقود  که طالق رجعی حاشد( خوا وی را وجود  ه حه وی رجوع نهاخد )در صورتی  عد 

ه خوووخش د کووه طووالق حوواجن حاشوود خووا طووالق رجعووی بوووده و اخووام عوود  ر آورد )در صووورتی 
م بر او حرام وی 1شود.سپری شده حاشد(، آن زن حعد از طالق سو 

 

گر زن حا توضححات وسألۀ قجل سه حار طالق داده شود، چنانچوه حعود  . 535 مسأله ا
لوش ازدواح نهاخود، حوا وجوود پونج شورط، شووهر او   2ورد دخگوری از طالق سوم، آن زن حا

 تواند حا آن زن ازدواح نهاخد: وی

وت حاشود، حعوود از  شفس اّول: م ووق  گور ازدواح دو  وا ا م داجهوی حاشوود؛ او  عقود شووهر دو 
ل نهی آنكه از کند.  او جدا شد، شوهر او   تواند او را عقد 

کوه نزدخكوی شس دّوم: کنود و احتحواط واجوب آن اسوت  م حوا او نزدخكوی  از  شوهر دو 
 د، نه از پشت؛جلو )َوْهِجل( حاش

م طالقش دهد خا حهحرد شس سّىم:    ؛شوهر دو 
م تهام شود؛  شس چهازم: ۀ وفات شوهر دو  ۀ طالق، خا عد   عد 
م در زوان نزدخكی، حالغ حاشد.  شس پًدن:  حنابر احتحاط واجب شوهر دو 

گوور فووورد سوووه حووار صوووحغۀ طوووالق را جوواری نهاخووود، ولوووی حعوود از هووور حوووار  . 536 مسأله حوووا  -ا
که گذشت  ل  -توضححی  رجوع حه ههسر خا عقد جدخدی صورت نگحرد، فقوط طوالق او 

ق شدن سه طالق -حا رعاخت شراخط آن  -  حاشد.  صححح است، هرچند قصد زوح وحق 
                                                           

گوور در اثنووای سووه طووالق، ووورد دخگووری حووا آن زن ازدواح داجوون و نزدخكووی نهاخوود، ووجووب 1 . شوواخان ذکوور اسووت، ا
کنوود، حروووت نهووی گوور حعوود از سووه طووالق ووورد دخگووری حووا او ازدواح  حكوون آن در وسووألۀ حعوود ذکوور  شووود و ا

 شود.  وی
ل». چنحن شخصی را 2  ناوند. وی« ُوَحل ِ
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 ت حا طالق حاجن  پاخان راحطۀ زوجح 
وت حوا  . 537 مسأله که طالق وی حاجن بووده، حوا اجورای صوحغۀ طوالق راحطوۀ زوجح  زنی 

کل   ههسرش و حقوق وتقابل بین زوجحن حه  رود؛ ی از بین ویطور 

گر زن حاوله حاشد، نفقه ه ا    1اش تا هنگام وضع حهل، بر عهدۀ شوهر است.الجت 

 ۀ طالق رجعی ت در عد   حاقی بودن احکام زوجح 

وت بوین  . 538 مسأله ه، تهام احكوام زوجح  ام عد  که طالق وی رجعی بوده، در اخ  زنی 
 او و ههسرش حاقی است. حنابراین: 

تعووارف زناشووویی تهكووحن نهاخوود و وسووتحب زن حاخوود نسووجت حووه اسووتهتاعات و -
 است زخنت خوخش را برای شوهرش آشكار نهاخد. 

2تواند حدون اذن شوهر از ونزل خارح شود.زن نهی -
 

که ناشزه نجاشد -نفقۀ زن  -  ه بور عهودۀ شووهر اسوت،  - 3در صورتی  در دوران عود 
کو چه حاوله حاشد خا نجاشد و بر شوهر حرام است او را از خانه ووقوع طوالق در آن  هاى 

کوه فحشوای واضوح و آشوكاری  کنود؛ ولوی در ووواردی  کن بوده است، بیرون  خانه سا
کردن او جایز است.  که وی ورتكب زنا شده، بیرون   انجام داده وانند وقتی 

کند.  ورد نهی - ۀ آن زن، حا خواهر وی ازدواح   تواند در دوران عد 
ه، دخگرى از او ارث ویدر صورت فوت هر خک از زن خا شوهر در اخ   -  برد.  ام عد 

 کردن  احکام رجوع 
که در وسألۀ  . 539 مسأله ۀ طوالق « 071»ههان طور  کوه زن در عود  ذکر شد، تا وقتی 

توانود حوه او رجووع نهاخود و حودون انجوام عقود جدخود راحطوۀ  ووی رجعی است، شوهرش
                                                           

 بیان شد. « نفقات». توضحح احكام نفقه در فصل 1

که در وساجل 2  بیان شد. « و حعد از آن 450». وگر ووارد استثنایی 

ه نفقوه نودارد؛ وگور آنكوه توحوه نهاخود و 3 وام عود  که ناشزه است طالق رجعی داده شوود، در اخ  گر زن در حالی  . ا
 وحسوب نشود.  ناشزه
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ت را برقرار سازد؛ رجوع ورد حه دو صورت وی ق شود:  زوجح   تواند وحق 
کوه  .گفحاز؛1 خعنوی حوه قصود رجووع سوخنی حگوخود و وعنوای آن سوخن ایون حاشود 

 دوحاره ازدواح حا ههسرش را بر قرار نهوده است. 
 شود.  توضحح آن در وسألۀ حعد ذکر وی .عمل؛2

ق وی . 541 مسأله که حا آنها رجوع وحق   شود از قرار ذیل است: اعهالی 
 .  ورد حا ههسرش نزدخكی نهاخد، هرچند قصد رجوع نداشته حاشد الف.
ت جنسوی حوه ههسورش نهاخود  حا قصد رجوع، نگاه شهوت ب. انگحز و ههراه حا لذ 

کار حدون قصد رجوع حاشد، اثری ندارد.   و چنانچه این 
کوردن ههسورش حوا شوهوت نهاخود و  ج. حا قصد رجووع، اقودام حوه بوسوحدن خوا لهوس 

ق شدن رجووع وحول  اشوكال اسوت  کارها حدون قصد رجوع حاشد، وحق  چنانچه این 
کنود و  گر نخواهد رجوع  وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. حنابراین، ا

 دهد.  حنابر احتحاط واجب دوحاره زن را طالق
گر عهلی از اعهال وذکور در وسألۀ قجل از فورد غافول خوا خوواب خوا سوایر  . 541 مسأله ا

ق نهی که قصد انجام عهل را ندارند سر بزند، رجوع حه آن وحق   1شود. افرادی 
وه انجوام داده، ولوی اصوال  ههچنحن کوه وورد آن را حوا التفوات و توج  ، رجوع حا عهلی 

قوه وق نهویقصد انجام آن را حوا زن وطل  شوود؛ واننود اخنكوه زنوی را حوه اش نداشوته، وحق 
قه اش اسوت از روی شوهوت بجوسود خوا لهوس نهاخود خوا حوا اعتقاد اخنكه ههسر غحر وطل 

کووه کنوود و حعوود از آن ولتفووت شووود  کوورده و آن عهوول را حووا ههسوور  وی نزدخكووی  اشووتجاه 
قه  اش انجام داده است. وطل 

گورفتن  . 542 مسأله کردن الزم نحسوت شواهد حگحورد، هرچنود شواهد  ورد براى رجوع 
 افضل است؛ 

گر حدون اخنكه ههسرش خا شخص دخگری حفههد حا خكی از شوحوه هوای حنابراین، ا
کنووود « 075»ذکووور شوووده در وسوووألۀ  کوووه وثووول اخنكوووه در وكووو -حوووه ههسووورش رجووووع  انی 

                                                           
که خواب است ههسرش را بجوسد خا حا وی نزدخكی نهاخد. 1  . وثل اخنكه ورد در حالی 
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کردم»ههسرش حضور ندارد حگوخد:   رجوعش صححح است.  -« حه ههسرم رجوع 
گر وکحل در  . 543 مسأله گرفتن برای رجوع در طالق صححح است. حنابراین، ا وکحل 

ه خطاب حه زن حگوخد:  ام عد  لن برگرداندم»اخ  کوردم»خا « تو را حه ازدواح ووک  « حه تو رجوع 
وول حووه ز گفووتن آن، قصوود رجوووع نهووودن ووک  کووافی اسووت و رجوووع وجووهو حووا  اش را نهاخوود، 

ق وی  شود.  وحق 

عواخش  . 544 مسأله کورده، اد  کوه حوه ههسورش رجووع  عوا نهاخود  ه اد  ام عد  گر ورد در اخ  ا
 شود؛ پذیرفته وی

عوووایی نهاخووود و ههسووورش او را   ه چنوووحن اد  ولوووی چنانچوووه حعووود از تهوووام شووودن عووود 
عووای وی در صووورتی پذیرفتووه وووی کووه تصوودیق نكنوود، اد  نووۀ شوورعی»شووود  بوور آن  1«بی 

2شهادت دهند.
 

ه، اصل طوالق رجعوی را انكوار نهاخود، ایون اوور رجووع  . 545 مسأله ام عد  گر ورد در اخ  ا
کاذحانه و دروغ حاشد. وحسوب وی  شود، هرچند انكار وی 

گر ورد در طالق رجعی حوق  رجووع خوود را سواقط نهاخود، اثوری نودارد و  . 546 مسأله ا
ه رجوع نهاخد؛ حاز هن وی ام عد   تواند حه ههسرش در اخ 

که دخگور حوه او    ا چنانچه ورد وثال  در ازای درخافت عوض حا ههسرش وصالحه نهاخد 
او رجوووع نكنوود، ایوون وصووالحه صووححح اسووت و نجاخوود حووه وی رجوووع نهاخوود، ولووی در ایوون 

کنود، ازدواح  صورت نحز حق  رجوعش از بین نهی ه رجووع  ام عود  که در اخ  رود و در صورتی 
وووف از قووورارداد وصوووالحه، ورتكوووب دوحووواره بووور قووورار خواهووود شووود، هرچنووود حوووه  جهوووت تخل 

 تواند وصالحۀ وذکور را فسخ نهاخد. وعصحت شده است و در این صورت زوجه وی

                                                           
وا شوهادت ووی« خک ورد عادل حه انضوهام دو زن عوادل»خا « دو ورد عادل». ونظور از آن، شهادت 1 حاشود؛ او 

کافی نحست.   خک ورد عادل حه انضهام قسن زوح در نزد حاکن شرع 

نۀ شرعی، رجوع ثاحت نهی. در صورت فقد2 ه ورد ویان بی  کن شورع، شود؛ الجت  تواند در ورافعۀ شرعحه نزد حا
ه رجووع نكورده  وام عود  کوه زن قسون حخوورد بور اخنكوه وورد در اخ  کوه زن ونكور رجووع اسوت حخواهود  در صورتی 

گر زن وی کنود )خعنوی است و ا که بر این اور قسن خاد  زن قسون حخوورد گوخد: از رجوع اطالع ندارم، حخواهد 
ه، اطالعی ندارد(.  ام عد   بر اخنكه نسجت حه رجوع ورد حه وی در اخ 
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 طالق خل  و وجارات 

   1طالق بر سه قسن است: . 547 مسأله
 2طالق عادی. .3طالق وجارات؛  .2طالق ُخْلع؛  .1

o  تعرخف طالق خل 
کووه نسووجت حووه شوووهرش تهایوول نداشووته و از وی  . 548 مسأله دخد و کراهووت شوو»زنووی 
وور توانوود حووا حووذل وهرخووه خووا وووال دخگووری از شوووهرش حخواهوود وی را طووالق دارد، وووی« تنف 
 دهد. 

کراهت شدخد فقط از طرف زوجه است و در وقابول حوذل  که  طالق در این فرض، 
 شود. ناوحده وی« طالق ُخْلع»گحرد، وال صورت وی

o  شراخط طالق خل 

کووه در طووالق عوو . 549 مسأله گردخوود، در طووالق خلووع حاخوود تهووام شووراخطی  ادی بیووان 
گووردد. ایوون  رعاخووت شووود و عووالوه بوور آن، شووراخط اختصاصووی طووالق خلووع نحووز وراعووات 

 شراخط عجارتند از: 
ر»زن از شوهرش  شس اّول:  داشته حاشد؛ « کراهت شدخد و تنف 

ن دخگووری را حووه عنوووان  شففس دّوم: حووذل « عوووض طووالق خلووع»زن وهوور خووا وووال وعووح 
 نهاخد؛ 

 طالق خلع خوانده شود.صحغۀ وخصوص  شس سّىم:
 توضحح شراخط فوق، در وساجل آخنده خواهد آود. 

                                                           
 . این تقسحن، از جهت واقع شدن عوض در وقابل طالق و وساجل وربوط حه آن است. 1

کووه احكووام آن در . طوالق، چنانچووه طوالق ُخلووع و طووالق وجوارات نجاشوود، طووالق عوادی وحسوووب وووی2 شوود 
گردخد.  شود. در این قسهت، احكام ویژۀ طالق ُخلع و وجارات ذکر وی وساجل قجل بیان 
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 ر داشته حاشد کراهت شدخد و تنف  ل: زن از شوهرش   شرط او 
ق وی . 551 مسأله کراهت شودخد طالق خلع در صورتی وحق  که زن از شوهرش  شود 

که ووجب شود عهال  حقووق واجوب  ی حاشد  کراهت حه حد  ر داشته حاشد و این  و تنف 
رعاخت ننهاخد و ولتزم حه حدود الهی در وورد وی نجاشد خا آنكوه شووهرش  زناشویی را

 را حه این اور )رعاخت نكردن اوور وذکور( تهدخد نهاخد. 
ر زن از شوهر خود در طوالق خلوع، وهكون اسوت بور اثور اووور  . 551 مسأله کراهت و تنف 

ه حه آن، حكن طالق خلع نحز وتفاوت وی گاه حا توج  که  ر شود؛ این اووو وختلفی حاشد 
 عجارت است از: 

کراهت وی حه جهت زشتی چهره و اندام شوهر خا حد اخالقی او خا وعتاد بوودن  .1
ات فردى او حاشد.   خا فقحر بودن خا سایر خصوصح 

ی زن، واننود توسووعه در  .2 کراهوت وی حوه جهووت رعاخوت نكووردن حقووق وسووتحج 
که وخالف ذوق و سلحقه زن است، واننود ا د حوا نفقات خا انجام اعهالی  زدواح وجود 

 زن دخگر حاشد. 

کراهت وی حه جهت رعاخت نكردن حعضی از حقوق واجوب زن توسوط شووهر  .3
 وی.  1حاشد وثل نپرداختن نفقۀ واجب زن خا رعاخت نكردن حق  الَقْسن

گانۀ فوق، چنانچه زوجه والی را حذل نهاخود توا شووهرش وی را طوالق  در ووارد سه
 است.  خلع دهد، چنحن طالق خلعی صححح

ت شووهر، دشونام دادن  .4 ر زن و درخواست جدایی و طالق، اذخ  کراهت و تنف  ونشأ 
وت  گفتن حه زن خا کتک زدن او و وانند آن حاشد و زن حه جهت رهایی از آزار و اذخ  و ناسزا 

گوردد، چنوحن شوهر، ووالی را حوذل ووی کنود توا او را طوالق خلوع دهود و از شور  وی خوالص 
که در ازای  و شوهر والک عوض نهیطالق خلعی حاطل است  شود؛ حلكه چنحن طالقی 

 شود. حذل وال است حه عنوان طالق عادى و غحر خلع هن وحسوب نهی

                                                           
 ذکر شد. « 433». توضحح حق  القسن، در وسألۀ 1
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کراه و اججوار وهور خوا  گر زن حدون ا شاخان ذکر است، در فرض وذکور )وورد چهارم(ا
ووانی وصووالحه نهاخوود حووه شوورط آنكووه شوووهر او را وووال دخگووری را حووه شوووهرش حووه  طور وج 

طالق عادی )طالق غحر خلوع( دهود خوا وی را وکحول در طوالق عوادی نهاخود، بور شووهر 
کوه در ازای حوذل ووال نهی کند و چنحن طالقی  حاشود،  واجب است حه آن شرط عهل 

 شود. صححح واقع وی
وووور زن از شوووووهرش  . 552 مسأله کراهووووت شوووودخد و تنف  گوووور طووووالق خلووووع حوووودون  حووووا  -ا

گذشت  که در دو وسألۀ قجل  طالق خلع حاطل اسوت و شووهر  واقع شود، -توضححی 
کوه در ازای حووذل ووال اسووت، حوه عنوووان  والوک عووض نهی شووود، حلكوه چنووحن طالقوی 

 شود. طالق عادى و غحر خلع هن وحسوب نهی
تووان واننود وسوألۀ قجول، از شوحوه وصوالحه  شاخان ذکر است، در این وسأله نحز وی

 استفاده نهود. 

 ن دخگدری ر م: زن وهر خا ودال وعدح  حدذل « عدوض طدالق خلد »ا حده عندوان شرط دو 
 نهاخد

وووق وی . 553 مسأله کوووه زن وهرخوووه خوووا ووووال دخگووور  طوووالق خلوووع در صوووورتی وحق  شوووود 
ن است، حه عنوان عوِض طالق خلع حه شوهر حوذل نهاخود و  که وعلوم و وعح  خوخش را 

کهتر از آن حاشد.  که وال حذل شده بیشتر از وهرخه خا وساوی خا   فرقی نحست 

کووه زن حووه عنوووان عووو . 554 مسأله دهوود، حاخوود دارای  ض طووالق خلووع قوورار ویوووالی 
 شراخط ذیل حاشد: 

از نظوور شوورعی، والووک شوودن وسوولهان نسووجت حووه آن صووححح حاشوود. حنووابراین،  .1
گحرد. شراب خا خوک خا سو و وانند آن نهی  تواند عوض طالق خلع قرار 

گور زن عحنوی واننود زیوور آالت طوالی  .2 عرفا  ارزش والی داشته حاشد. حنابراین، ا
کوه خو کوه حاحوت وهور از شووهرش دارد خوا ونفعوت خوک سواله ونزلوی را  دش خوا طلجوی را 

 والک آن است، عوض طالق خلع قرار دهد صححح است؛ 
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ا حذل اشحای بی گندم خوا خوک ارزش وانند خکاو  بورگ درخوت خوا خوک وشوت  دانه 
 خاک حه عنوان عوض طالق خلع، صححح نحست. 

گر خكی از .3 را حودون  -وانند واشوحن خوا زووحن  -دو شیء  وعلوم حاشد. حنابراین، ا
حلكوه عووض طوالق خلوع  1تعحین آن عووض طوالق خلوع قورار دهود، صوححح نحسوت،

کووه در وعاوضووه و خرخوود و فووروش وعتجوور  تووی  کحفح  حنووابر احتحوواط واجووب حاخوود حووه ههووان 
 وعلوم حاشد؛  2است، از جهت اوصاف و وقدار
ووووه گوووور زن ههووووان وهرخ  ووووه، ا کووووه در عقوووودالجت  ازدواح بووووراخش قوووورار داده شووووده  ای را 

کوه  )وهر فحتوی  کح  ( حه عنوان عوض طالق خلع قرار دهد، وعلوم بوودن آن حوه  ی  الهسه 
کافی است. « 474و  471»در وجحث وهرخه وساجل   بیان شد 

گوور زن حخواهوود  .4 ۀ بهووار آزادی را حووه  14ولووک زن خووا در حكوون آن حاشوود؛ وووثال  ا سووك 
های ذیوول وهكوون اسووت  حووه هوور خووک از صووورت عنوووان عوووض طووالق خلووع قوورار دهوود،

گردد:   لحاظ 
ۀ  الف.  عوض قرار دهد.  3خود را حه صورت عحن شخصی ده سك 

ه ب. که از شوهرش خا دخگری طلب دارد را حه عنوان عوض قرار دهد؛  ده سك   ای 
ووۀ  ج. ووی در ذو  کل  ه را حووه صووورت  خووود حووه عنوووان عوووض قوورار دهوود و در ایوون  ده سووك 

تتوان صورت وی ت آن وعلوم حاشد.هدار قرار دد آن را حال  خا ود  ه، حاخد ود   4د؛ الجت 

                                                           
ن». قراردادن شحجی حه عنوان عوض طالق خلع حه صورت 1 ی در وعح  صححح است، واننود اخنكوه خكوی « کل 

ی  کل  ۀ بهار آزادی وثل هن را عوض طالق خلع قرار دهد؛ توضحح  م، فصل از ده سك  ن در جلد سو  در وعح 
 ذکر شد. « 40»خرخد و فروش، وسألۀ 

م، فصل 2 م رجوع شود. «104»، وسألۀ «خرخد و فروش». حه جلد سو  م و سو   ، شرط دو 

وه»و « عحن شخصوی». وعنای 3 وی در ذو  م، فصول « کل  ذکور « 47توا 41»، وسواجل «خرخود و فوروش»در جلود سوو 
 شد. 

ت شوهر در  14، ههان «الف»ورت . پس از انجام طالق خلع در ص4 ه حه ولكح    ،«ب»در صوورت  آخد؛  وی سك 
کووه زن حاحووت  ه از شووخص دخگوور داشووته حووه زوح ونتقوول وی 14طلجووی  گوور طلووب وووذکور از خوووِد  سووك  شووود و ا

ووه وی ووۀ 14، زن «ح»گووردد و در صووورت  شوووهر بوووده، شوووهر بووریء الذو  ه در ذو  خووود حووه صووورت حووال  خووا   سووك 
ت  شود.  توافق حدهكار ویدار حسب ود 



    / طالق 

گر زن وال فرد دخگری را حه عنوان عووض طوالق خلوع قورار دهود، چنود  . 555 مسأله ا
 صورت دارد: 

وت در حوذل الف. حاشود، حوذل و  1چنانچه حوذل حوا اذن آن فورد و حودون قصود وجانح 
 طالق خلع هر دو صححح است. 

 اذن آن فرد حاشد، حذل و طالق خلع هر دو حاطل است. چنانچه حذل حدون  ب.
ووانی حاشوود، طووالق خلووع حاطوول  چنانچووه ایوون حووذل حووا اذن آن فوورد و حووه ج. طور وج 
 حاشد.  وی

گوور حووذل در ازای وطلووق طووالق بوووده و غحوور از صووحغۀ طووالق خلووع، صووحغۀ  ووه، ا الجت 
( و در آن طالق عادی )غحور خلوع( نحوز خوانوده شوده )ووثال  حوه جهوت رعاخوت احتحواط

 قصد حقحقی طالق حدون عوض شده حاشد، حذل و طالق وذکور صححح است. 
گوور زن شووحجی را حووا اعتقوواد حووه اخنكووه وووال خووودش اسووت عوووض طووالق  . 556 مسأله ا

خلووع قوورار دهوود و حعوود حفههوود وووال دخگووری بوووده اسووت، طووالق وووذکور وطلقووا  حاطوول 
 است. 

نووی )عووحن شخصووی( را عوووض طووالق خلووع قوورار دهوود  . 557 مسأله گوور زن وووال وعح  و ا
کووه وووال وووذکور وعحوووب بوووده اسووت، طووالق خلووع صووححح  حعوود از طووالق وعلوووم شووود 
که هرچند حا دادن تفاوت قحهت )أرش( خا تعووخض  است و احتحاط واجب آن است 

 حه وثل خا قحهت حا هن وصالحه نهاخند. 
گر زن عوض طالق خلع را شحر دادن فرزند شوهرش قرار دهد صوححح  . 558 مسأله ا

ت آن و  علوم حاشد. است، حه شرط آنكه ود 

گحوورد، حاخوود حووذل آن حووا آنچووه حووه عنوووان عوووض در طووالق خلووع قوورار وووی . 559 مسأله
 رضاخت و اختحار زن حاشد. 

گوور فووردی زن را حووه حووذل وهرخووه خووا وووالش حووه عنوووان عوووض طووالق خلووع  حنووابراین، ا
                                                           

که زن وعادل آنچه را از وال فرد ووذکور حاحوت عووض خلوع حوذل وی1 کنود حوه  . خعنی توافق طرفحن بر این بوده 
گردد.   وی حدهكار 
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کننووده شوووهر  کووراه(  کووه اججووار )ا کووراه( نهاخوود، صووححح نحسووت و فوورق نوودارد  وججووور )ا
 ا فرد دخگر. حاشد خا پدر و وادرش خ

  م: صحغۀ وخصوص طالق خل  خوانده شود  شرط سو 

طالق خلع هرچند خكی از اقسوام طوالق اسوت، ولوی شوجاهت حوه عقوود  . 561 مسأله
که توسوط طورفحن )زوح و زوجوه( خوا وکحول  ق شدن آن نحاز حه دو انشاء دارد  دارد و وحق 

  گحرد، این دو انشاء عجارتند از: آن دو صورت وی
 دخگر از طرف زن؛  حذل وهرخه خا وال الف.

 انشای طالق از طرف شوهر در ازای آنچه زن حذل نهوده است.  ب.

ت انجام طالق خلع، حه دو شحوه است:   کحفح 
احتودا زن وهرخوه خوا ووال دخگور خوود را حوه عنووان عووِض طوالق خلوع حوه  كیفّیفثاّول:

 شوووهرش حووذل نهاخوود، سووپس ووورد ههسوورش را در ازای آنچووه حووذل نهوووده حووا خوانوودن
 صحغۀ طالق خلع، طالق دهد. 

احتوودا شوووهر صووحغۀ طووالق خلووع را حخوانوود و در آن تصوورخح حووه عوووض  كیفّیففثدّوم:
ن نهاخد، سپس زن آن را قجول نهوده و حذل را انجام دهد؛   وعح 

گردد.   ل انجام  که طالق خلع حه شحوه او  ه، احتحاط وستحب آن است   الجت 
گوور انشووای حووذل احتوودا از طوورف زن صووورت  . 561 مسأله گحوورد )وووثال  وهرخووه خووا وووال ا

دخگری را در عوض طوالق خلوع حوه شووهرش حوذل نهاخود(، ولوی قجول از اجورای صوحغۀ 
طوووالق خلوووع توسوووط زوح، زن از حوووذل خووووخش ونصووورف شوووود و برگوووردد، طوووالق خلوووع 

 صححح نحست. 
گحوورد، واقووع شوودن فاصوولۀ  . 562 مسأله گوور انشووای حووذل احتوودا از طوورف زن صووورت  ا

 -اخنكووه زن از حووذل خوووخش ونصوورف شووود حوودون  -زوووانی بووین حووذل و طووالق خلووع 
که وواالت عرفوی رعاخوت شوود و بوین  اشكال ندارد، هرچند احتحاط وستحب است 

هی واقع نشود.   آن دو فاصلۀ قابل توج 



    / طالق 

« اخقووواع»طوووالق خلوووع هرچنووود شوووجحه عقوووود اسوووت، ولوووی طوووالق در آن  . 563 مسأله
شود و قرار دادن شرط در ضهن آن برای طالق دهنده صوححح نحسوت؛ وحسوب وی

ا قرار دادن شرط از طرف زوجه در حذل عوض خلوع اشوكال نودارد، ولوی در صوورت ا و 
ووه، وی ووف ووورد از عهوول حووه شوورط، زن حووق  فسووخ نوودارد؛ الجت  ه حووا  تخل  ووام عوود  توانوود در اخ 

که در وساجل   شود از حذل خوخش رجوع نهاخد. ذکر وی« 034و  035»توضححی 

 های طالق خل  صحغه □

گر خود زن و شوهر حخواهن . 564 مسأله کوافی اسوت حوا ا د طالق خلع را واقع سازند، 
کنند:   رعاخت شراخط صححح بودن طالق حه صورت ذیل عهل 

کنوود(  - کووه حخواهوود تهووام وهرخووه را در عوووض طووالق حووذل  احتوودا زن )در صووورتی 
  خطاب حه شوهر حگوخد: 

َقنی» که از ت»؛ خعنی «َحَذْلُت َلَك َوا َعَلْحَك ِوَن اْلَهْهِر ِلُتَطل ِ و طلجكارم حوه توو وهرى را 
 «.  حذل نهودم تا ون را طالق دهی

که زن وال وعلوم دخگورى  ا در صورتی  وه  -او  کنود حگوخود: را حوذل ووی -غحور از وهرخ 
َقنی» ْیَء اْلَهْعُلْوَم ِلُتَطل ِ فالن وال وعلوم را حه توو حوذل نهوودم توا »؛ خعنی «َحَذْلُت َلَك الش َ

 «.  ون را طالق دهی

 نام ههسرش فاطهه است( حگوخد:  سپس زوح )که وثال   -
و حنووابر احتحوواط وسووتحب نحووز حگوخوود: « َزْوَجتووی فاِطَهووُة َخَلْعُتَهووا َعلووی  َوووا َحووَذَلْت » 
کوه حوذل نهووده  ههسرم»؛ خعنی «َفهَی َطاِلٌق َعلی  َوا َحَذَلْت » فاطهه را در وقابل چحزى 

 «. طالق خلع دادم، او آزاد و رها است
کوافی اسوت زو َزْوَجتوی فاِطَهوُة ُوْخَتِلَعوٌة »ح )پوس از حوذل زن( حگوخود: ههحن طوور، 

 «.  َزْوَجتی فاِطَهُة طاِلٌق َعلی  وا َحَذَلْت »خا حگوخد: « َعلی  وا َحَذَلْت 
کووه وهرخووه خووا وووال دخگوورى را حووه شوووهرش در  . 565 مسأله کنوود  گوور زن فووردی را وکحوول  ا

کوه زن ر ازای طالق خلع حذل نهاخد و شوهر نحوز کنود  ا طوالق خلوع ههوان فورد را وکحول 
کنند:  کافی است حا رعاخت شراخط صححح بودن طالق، حه صورت ذیل عهل   دهد، 
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وود حاشوود و زن حخواهوود وهرخووۀ  چنانچووه وووثال   خووود را   نووام زن فاطهووه و نووام ووورد وحه 
کند:   حذل 

 احتدا وکحل از طرف زن برای انجام طالق خلع، خكی از جهالت ذیل را حگوخد:  -

َلتی فاِطَهَة َحَذْلُت َعْن ِقَجِل ُوَو » الف. ٍد ِلَحْخَلَعها َعَلْحه ک ِ لی ُوَحه َ  ؛ «َوْهَرها ِلُهَوک ِ
َلتی فاِطَهَة َحَذْلُت » ب. َقها َعْن ِقَجِل ُوَوک ِ ٍد ِلُحَطل ِ لی ُوَحه َ  ؛ «َوْهَرها ِلُهَوک ِ
وووٍد ِلَح » ج. لی ُوَحه َ َلتی فاِطَهوووَة َحوووَذْلُت َوْهَرهوووا ِلُهوووَوک ِ ْخَلَعهوووا َعَلْحوووه َعوووْن ِقَجوووِل ُووووَوک ِ
َقها ُخَطل ِ  «.  َو
که زن وال دخگری   کنود، حوه جواى عجوارت  را حوذل وی -غحر از وهرخه  -در صورتی 
ْیَء اْلَهْعُلْوَم »، عجارت «َوْهَرها»  کند. خا نام آن وال را ذکر « الش َ

 های ذیل را حگوخد: سپس حه وکالت از ورد خكی از صحغه
لی َعلی  َوا َحَذَلْت َخَلْعُت َزْوَجَة ُوَو » الف.  ؛ «ک ِ
لی ُوْخَتِلَعٌة َعلی  َوا َحَذَلْت » ب.  ؛«َزْوَجُة ُوَوِک 
لی َطاِلٌق َعلی  َوا َحَذَلْت » ج.  ؛«َزْوَجُة ُوَوک ِ
لی َعلی  َوا َحَذَلْت َفهی َطاِلٌق َعَلی َوا َحَذَلْت » د.  ؛«َخَلْعُت َزْوَجَة ُوَوک ِ
لی ُوْخَتلِ » .ه  «.َعٌة َعلی  َوا َحَذَلْت َفهی َطاِلٌق َعَلی َوا َحَذَلْت َزْوَجُة ُوَوک ِ

کنوود تووا حعوود از حووذل وهرخووه خووا وووال دخگوور،  . 566 مسأله گوور ووورد ههسوورش را وکحوول  ا
کووه آنچووه حووذل وووی نهاخوود خووودش صووحغۀ طووالق خلووع را جوواری نهاخوود، در صووورتی 

کافی اسوت حوا رعاخوت شوراخط صوححح بوودن  وهرخه اش بوده و نام شوهر احهد حاشد، 
کند:  طالق،  حه صورت ذیل عهل 
َقنی»احتدا حگوخد:  -    1؛«َحَذْلُت ِلَزْوجی )أحهد( َوْهری  ِلَحْخَلَعنی و ُخَطل ِ
 سپس حه وکالت از شوهرش حگوخد:  -

نا ُوْخَتِلَعٌة َعلی  وا َحَذْلُت »
َ
لی، أ نا طاِلٌق َعلی  وا َحَذْلُت »خا حگوخد: « َعْن ِقَجِل ُوَوک ِ

َ
 «.  أ

                                                           
که آنچه حذل وی1 کوافی اسوت حوه جوای  . در صورتی  حگوخود: « َوْهوری»شود ووال دخگوری غحور از وهرخوه حاشود، 

 «.الشْیَء اْلَهْعلوَم »



    / طالق 

گر ورد ههسرش را . 567 مسأله که  ا کند  دخگری را وکحول نهاخود توا وی  شخصوکحل 
توانوود  خووا وووال دخگوور، صووحغۀ طووالق خلووع را جوواری نهاخوود، وی وی خووهحعوود از حووذل وهر

که در وسألۀ  تی  کحفح  کند.« 050»طالق خلع را حه   1ذکر شد، جاری 

o تعرخف طالق وجارات 
گووور زن و شووووهر خكووودخگر را نخواهنووود و از هووون  . 568 مسأله ووور»ا « کراهوووت شووودخد و تنف 
توانود حوا حوذل وهرخوه خوا ووال دخگوری از شووهرش حخواهود وی را زن ووی 2ته حاشند،داش

 طالق دهد؛ 

کووه در ازای حووذل وووال صووورت وووی ناوحووده « وجووارات»گحوورد، طووالق طووالق وووذکور 
 شود وی

o های آن شراخط طالق وجارات و صحغه 

از جهلوووه وعنوووای  -تهوووام احكوووام و شوووراخط وربووووط حوووه طوووالق وجوووارات  . 569 مسأله
کووه حووذل ویکراهووت شوودخد و ت وور و وووالی  واننوود طووالق خلووع اسووت؛ وگوور  -شووود و...  نف 

که در وساجل حعد ذکر وی  شود.  وواردی 
که زن در ازای طوالق وجوارات حوه شووهرش حوذل ووی . 571 مسأله نهاخود نجاخود والی را 

کهتر از وهر حاشد.  بیشتر از وهر که   حاشد؛ حلكه احتحاط وستحب آن است 
گر خوِد زن و شوهر حخواهند طالق وجا . 571 مسأله رات را واقع سازند، چنانچوه نوام ا

کافی  نی را حه شوهرش در ازای طالق حذل نهاخد،  زن فاطهه حاشد و حخواهد وال وعح 
                                                           

کووه صووحغۀ طووالق را وی. الج1 گوور فووردی  ووه، ا از طوورف زوح نجاشوود، حلكووه زن وی را   خوانوود، وکووالتش وسووتقحها   ت 
که زن از شوهر خود دارد، طالق را جاری سازد، وی وی که بر اساس وکالتی  کند  تواند پوس  وکحل خودش 

لَ »از حذل وال توسط زن خا وکحل وی حا عجارت  ِ ِل ُوَوک  ِ وِل »خوا « تی َعلی  وا َحَذَلْت َخَلْعُت َزْوَجَة ُوَوک  ِ َزْوَجوَة ُوَوک 
َلتی ُوْخَتِلَعٌة  ِ َلتی طاِلٌق َعلی  وا َحَذَلْت »خا « َعلی  وا َحَذَلْت   ُوَوک  ِ ِل ُوَوک  ِ نحوز صوحغۀ طوالق را جواری « َزْوَجَة ُوَوک 

 نهاخد. 

ر طرفحنی است، حوه خو2 کراهت شدخد و تنف  که  الف طوالق خلوع . طالق وجارات، اختصاص حه ووردی دارد 
ر فقط از طرف زوجه وی کراهت شدخد و تنف   حاشد. که 
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کنند:   است حا رعاخت شراخط صححح بودن طالق حه صورت ذیل عهل 

  احتدا زن خطاب حه شوهر حگوخد: -
َقنووی» حووز وعلوووم را حووه تووو حووذل فووالن چ»؛ خعنووی «َحووَذْلُت َلووَك الشووْیَء الَهْعلوووَم ِلُتَطل ِ

 «.  نهودم تا ون را طالق دهی

 سپس زوح خكی از دو عجارت ذیل را حگوخد: -

ُتهووا َعلووی  َوووا َحووَذَلْت » الففف.
ْ
و حنووابر احتحوواط واجووب حعوود از آن « َزْوَجتووی فاِطَهووُة حاَرأ

کووه »؛ خعنووی «فهووَی طوواِلٌق َعلووی  َوووا َحووَذَلْت »حگوخوود:  ههسوورم فاطهووه را در وقابوول چحووزى 
 «. نهوده طالق وجارات دادم، او آزاد و رها است حذل

 «.  َزْوَجتی فاِطَهُة طاِلٌق َعلی  َوا َحَذَلْت » ب.
نوی از وی )زن( را حوه شووهرش در  . 572 مسأله که وال وعح  کند  گر زن فردی را وکحل  ا

کووه زن را طووالق  کنوود  ازای طووالق وجووارات حووذل نهاخوود و شوووهر نحووز ههووان فوورد را وکحوول 
کوافی اسوت حوه صوورت  وجارات دهد، چنانچه نام ود حاشود  زن فاطهه و نام وورد وحه 

کنند:   ذیل عهل 
 احتدا وکحل از طرف زن برای انجام طالق وجارات حگوخد:  -
َقهوووا و » وووٍد ِلُحَطل ِ لی ُوَحه َ َلتی فاِطَهوووَة َحوووَذْلُت الَشوووْیَء الَهْعُلووووَم ِلُهوووَوک ِ َعوووْن ِقَجوووِل ُووووَوک ِ
 «.  ُیجاِرَجها

 های ذیل را حگوخد: كی از صحغهسپس حه وکالت از ورد خ -
ُتها َعلی  َوا َحَذَلْت فهَی طاِلٌق َعَلی َوا َحَذَلْت؛. » الف.

ْ
لی فاِطَهُة حاَرأ  َزْوَجُة ُوَوِک 

لی َطاِلٌق َعلی  َوا َحَذَلْت » ب.  «.  َزْوَجُة ُوَوک ِ
نووی، خووودش  . 573 مسأله کنوود تووا حعوود از حووذل وووال وعح  گوور ووورد ههسوورش را وکحوول  ا

کووافی اسووت زن حووه صووحغۀ طووالق وجووارات ر ا جوواری نهاخوود و نووام شوووهر احهوود حاشوود، 
کند:   صورت ذیل عهل 

َقنی»احتدا حگوخد:  -  «.  َحَذْلُت ِلَزْوجی )أحهد( الشْیَء الَهْعُلوَم ِلُحجاِرَجنی و ُخَطل ِ
 سپس حه وکالت از شوهرش خكی از دو عجارت ذیل را حگوخد:  -
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نا طاِلٌق » الف.
َ
لی، أ  ؛ «َعلی  وا َحَذْلُت َعْن ِقَجِل ُوَوک ِ

نا طاِلٌق َعلی  وا َحَذْلُت » ب.
َ
ٌ  َعلی  وا َحَذْلُت فأ

َ
نا ُوجاَرأ

َ
لی أ  «.  َعْن ِقَجِل ُوَوک ِ

کند تا فرد دخگری را وکحل نهاخد توا وی حعود از  . 574 مسأله گر ورد ههسرش را وکحل  ا
توانود صوحغۀ  حذل وهرخه خا ووال دخگور، صوحغۀ طوالق وجوارات را جواری نهاخود، وی وی

که در وسألۀ طال تی  کحفح  کند.« 034»ق وجارات را حه   1ذکر شد، جاری 

o عربی بودن صحغۀ طالق خل  و وجارات 
 صحغۀ طالق خلع و وجارات حاخد حه زحان عربی خوانده شود؛  . 575 مسأله

گور ووثال  زن   ا انشای حذل وهرخه خا وال دخگر، الزم نحست حوه زحوان عربوی حاشود و ا او 
ای طووالق ُخلووع )خووا وجووارات( فووالن وووال را حووه تووو در از»حووه فارسووی حووه شوووهرش حگوخوود: 

 2، اشكال ندارد.«حخشحدم و حذل نهودم
گوور اجوورای صووحغۀ طووالق حووه عربووی وهكوون نجاشوود، حكوون آن واننوود صووحغۀ  ووه ا الجت 

که در وساجل  گذشت. « 014و  013»طالق عادی است 

o  کرده در طالق خل  و وجارات  رجوع زن از آنچه حذل 
ۀ طالق خ . 576 مسأله کوه در وسوألۀ  لع خا وجارات ویزن در زوان عد  تواند حا شرطی 

شووود، از حخشووش و حووذل خووود برگووردد و در ایوون صووورت ایوون طووالق،  ذکوور وی« 034»
ه  و شوهرش وی 3کند را پیدا وی« طالق رجعی»حكن  ام عود  حوا توضوححی  -تواند در اخ 

                                                           
کووه صووحغۀ طووالق را وی1 گوور فووردی  ووه، ا از طوورف زوح نجاشوود، حلكووه زن وی را   خوانوود، وکووالتش وسووتقحها   . الجت 

که زن از شوهر خود دارد، طالق را جاری سازد، وی وی که بر اساس وکالتی  کند  تواند پوس  وکحل خودش 
ُتها َعلوی  َووا َحوَذَلْت فهوَی طواِلٌق َعَلوی »توسط زن خا وکحل وی حا عجارت  از حذل وال

ْ
َلتی حاَرأ ِ ِل ُوَوک  ِ َزْوَجُة ُوَوک 

َلتی َطاِلٌق َعلی  َوا َحَذَلْت »خا « َوا َحَذَلْت  ِ ِل ُوَوک  ِ  نحز صحغۀ طالق را جاری نهاخد. « َزْوَجُة ُوَوک 

که در وسألۀ 2 ق طالق خلع دو انشاء الزم اسوت )انشواء حوذل و انشواء ذکر شد، بر« 054». ههان طور  ای تحق 
 طالق(. 

کوه در وسوألۀ 3 از اقسوام طوالق حواجن  ذکور شود، « 074». حنابراین، هرچند طوالق خلوع و وجوارات، ههوان طوور 
گونه ووارد حكن طالق رجعی را دارد.  ا در این   است، او 
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کنود و حودون عقود، دوحواره ازدواح را بور  -که در طالق رجعی ذکر شد  قورار حه زن رجووع 
 سازد. 

شوواخان ذکوور اسووت، حووق  رجوووع زن حووه آنچووه حووذل نهوووده در طووالق خلووع خووا وجووارات 
قابول اسووقاط نحسوت، هرچنوود اسووقاط ووذکور در ضووهن عقوود صولح و واننوود آن شوورط 

 شود؛ 
کوه زن حوه آنچوه حوذل نهووده  گر در ضهن عقد صلح و وانند آن شرط شوده  ه، ا الجت 

فاء اسوت، ولوی حوا ایون وجوود چنانچوه زن رجوع نكند، شرط وذکور صححح و الزم الو
ق وی 1شود.ورتكب وعصحت شده و رجوع نهاخد، رجوع وحق 

 

ۀ طوالق خلوع خوا وجوارات حودون اخنكوه زن از حوذل و  . 577 مسأله ام عود  گر شوهر در اخ  ا
ق نهیحخشش خود برگردد، حه زوجه کند، رجوع وحق  شود، هرچند این اور اش رجوع 

 2حه سجب ندانستن حكن شرعی حاشد.
توانود نسوجت حوه هر خک از طالق خلوع و وجوارات زن، در صوورتی وویدر  . 578 مسأله

کوووه اوكوووان شووورعی رجووووع از طوووالق بوووراى  کووورده رجووووع نهاخووود  آنچوووه حخشوووحده و حوووذل 
 شوهرش نحز فراهن حاشد. 

کووه نووه سووال قهوورخش تهووام   ه نوودارد )واننوود زنووی  کووه زن عوود  حنووابراین، در وووواردی 
کوه شووهر که خاجسه است خا زنوی   3ش حعود از عقود حوا او نزدخكوی نكورده(،نشده، خا زنی 
 زن حق  رجوع نسجت حه آنچه حذل نهوده ندارد. 

گر وانع شرعی دخگرى از رجوع وجود داشته حاشد، وثل آنكوه زن سوه  ههحن طور، ا
کنون ازدواح حا او نحاز حه  حار طالق شرعی داده لُو »شده و هن ا حاشود، خوا  داشوته 4«َحل ِ

                                                           
که شرط حه نفع وی در ضهن عقد صلح و وا1 کسی  وف شورط ثاحوت . برای  نند آن قرار داده شده، خحار تخل 

 شود.  وی

. در این صوورت، چنانچوه حوا اعتقواد حوه اخنكوه رجووع ووذکور صوححح اسوت حوا زن نزدخكوی نهاخود، وطوی حوه 2
 گردد. شود و احكام وربوط حه آن در این وورد جاری ویشجهه وحسوب وی

 . شود ویذکر « 041» وسألۀ. توضحح ووارد وذکور، در 3

 رجوع شود. « 070و  070». حه وساجل 4
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کورده، خوا زن شوهر قجل از رجوع وی نسجت  حه آنچه حذل نهوده حا خواهر آن زن ازدواح 
چهوواروی را حووه عقوود داجوون خوووخش در آورده حاشوود، در ایوون ووووارد نحووز زن حووق  رجوووع حووه 

کرده، ندارد.   آنچه را حذل 

گر زن حدون اطالع دادن حه شوهرش نسجت حه آنچه حذل نهوده رجووع  ههچنحن، ا
لووع نشووود توو گووردد، در ایوون صووورت نحووز نهاخوود و شوووهر از ایوون اووور وط  ه سووپرى  ا زوووان عوود 

که توسط زن انجام شده، اثرى ندارد.   رجوعی 

ه  احکام عد 

 ه  تعرخف عد 
ه» . 579 مسأله کوه اشوتجاها  « عد  کسوی  که زن پس از جدایی از شوهر خا  تی است  ود 

ت نهووی کوورده، حاخوود ونتظوور حهانوود و در ایوون ووود  توانوود حووا شووخص دخگووری حووا او نزدخكووی 
کووه در ازدواح نهاخوود؛ چووه اخ ووت جوودایی، طووالق حاشوود، خووا غحوور آن از وووواردی  نكووه عل 
 شود؛ وسألۀ حعد ذکر وی

که در وجاحث حعد خواهد آود.  ه، احكام دخگری نحز دارد   عد 

 ه نگه دارد که زن حاخد عد   وواردی 

ه نگه دارد، عجارتند از:  . 581 مسأله که زن حاخد عد   وواردی 
 طالق؛  .1
ت .2 ت ازدواح در عقد ووق  ت توسط زوح؛  تهام شدن ود   خا حذل و حخشش ود 
 نزدخكی از روی اشتجاه )وطی حه شجهه(؛  .3
 فسخ و انفساخ عقد ازدواح؛  .4
 وفات زوح؛  .5

 شود.  در اداوه، حه توضحح هر خک از این ووارد پرداخته وی
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o 9ۀ طالق  . عد 

 ه ندارد که طالق آنان عد   زنانی 
که حعدا   . 581 مسأله تی  که طالق داده شده حاخد ود  ه»شوود  ذکور وی  زنی  دارد و  نگوه« عود 

ت حا فرد دخگری ازدواح ننهاخد و از این حكن ووارد ذیل استثنا وی  شود:  در آن ود 
که ههسرش حا او نزدخكی نكرده است» الف.  «.  زنی 

ه وی 1شاخان ذکر است، نزدخكی که حه اندازۀ ختنوهدر صورتی ووجب عد  گاه  شود 
2)َحَشفه( داخل شده حاشد.

 

ه، گر ونی ههسرش حه الجت  طور طجحعی خا حه شحوۀ دخگری وارد فرح )َوْهِجول( شوود،  ا
ه نگه دارد.  گحرد، زن حاخد عد   حدون آنكه نزدخكی صورت 

گوور نزدخكووی صووورت نگرفتووه و زن حووا شووحوۀ تلقووحح وصوونوعی حوودون ورود حنووابراین ، ا
که اسوپرم وورد و تخهوک ههسورش در  ونی حه َوْهِجل حاوله شده حاشد، حدین صورت 

خارح از فضاى رحن و َوْهِجل )وثال  در آزواخشگاه( حارور شده، سپس نطفۀ حارور شوده 
ه نگه دارد.)روخان( در رحن ههسرش قرار داده شده و زن حاوله شود   ، الزم است عد 

که نه سالش تهام نشده» ب. اشوتجاها  خوا عهودا  و از  -، هرچنود شووهرش «دختری 
کرد -روی وعصحت   ه حاشد. حا وی نزدخكی 

که خاجسه است» ج.  بیان شد. « 044»و وعنای خاجسگی در وسألۀ « زنی 

 ه طالق ت عد   ود 
کووه طووالق داده وووی . 582 مسأله ۀ زنووانی  ه نگووه دارنوود، از لحوواظ عوود  شوووند و حاخوود عوود 

 ند: هست طالق چهار قسن
کهتر از سه واه است؛  زن غحر حاوله .1 ت زوان بین دو ححضش،  که ود   ای 

                                                           
 . چه اخنكه نزدخكی از جلو حاشد خا پشت. 1

که ختنه2 کافی است. گاهش قطع شده، نزدخكی حه اندازه . در وورد وردی  کرده،  که عرفا  حگوخند دخول   ای 
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ت زوان بین دو ححضش، سه واه خا بیشتر است؛ ا زن غحر حاوله .2 که ود   ی 

که خاجسه نحست، ولی ححض هن نهی حاوله زن غحر .3  بیند؛  ای 
که حاوله است.  .4  زنی 

 شود.  ها، در وساجل حعد ذکر وی حكن هر خک از این صورت
کهتر از سه واه است □ ت زوان بين دو ححضش  که ود   الف. زن غحر حاوله 

کهتور از سوه وواه اسوت،زن غحر حاوله . 583 مسأله که فاصله بین دو ححض او   1ای 
ه که حعد از طالق عد  که دو حار ححض بجحند و پاک  2اش آن است  کند  حه قدرى صجر 

که ححض ۀ او تهام وی شود و ههحن  م را دخد عد   شود.  سو 
گوور زن غحوور حاولووه . 584 مسأله کهتوور از سووه ووواه  ا کووه فاصوولۀ بووین دو حووحض او  ای 

گوردد، بورای تكهحول خک حار  3است، حعد از طالق خون حوحض بجحنود و سوپس خاجسوه 
ه حاخد دو واه قهری دخگر صجر نهاخد؛   عد 

ا در صورت وشاهدۀ دو حار خون حوحض قجول از سون  خاجسوگی، الزم اسوت حعود   او 
ه نگه دارد.   از آن خک واه قهری دخگر عد 

گوور زن غحوور حاولووه . 585 مسأله کهتوور از سووه ووواه ا کووه فاصوولۀ بووین دو حووحض او  ای 
واننود بیهواری خوا  -از طالق، وثال  دو حوار حوحض بجحنود، سوپس حوه سوججی است، حعد 

م سووه ووواه قهووری  -اسووتعهال دارو  حووحض وی حووه تووأخحر افتوود، حاخوود حعوود از حووحض دو 
گوور حووحض دخگوورى کووه ا کنوود  ت صووجر  ه در ایوون ووود  شووود و در اش تهووام ووویبجحنوود عوود 

ه که ححض نجحند حا انتهاى سه واه عد   رسد؛ اش حه پاخان ویصورتی 

گر چنحن زنی حعد از طالق، خک حار ححض بجحنود، سپ ی وووس حوه سججوووههچنحن، ا
ححض وی حه تأخحر افتد، چنانچه حعد از ححض  -استعهال دارو  خا وانند بیهاری -

                                                           
 حاشند.  . وعهوال  بیشتر حانوان غحر حاوله، از ههحن قسن وی1

که در پاکی زن واقع 2 هرچنود نزدخكوی از   نزدخكی نكرده است،گردخده و در آن پاکی شوهرش حا وی . طالقی 
 . پشت حاشد

 . ههان. 3
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ه ل تا سه واه قهری ححض نجحند، حا سپری شدن سه واه عد   شود.  اش تهام ویاو 
ت زوان بين  ب. زن غحر حاوله □ که ود   دو ححضش سه واه خا بيشتر استای 

ۀ زن غحور حاولوه . 586 مسأله کوه فاصولهعود  بوین دو حوحض او سوه وواه قهوری خوا  ای 
 حاشد. بیشتر است، سپری شدن سه واه قهری از زوان طالق وی

گوور زن غحوور حاولووه . 587 مسأله کووه فاصوولۀ بووین دو حووحض او سووه ووواه قهووری خووا  ا ای 
گو گذشت ووثال  خوک وواه از زووان طوالق خاجسوه  ه از بیشتر است، حعد از  ردد، حكون عود 

ه نگه دارد. وی ساقط نهی  شود، حلكه الزم است دو واه قهری دخگر عد 

که خاجسه نحست، ولی ححض هن نهی ح. زن غحر حاوله □  بيندای 

گر زن حه سججی  . 588 مسأله وه -ا خوا   وانند بیهاری خا اسوتعهال دارو خوا شوحر دادن حچ 
کو -برداشتن رحن  بیننود،  ه حوحض وویخون ححض نجحند، ولی در سن  حانوانی حاشود 

ه نگه  دارد.  حاخد حعد از طالق تا سه واه قهرى عد 
ۀ او سووه ووواه قهووری اسووت . 589 مسأله کووه عوود  گوور زنووی  ل ووواه قهوورى طووالق داده  1ا او 

ه نگوه -د وووووروزه حاش 45هرچنود وواه قهوری  -سه واه قهری تهام  شود، حاخد دارد و  عود 
لحن لحظ ل واه نحست، حلكه او  ل واه، روز او   2ۀ شب اول واه است.ونظور از او 

ۀ او سوه وواه قهوری اسوت، در بوین وواه طوالق داده . 591 مسأله که عود  گر زنی  شوود،  ا
ل از واه  کسرِى واه او  ل را حا دو واه قهری حعد از آن و نحز حه وقدار  حاخد حاقحهاندۀ واه او 

ه نگه  دارد.  چهارم عد 

ل بیست و نه روزه حاشد، حنوابر احتحواط و که واه او  ه، در صورتی  اجوب حاخود حوه الجت 
گوردد؛ ووثال  گونه کاول  که وجهوعا  سی روز  گور  ای نقص آن از واه چهارم ججران شود  ا

روز حاشود، احتحواط واجوب  45غروب روز بیستن واه قهری طوالق داده شوود و آن وواه 
                                                           

کوه حاولوه نحسوت و حوحض نهی1 بینود نودارد و در ووورد تهوام  . این وسأله و وسألۀ حعود، اختصواص حوه زنوی 
ۀ که عد   حاشد.  آنان سه واه قهری است جاری وی  زنانی 

 شود خا وغرب، وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود. ب آغاز وی. در اخنكه شب حا غروب آفتا2



    / طالق 

کوه از وواه  ه نگهودارد، توا حوا وقودارى  که از واه چهارم، بیسوت و خوک روز عود  آن است 
ه نگه ل عد   سی روز شود. ، داشته او 

که حاوله است □  د. زنی 

کووه از شوووهرش حاولووه شووده، تووا ووقووع وضووع حهوول . 591 مسأله ۀ زنووی  خووا سووقط  1عوود 
اوسووت، هرچنوود حهوول وووذکور حووه صووورت جنووحن نوواقص خووا خووون حسووته  2شوودن حهوول

گوشت )ُوْضغه( حاشد.   )َعَلقه( خا پاره 

ه  گور ووثال  خوک سواعت حعود از طوالق وضوع حهول نهاخود، عود   هواماش ت حنابراین، ا

 شود.  وی
گووور زن . 592 مسأله حوووه واسوووطۀ زنوووای غحووور شووووهرش حوووا وی آحسوووتن شوووده حاشووود و  ا

ۀ او حوه وضوع حهول خوا سوقط آن حهول تهوام نهوی شوود؛  شوهرش او را طالق دهود، عود 
ۀ آنان بیان شد. که عد  3حلكه حكن زنان غحر حاوله را دارد 

 

 ۀ طالق  زوان آغاز عد 

کووه خوانوودن صووحغۀ  . 593 مسأله ۀ طووالق از زوووانی اسووت  طووالق تهووام احتووداى عوود 
 اند خا نداند. شود؛ چه اخنكه زن حداند طالقش داده وی

ت ووذکور حفههود او را طوالق داده  گر زن حعد از تهام شدن وود  انود، الزم  حنابراین، ا
ه نگه  دارد.  نحست دوحاره عد 

که شوهرش وی را طالق داده، ولی زوان طالق  . 594 مسأله کند  گر زن اطالع پیدا  ا
ه را ندانووود، حنوووابر احتحووواط واجوووب  کوووه خجووور طوووالق حوووه وی رسوووحده عووود  حاخووود از زووووانی 

 دارد.  نگه

ۀ طالق وربوط حه ازدواح زن حا شخص دخگر غحر از شووهرش  . 595 مسأله احكام عد 

                                                           
که حهل بیش از خک فرزند حاشد، الزم است ههۀ آنها حه دنحا بیاخند. 1  . در صورتی 

 حاشد. . در حكن وذکور، فرقی بین سقط عهد و سقط غحر عهد نهی2

ۀ وطی 3 گر حاوله شدن زن بر اثر وطی حه شجهه حاشد، احكام آن در عد   آود.   حه شجهه خواهد. ا



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گر ورد ههسرش را طالق حاجن ه حوا دهد، وی 1است. حنابراین، ا وام عود  تواند در ههان اخ 
ت نهاخد.  دا  ازدواح داجن خا ووق   وی وجد 

گوور وووردی حعوود از نزدخكووی  . 596 مسأله  -حووا رعاخووت شووراخط  -وی را  2حووا ههسوورشا
ه حووه او رجوووع نهاخوود، سووپس حوودون نزدخكووی حووا وی،  ووام عوود  طووالق رجعووی دهوود و در اخ 

ه نگه دارد.  م عد  دا  ههسرش را طالق دهد، زن حاخد از هنگام طالق دو   وجد 

گوور وووردی حعوود از نزدخكووی حووا ههسوورش . 597 مسأله  -حووا رعاخووت شووراخط  -وی را  3ا
دا  حوا او ازدواح نهاخود، سوپس حودون نزدخكوی او را طالق حاجن دهد و در اخ   ه وجود  ام عود 

م  کاول نهاخد و الزم نحست نسجت حه طالق دو  ل را  ۀ طالق او  طالق دهد، زن حاخد عد 
ه نگه  دارد.  عد 

o 3کرده است ت  که ازدواح ووق  ۀ زنی   . عد 

 ت در غحر ووارد استثناجی ۀ ازدواح ووق   لزوم رعاخت عد 

ت عقد ووق   . 598 مسأله گر ود  ت تهام شود خا شوهر آن را حذل نهووده و بجخشود، در ا
کووه در وسووألۀ  ه»ذکوور شوود، بوور زن واجووب اسووت « 041»غحوور ووووارد اسووتثنایی  نگووه « عوود 

ه حا ورد دخگری ازدواح ننهاخد.   دارد و در دوران عد 

 ت ۀ عقد ووق  ت عد   ود 

 الف. زن حاوله  □

ۀ طووالق زن حا . 599 مسأله ووت، ههاننوود عوود  ۀ زن حاولووه در ازدواح ووق  ولووه در عوود 

                                                           
ه شوووهردار وحسوووب وی1 ووام عوود  ووام نهووی . چنانچووه طووالق رجعووی حاشوود، زن در اخ  توانوود حووا شووود و در ایوون اخ 

ا شوهرش وی ه، حودون عقود جدخود حوه او شخص دخگر ازدواح نهاخد؛ او  وام عود  تواند تا قجل از تهام شودن اخ 
 رجوع نهاخد. 

 .  شود یحكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن و. 2
 . ههان. 3



    / طالق 

که احكام آن، در وساجل   ذکر شد. « 054و  051»ازدواح داجن است 
که ححض نهی ب. زن غحر حاوله □  بيند  ای 

ۀ زن غحر حاوله . 611 مسأله که اصوال  حوحض نهویعد  بینود، ولوی در سون  حوانوانی ای 
که ححض وی ت « چهل و پنج روز»بینند، است  ت عقد ووق  از هنگام تهام شدن ود 

ت حاقحهاند ت ویخا حخشش ود   حاشد. ه از عقد ووق 

که ححض وی ح. زن غحر حاوله □  بيند ای 

که حاولوه نحسوت و حوحض وی . 611 مسأله ت زنی  ۀ عقد ووق  بینود، سوه صوورت  عد 
 دارد: 

وت صىزتاّول: کهتور از چهول و  1فاصلۀ زوان پاخان عقد ووق  ل،  و دخودن حوحض او 
 پنج روز حاشد؛ 

کاوول اسوت؛ ا  ۀ زن، سوپری شودن دو حوحض  ل در این صورت عد  وه حوحض او  لجت 
م حنابر احتحاط واجب وی  حاشد. حنابر فتوی  و ححض دو 

ل، چهول و پونج روز  صىزتدّوم: وت و دخودن حوحض او  فاصلۀ زوان پاخان عقود ووق 
 تا سه واه قهری حاشد؛ 

ۀ زن حنووابر احتحوواط واجووب کاووول  2در ایوون صووورت، عوود  سووپری شوودن دو حووحض 
 3است.

ت و دخدن ححض اول، سوه وواه چنانچه فاصلۀ زوان پاخ صىزتسّىم: ان عقد ووق 
ه نگه دارد. کافی است زن سه واه قهری عد   4قهری خا بیشتر حاشد، 

                                                           
وت را در هور سوه صوورت 1 ت عقود ووق  ت(، حكون پاخوان وود  ت )حوذل وود  ت حاقحهاندۀ عقد ووق  . حخشش ود 

 دارد. 

شود و حنابر احتحاط واجب، سپری شدن چهول و پونج روز . احتحاط واجب وذکور، شاول هر دو ححض وی2
کافی نحست.   پاکی 

گر فاصل3 م ا ل و دو  ه، در صورت او  کوافی اسوت زن . الجت  م زن سوه وواه خوا بیشوتر حاشود،  ل و دو  ه بین حوحض او 
ل سه واه صجر نهاخد.   پس از پاخان ححض او 

کافی نحست. 4  . حنابر احتحاط واجب، سپری شدن چهل و پنج روز پاکی 
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ۀ زن  . 612 مسأله گر عد  که در وساجل قجول بیوان شود  -ا سوپری شوده  -حا توضححاتی 
ت عقوود خووا حخشووش آن توسووط زوح اطووالع نداشووته حاشوود،  حاشود، ولووی وی از پاخووان ووود 

ه نگه دارد.  الزم نحست، پس از اطالع از این  اور دوحاره عد 
وت حهحورد، زن حاخود ههاننود عقود داجون  . 613 مسأله ت عقود ووق  گر شوهر در بین ود  ا

ۀ وفات» ۀ وفات خواهد آود؛ « عد  که توضحح آن در احكام عد   نگه دارد 
کوافی   وت  ۀ عقود ووق  ت حهحرد، سپری شدن عد  ۀ عقد ووق  گر شوهر در بین عد  ا ا او 

ۀ وفات   نگه دارد. است و زن الزم نحست عد 

ووت وربوووط حووه ازدواح زن حووا شووخص دخگوور غحوور از  . 614 مسأله ۀ عقوود ووق  احكووام عوود 
ت عقود حوه پاخوان  کورده و وود  وت  که حا زنوی ازدواح ووق  شوهرش است. حنابراین، وردی 

ت حاقحهانوده را حوذل نهووده و حخشوحده، ووی ه حوا رسحده خا وود  وام عود  توانود در ههوان اخ 
ت نه دا  ازدواح داجن خا ووق   اخد. وی وجد 

دا  حوا وی ازدواح داجون  . 615 مسأله ت ههسرش، وجود  ۀ عقد ووق  ام عد  گر شوهر در اخ  ا
وت نهاخود، سوپس حودون نزدخكوی حوا او، چنانچوه عقود داجون اسوت وی را طوالق  1خا ووق 

ت عقود تهوام شوود، زن  ت حاقحهانودۀ عقود را بجخشود خوا وود  ت وود  دهد و در عقد ووق 
کوه در آن  لوی را  ت او  ه ازدواح ووق  کاوول نهاخود و از سور حاخد عد  گرفتوه  نزدخكوی صوورت 

ۀ جدخد الزم نحست.   گرفتن عد 

o 7گرفته است که حا او وطی حه شجهه صورت  ۀ زنی   . عد 

 ووارد وطی حه شجهه 
کووه وووردی از روی جهوول خووا عوودم « وطووی حووه شووجهه»ونظووور از  . 616 مسأله آن اسووت 

که شرعا  ههسرش نحست نزدخكی نهاخد، چه اخنكه جهول حوه ووضوو ع التفات، حا زنی 
 داشته حاشد خا جهل حه حكن؛ 

                                                           
 .  شود حكن وذکور شاول نزدخكی از پشت هن وی. 1



    / طالق 

کنوود و حعوود   واننوود اخنكووه وووردی حووا زنووی حووه اعتقوواد اخنكووه ههسوور اوسووت، نزدخكووی 
که نهی که زن دخگری بوده، خا حا زنی  ه شود  دانسته شووهر دارد ازدواح و نزدخكوی وتوج 

کرده ه بوده ازدواح و نزدخكی  ام عد  که در اخ   نهوده، خا حه جهت ندانستن حكن، حا زنی 
 است. 

د  ور غحور وورد  شاخان ذکر است، در ایون وووارد فرقوی بوین جاهول قاصور و جاهول وقص 
 .  نحست

که ههسرش نحست حه اعتقواد اخنكوه ههسور خوود اوسوت  . 617 مسأله گر ورد حا زنی  ا
کند، زن حاخد  ۀ وطی حه شوجهه»نزدخكی  کوه  نگوه« عد  دارد؛ چوه اخنكوه وی )زن( حدانود 

حاشوود؛  ده طوورف وقابوول ههسوورش ویکوور آن ووورد شوووهرش نحسووت خووا او هوون خحووال وی
د؛   ههچنحن فرقی ندارد زن، شوهردار بوده خا وجر 

که وطوی حوه شوجهه حوا خوانودن صوحغۀ عقود ازدواح ههوراه   ههچنحن، فرقی نحست 
کنوود و حووا اعتقوواد حووه  گوور ووورد زنووی را بووراى خووود عقوود  بوووده خووا حوودون آن حاشوود. حنووابراین، ا

کوه  اخنكه عقد ازدواح وذکور صححح اسوت حوا او وه شوود  نزدخكوی نهاخود، سوپس وتوج 
ۀ وطی حه شجهه نگه دارد و در ایون حكون فرقوی بوین عقود  عقد حاطل بوده، زن حاخد عد 

ت نحست.   داجن و عقد ووق 
کنود و زن حوه اعتقواد اخنكوه فورد ووذکور شووهر اوسووت  . 618 مسأله گور وورد حوا زنوی زنوا  ا

که زن  ۀ وطوی »حاضر حه نزدخكی شده حاشد، احتحاط واجب آن است  « حوه شوجههعود 
 دارد.  نگه

کوه آن وورد شووهر او نحسوت، الزم  . 619 مسأله کند و زن نحز حداند  گر وردی حا زنی زنا  ا
ه نگه  دارد، هرچند از زنا حاوله شود؛  نحست عد 

کووه قجوول از  د حاشوود، احتحوواط وسووتحب آن اسووت  کووه زن وجوور  ووه، در صووورتی  الجت 
کند. 1ازدواح، خک ححض صجر نهوده سپس ازدواح 

 

                                                           
کار، در وساجل 1  ذکر شد. « 104تا  105». برخی از احكام ازدواح حا فرد زنا
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گووور ووووردی حوووا زن شووو . 611 مسأله کووورده، بوووراى شووووهرش جوووایز اسوووت حوووا او ا وهردار زنوووا 
1نزدخكی نهاخد.

 

 ۀ ت عد   وطی حه شجهه  ود 

ۀ وطووی حووه شووجهه» . 611 مسأله ۀ طووالق « عوود  کووه عوود  ۀ طووالق اسووت و زنووی  ههاننوود عوود 
ۀ وطی حه شجهه نگه 2دارد. ندارد وانند زن خاجسه، الزم نحست عد 

 

 ۀ وطی حه شجهه  زوان آغاز عد 
گر ورد زنی را حه عقد خووخش در . 612 مسأله آورد و حوا وی نزدخكوی نهاخود و حعود از آن ا

ۀ  کووه عقوود وووذکور حاطوول بوووده، زن بوورای ازدواح حووا شووخص دخگوور حاخوود عوود  وعلوووم شووود 
ه از زوووانی  وطووی حووه شووجهه نگووه دارد و در ایوون صووورت، حنووابر احتحوواط واجووب آغوواز عوود 

که حاطل بودن عقد، شرعا  برای زن 4ثاحت شود. 3است 
 

گوور وطووی حووه شووجهه . 613 مسأله ه از حوودون خوا ا گرفتووه، آغوواز عوود  نوودن عقوود صووورت 
   5حاشد.هنگام فراغ از وطی و نزدخكی وی

                                                           
گور از خوک طورف زنوا و از 1 وا ا کوه زنوا از طورفحن )وورد و زن شووهردار( واقوع شوده، او  . فرض وسأله صورتی اسوت 

 شود. طرف دخگر وطی حه شجهه بوده، حكن آن از وساجل قجل فههحده وی

ه ندارد، در وساجل 2 که احتحاح حه عد  ۀ طالق و وواردی   بیان شد. «و حعد از آن 041». احكام عد 

ه اسوت و اقودام حوه ازدواح حوا وی و نزدخكوی 3 کوه زن در اخوام عود  که وورد اطوالع نداشوته  . حنابراین، در وواردی 
گرفتوه، زن حاخود  که زن اطالع از ووضووع و حكون هور دو داشوته و از طورف وی زنوا صوورت  نهوده، در حالی 

ه ۀ وطی حه شجهه نگه دارد و عد   شود. رین نزدخكی آغاز ویاش از هنگام تهام شدن آخعد 

ه، فووراغ از آخوورین وطووی و نزدخكووی حاشوود، وراعووات 4 کووه وهكوون اسووت در ایوون وووورد، آغوواز عوود  ووه، از آنجووا  . الجت 
ت  ت )ونظور اثنوای وود  گر در بین این ود  ه ترک نشود. حنابراین، ا وقتضای احتحاط نسجت حه احكام عد 

ه بر اساس فراغ از وطی است( حا شخص دخگری از دواح نهاخد، حنابر احتحواط واجوب حكون ازدواح در عد 
که در وساجل  ه را دارد  ت و قجول از اطوالع « و حعد از آن 115»عد  گور حعود از سوپری شودن ایون وود  ذکر شد و ا

ه را نودارد، هرچنود  خافتن از حاطل بودن عقد ازدواح، عقد وذکور خوانده شده حاشود، حكون ازدواح در عود 
ت عقد هن وحل    اشكال است.  حكن حه صح 

که وطی حه شجهه حدون خواندن عقد، توسوط خوک نفور، دو خوا چنود حوار تكورار شوده اسوت، حاخود 5 . در صورتی 
 آخرین نزدخكی را لحاظ نهود. 



    / طالق 

کی )سوه ُطْهور(  . 614 مسأله کوه حاخود سوه پوا ۀ وطی حه شجهه برای زنوی  در وحاسجۀ عد 
کی حعود از فوراغ از وطوی توا حوحض اول را آغوواز  ه نگوه دارد، حنوابر احتحواط واجوب پووا عود 

که صوجر ه قرار ندهد، حلكه احتحاط واجب آن است  کی  عد  کورده توا حوحض شوود و پوا
ه قرار دهد.  ل را آغاز عد   حعد از ححض او 

 ه  حکن استهتاعات شوهر در زوان عد 

که شوهردار حاشد، نزدخكوی  . 615 مسأله که حا او وطی حه شجهه شده، در صورتی  زنی 
ۀ وطی حه شجهه تهام نشده جایز نحسوت؛  ام عد  که اخ  حا آن زن توسط شوهرش تا زوانی 

اشوویی توسوط وی )شووهر( اشوكال نودارد، هرچنود احتحواط ولی سایر استهتاعات زن
   1وستحب ترک آن است.

 ۀ وطی حه شجهه ۀ دخگر حا عد   ههراه شدن عد 
کوه  . 616 مسأله که حا او وطی حه شجهه شده، شوهرش طالق دهود، خوا زنوی  گر زنی را  ا

ه، ورد دخگری حا وی وطوی حوه شوجهه نهاخود، ایون  شوهرش او را طالق داده در زوان عد 
م( حنوابر احتحواط واجوب حاخود دو زن برای ازد ل و دو  اوح حا شخص دخگور )غحور از وورد او 

ه نگه دارد.   2عد 
ۀ وطوی  ۀ طوالق و عود  کدام از عود  شاخان ذکر است، چنانچه زن حاوله نجاشد، هر 
ه  ل، بوراى دخگورى عود  ۀ او  م است و پس از پاخوان عود  که زودتر آغاز شده، وقد  حه شجهه 

 دارد. نگه وی

گر زن م اسوت و حعود  ولی ا ۀ حهل وقود  از خكی از آن دو ورد حاوله شده حاشد، عد 
ۀ دخگر را نگه داشته خا آن را تكهحل وی  کند؛ از وضع حهل، عد 

                                                           
ۀ وطی حه شجهه، بر شوهرش واجب است. 1  . شاخان ذکر است، نفقۀ زن غحر ناشزه در اخام عد 

که وطی حه شجهه بین 2 گور وطوی . فرض وسأله ووردی است  وا ا زن و وردی غحور شووهرش واقوع شوده حاشود؛ او 
گحورد، حكون آن در وسواجل  وت صوورت  ۀ عقود ووق  ۀ طوالق حواجن خوا عود  حه شوجهه بوین زن و شووهرش در عود 

 شود. ذکر وی« 545و  540»
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که طوالق حواجن حاشود،  کند، در صورتی  گر زن حخواهد حا شوهر ساحقش زندگی  ا ا او 
ۀ وطی حه شجهه نگه دارد، سپس اقدام حه ازدواح حا شوهر  ساحقش نهاخود و زن حاخد عد 

ۀ طوالق نگوه دارد و چنانچوه طوالق رجعوی حاشود،  الزم نحست برای ازدواح حوا وی عود 
ۀ طوالق حودون عقود جدخود حوه وی رجووع نهاخود و در ایون شوهرش وی ام عد  تواند در اخ 

کووه توضووحح آن در وسووألۀ  ۀ وطووی حووه شووجهه نگووه دارد  ذکوور « 510»صووورت، زن حاخوود عوود 
 شد؛ 

گر زن حخواهد حا ورد که ووجوب  ا کننده( ازدواح نهاخد، در غحر وواردی  م )وطی  دو 
ۀ وطووی حووه  1شووود،حروووت احوودی وووی ۀ طووالق نگووه دارد و الزم نحسووت عوود  زن حاخوود عوود 
 شجهه نگه دارد. 

که حا وی وطی حه شجهه شده و  . 617 مسأله حكن وذکور در وسألۀ قجل، در وورد زنی 
ت حه سر وی ۀ عقد ووق  ۀ برد خا آنكه شعالوه بر آن، در عد  وهرش فوت نهوده و حاخود عود 

 حاشد. وفات نگه دارد نحز جاری وی

  ۀ وطی حه شجهه د عد  د و عدم تعد   ووارد تعد 
گر وردى حا زنی وطی حه شجهه نهاخود، سوپس وورد دخگورى حوا او وطوی حوه  . 618 مسأله ا

ۀ وطوی حوه شوجهه نگوه کنود، زن حاخود عود  دارد و حنوابر احتحواط واجوب حاخود بورای  شجهه 
ۀ وطی ح هر گانهکدام عد  2ای نگه دارد؛ه شجهۀ جدا

 

گر  ا ا وی ازدواح نهاخد؛ او  که زن حخواهد حا شخص سو  ه، این در صورتی است  الجت 
کننده( ازدواح نهاخد، چنانچه از ووارد حرووت احودی  لحن وطی  ل )او  حخواهد حا ورد او 

ه نگوه  3نجوده م عود  کوافی اسوت بورای وطوی حوه شوجهۀ دو  و وانع شرعی دخگری نجاشود، 
ه نگه دارد. دار ل نحز عد   د و الزم نحست برای وطی حه شجهۀ او 

                                                           
کووه ازدواح حووا آنووان حوورام و حاطوول اسووت». توضووحح ایوون ووووارد در وجحووث 1 ازدواح حووا زن »، قسووهت «افوورادی 

ه»و « شوهردار  وراجعه شود. « 115و  114»بیان شد، حه وساجل « ازدواح در عد 

ه حا هن تداخل نهی2  کند. . حنابر احتحاط واجب، این دو عد 

که ازدواح حا آنان حرام و حاطل است». توضحح این ووارد، در وجحث 3  ذکر شد. « افرادی 
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کننوده( ازدواح نهاخود،  وحن وطی  م )دو  گر زن وذکور حخواهد حا ورد دو  ههحن طور، ا
کوافی اسوت بورای  چنانچه از ووارد حروت احدی نجوده و وانع شرعی دخگوری نجاشود، 

ه نگه دارد و الزم نحست برای وطوی حوه ل عد  ه نگوه  وطی حه شجهۀ او  م نحوز عود  شوجهۀ دو 
 دارد. 

گر خک ورد دو خا چند حار حا زنی وطی حه شجهه نهاخد، چنانچه زن بورای  . 619 مسأله ا
کافی است.  ۀ وطی حه شجهه نگه دارد   ازدواح حا ورد دخگر، خک عد 

کسی نحست وطوی  . 621 مسأله ۀ  د )حدون شوهر( بوده و در عد  که وجر  گر ورد حا زنی  ا
کوه زن ووذکور ح کند، در صوورتی  کننوده( ازدواح حه شجهه  خواهود حوا ههوان وورد )وطوی 

ۀ وطوی حوه شوجهه  نهاخد و وانع شرعی دخگری از ازدواح حا وی نجاشود، الزم نحسوت عود 
 نگه دارد. 

کنود، سوپس  . 621 مسأله که شوهردار و عقد داجن بوده، وطی حه شجهه  گر ورد حا زنی  ا
کننووده(  کووه زن حخواهوود حووا ههوان ووورد )وطووی  شووهرش وی را طووالق دهوود، در صوورتی 

و وانع شرعی دخگری از ازدواح حا  1دواح نهاخد، چنانچه از ووارد حروت احدی نجودهاز
ۀ طالق نگه دارد و الزم نحست برای وطی حه شجهه نحز  کافی است زن عد  وی نجاشد، 

ه نگه دارد.   عد 

ۀ طالق حاشد و ورد دخگری حا وی وطوی  ام عد  گر زن در اخ  ههحن طور است حكن، ا
کند، کننده( ازدواح نهاخد. سپس ز 2حه شجهه   ن حخواهد حا ههان ورد )وطی 

کنوود و  . 622 مسأله ووت بوووده، وطووی حووه شووجهه  کووه شوووهردار و عقوود ووق  گوور ووورد حووا زنووی  ا
ت حاقحهانده را حذل نهووده و بجخشود، در  ت حه پاخان رسد خا شوهرش ود  ت عقد ووق  ود 
کننووده( ازدواح نهاخوود، چنانچووه از وووو کووه زن حخواهوود حووا ههووان ووورد )وطووی  ارد صووورتی 

کووافی اسووت زن  3حروووت احوودی نجوووده و وووانع شوورعی دخگووری از ازدواح حووا وی نجاشوود، 

                                                           
گر وطی حه شجهه ههراه حا عقد بوده، حكن ازدواح حا زن ش1 که در وسألۀ . ا  ذکر شد. « 114»وهردار را دارد 

که در وسألۀ 2 ه را دارد  گر وطی حه شجهه ههراه حا عقد بوده، حكن ازدواح در عد   ذکر شد. « 115». ا

که در وسألۀ 3 گر وطی حه شجهه ههراه حا عقد بوده، حكن ازدواح حا زن شوهردار را دارد   ذکر شد. « 114». ا
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ه نگه دارد.  ت را نگه دارد و الزم نحست برای وطی حه شجهه نحز عد  ۀ عقد ووق   ههان عد 

ت حاشد و ورد دخگری حوا وی  ۀ عقد ووق  ام عد  گر زن در اخ  ههحن طور است حكن، ا
کند، کننده( ازدواح نهاخد. سپس زن حخوا 1وطی حه شجهه   هد حا ههان ورد )وطی 

ۀ طووالق،  . 623 مسأله کووه ههسوورش را طووالق حوواجن داده، سووپس در دوران عوود  وووردى 
کووه زن حخواهوود حووا ههووان شوووهر  کوورده، در صووورتی  ووورد دخگووری حووا وی وطووی حووه شووجهه 
ۀ وطوووی حوووه شوووجهه نگوووه دارد و الزم  کوووافی اسوووت عووود  دا  ازدواح نهاخووود،  سووواحقش وجووود 

ۀ طالق را   نحز تهام نهاخد. نحست عد 

ت عقد حه پاخان رسحده خا شووهرش  . 624 مسأله ت وردی بوده و ود  که عقد ووق  زنی 
وت،  ۀ عقود ووق  ت حاقحهانده را حذل نهووده و حخشوحده اسوت، سوپس در دوران عود  ود 
کووه زن حخواهوود حووا ههووان شوووهر  کوورده، در صووورتی  ووورد دخگووری حووا وی وطووی حووه شووجهه 

کوووافی اسوووت  دا  ازدواح نهاخووود،  ۀ وطوووی حوووه شوووجهه نگوووه دارد و الزم سووواحقش وجووود  عووود 
ت را نحز تهام نهاخد.  ۀ عقد ووق   نحست عد 

ۀ طوالق حوا  . 625 مسأله که ههسرش را طوالق حواجن داده، سوپس در دوران عود  وردى 
گانووه  ۀ جدا او وطووی حووه شووجهه نهوووده، الزم نحسووت زن بوورای ازدواح حووا ووورد دخگوور دو عوود 

ه را از س نگه کافی است براى وطی حه شجهه عد  2ر حگحرد.دارد و 
 

ت، حا ههسورش )ههسور سواحقش( وطوی  . 626 مسأله ۀ عقد ووق  ت عد  گر ورد در ود  ا
گانوه نگوه ۀ جدا کند، الزم نحسوت زن بورای ازدواح حوا وورد دخگور دو عود  دارد و  حه شجهه 

ه را از سر حگحرد. 3کافی است براى وطی حه شجهه عد 
 

o 9ه فسخ و انفساخ  . عد 

گر زن خا شوهر حه جهت وجودخحار عحب خا تدلح . 627 مسأله کوه  -س ا حا توضوححی 
                                                           

گر وطی حه شجهه ههراه1 که در وسألۀ  . ا ه را دارد   ذکر شد. « 115»حا عقد بوده، حكن ازدواح در عد 

گوور زن حخواهوود حووا 2 ه جهووت ازدواح زن حووا شووخص ثالووث اسووت و ا . شوواخان ذکوور اسووت، لووزوم نگووه داشووتن عوود 
ه نگه دارد. « ههان ورد» کند، الزم نحست برای آن عد   ازدواح 

 . ههان. 3



    / طالق 

عقوود ازدواح را فسووخ نهاخوود خووا حووه سووجب شووحر دادن خووا  -گذشووت « ازدواح»در فصوول 
گحورد(، چنانچوه زن از  ارتداد خوا وووارد دخگور عقود ازدواح حاطول شوود )انفسواخ صوورت 

کوه آن را  ه نگوه دارد  ه دارنود، حاخود عود  کوه احتحواح حوه عود  ۀ فسوخ خوا »حانوانی است  عود 
 ناوند؛ وی« انفساخ

کوه در وسواجل   ه طوالق اسوت  ۀ وذکور، وانند عد  ذکور شود و « و حعود از آن 041»عد 
ه از هنگام فسخ خا انفسواخ عقود ووی حاشود و در ایون حكون، فرقوی بوین آغاز و وجدأ عد 

ت نحست.   عقد داجن و عقد ووق 
گر عقد ازدواح حه سجب ارتداد فطری شوهر حاطول شوود، بور زن  1شاخان ذکر است، ا

ۀ وفووات نگووه دارد واجووب اسووت  و حنووابر احتحوواط  -کووه توضووحح آن خواهوود آووود  -عوود 
کوه حوا وی نزدخكوی صوورت  واجب این حكن نسجت حه زن خاجسه و دختر ناحوالغ و زنوی 

   2حاشد.نگرفته نحز جاری وی

o 3)که شوهرش فوت شده است ه زنی  ه وفات )عد   . عد 

 ۀ وفات  لزوم عد 
کووه شوووهرش . 628 مسأله ه نگووه 3زنووی  رد؛ چووه اخنكووه حووا وی دا فوووت شووده حاخوود عوود 

نزدخكی شده حاشد خا نه؛ خاجسه حاشد خا غحر خاجسه؛ دختر حالغ حاشد خا ناحالغ؛ وسولهان 
ووت؛ ایوون  کتوواب و فرقووی نوودارد ازدواح آنووان داجوون بوووده خووا ووق  کووافر اهوول  حاشوود خووا از زنووان 

ه،  ۀ وفات» عد   نام دارد؛ « عد 

صل حه ووت حا زنی ازد گر فردی در ورض وت  ه، ا کند و قجل از نزدخكوی حوا او الجت  واح 
حه سجب ههان ورض حهحرد، چه اخنكه زن وذکور پس از فوت ورد زنده حاشد خوا او نحوز 

ۀ وفوات قجل از فوت ورد حهحرد، عقد ازدواجشان حاطل ووی شوود و الزم نحسوت زن عود 
                                                           

 شد. ذکر « 100»د در اثر ارتداد فطری، در وسألۀ . توضحح بیشتر در وورد حاطل شدن عق1

که حه جهت فسخ خا انفساخ، عقد حاطل وی2 ه نفقه ندارد. . در وواردی  ام عد   شود، زن در اخ 

 . در این حكن، فرقی بین حالغ خا ناحالغ، عاقل خا دیوانه، سفحه خا رشحد بودن شوهر فوت شده نحست. 3
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 شود.  ذکر وی« 1454و  1451»، وساجل«ارث»نگهدارد؛ توضحح وطلب در فصل 
وو . 629 مسأله کووه در اخ  ۀ وووذکور زنووی  ۀ طووالق رجعووی شوووهرش فوووت شووده، عوود  ام عوود 

ۀ وفات»شود و حاخد  اثر وی حاطل و بی گر طالق حاجن بوده و شووهر در  نگه« عد  ا ا دارد؛ او 
ۀ  ۀ طووالق را تهووام نهاخوود و الزم نحسووت عوود  ه فوووت نهوووده، زن حاخوود ههووان عوود  ووام عوود  اخ 

 وفات نگه دارد. 

ۀ عقوود  ووام عوود  کووه در اخ  کووافی اسووت ههووحن طووور، زنووی  ووت شوووهرش فوووت شووده،  ووق 
ۀ وفات نگه دارد.  ت را تهام نهاخد و الزم نحست عد  ۀ عقد ووق   عد 

 ۀ ت عد  ت وحاسجۀ آن  ود  کحفح   وفات و 

گر حاوله نجاشد حاخود  . 631 مسأله که شوهرش فوت شده، ا قهورى و  چهوار وواه»زنی 
ه نگه« ده روز  دارد.  عد 

گر زن حاوله حاشد، حاخد تا هنگام وضع حهل ا ا ه نگوه او  وه، چنانچوه  عد  دارد؛ الجت 
قجوول از سووپری شوودن چهووار ووواه و ده روز وضووع حهوول نهاخوود، حاخوود چهووار ووواه و ده روز 

ه نگه دارد.   عد 
ۀ وفات، زن احتدا حاخود چهوار وواه قهوری )وشواحه آنچوه  . 631 مسأله برای وحاسجۀ عد 

ه طالق وساجل  گذشوت ده روز حعود « 054و  045»در عد  ه نگوه دارد و حوا  ذکر شد( عود 
ه حه پاخان وی ام عد  ت، اخ   رسد. از این ود 

کوه شووهر  . 632 مسأله وه در صوورتی  ۀ وفات زوان فووت شووهر اسوت؛ الجت  احتداى عد 
تووی  غاخووب حاشوود، وثوول آنكووه حووه وسووافرت رفتووه اسووت خووا آنكووه خجوور وفووات شوووهر حووه عل 
ۀ وفوات از زووانی  تی حه زن برسود، آغواز عود  وانند ورخضی خا حجس خا غحر آن حعد از ود 

کووه لووع شووود، اسووت  کووه نسووجت حووه فوووت وی خقووحن خووا  1زن از فوووت شوووهر وط  طوووری 
نه( شهادت حه وفات شوهرش دهند.   اطهحنان نهاخد خا دو ورد عادل )بی 

گوور شوووهر زنووی غاخووب حاشوود و شخصووی خجوور وفووات شوووهرش را حووه وی  حنووابراین، ا
                                                           

   . نه از زوان وفات حقحقی شوهر.1



    / طالق 

نووه آن  ای هوون بوورحدهوود، ولووی زن اطهحنووان حووه صووححح بووودن خجوور او نداشووته حاشوود و بی 
ۀ وفوات  ۀ وفات نگه دارد و چنانچوه بور اسواس آن عود  شهادت ندهد، الزم نحست عد 

ت خجر وذکور وعلوم شود.  تی صح  کافی نحست، هرچند حعد از ود   نگه دارد 

شاخان ذکر است، این حكن )غاخب خوا در حكون غاخوب بوودن شووهر( در ووورد زنوی 
اشكال است و وراعوات وقتضوای حاشد، وحل   که حه سن  حلوغ نرسحده و خا دیوانه وی

 احتحاط در وورد آن ترک نشود. 

گر زنی . 633 مسأله کوه خجور وفوات که خجر فوت شوهرش را حه او داده ا انود، از زووانی 
کنود  ه حا فورد دخگوری ازدواح  ۀ وفات نگه دارد و حعد از تهام شدن عد  حه او رسحده، عد 

شووهر وی  ع نجوده وو نزدخكی نهاخد و حعد وعلوم شود خجر فوت شوهرش وطابق حا واق
ل حاشود  م در زوان ححات شوهر او  خوا پوس از آن، در حعدا  فوت شده، چه اخنكه عقد دو 

م حاطل است؛   این صورت ازدواح دو 

ۀ وفوات  وانند اخنكه در فروردین  کورده و عود  که شووهرش فووت  واه حه او خجر برسد 
ل ا حعدا  در او  کند، او  وواه حفههود خجور نخسوت  آحان نگه داشته و در شهریورواه ازدواح 

ل تحرواه قجول از عقود ازدواح فووت  اشتجاه بوده و در آن زوان شوهرش زنده بوده و در او 
ل آحووان( آغوواز  1کوورده اسووت، ۀ وفووات از زوووان خجوور صووححح فوووت )او  کووه عوود  از آنجووا 

 شود، ازدواح وی حاطل است.  وی
گور زن قصود دارد حوا شوخص دخگوری )غحور از وور م( ازدواح در این صورت، ا د اول و دو 

ه نگه ۀ وطی حه شجهه(.  کند، حنابر احتحاط واجب حاخد دو عد  ۀ وفات و عد   دارد )عد 

کدام از  گر زن حاوله نجاشد، هر  که ا ه حدین صورت است  ت نگه داشتن عد  کحفح 
ۀ  م است و پوس از پاخوان عود  که زودتر آغاز شده، وقد  ۀ وطی حه شجهه  ۀ وفات و عد  عد 

ل، براى ه نگوه ووی او  ۀ حهول دخگرى عود  م حاولوه حاشود، عود  گور زن از شووهر دو  دارد و ا
ۀ  ۀ وطووی حووه شووجهه و حعوود از آن، عوود  م اسووت. حنووابراین، تووا ووقووع وضووع حهوول، عوود  وقوود 

  2دارد.وفات نگه وی
                                                           

کرده است. 1 ل وهرواه حعد از عقد ازدواح فوت   . خا او 

 رجوع شود. « 513». حه وسألۀ 2
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کننووده( ازدواح نهاخوود، چنانچووه از ووووارد  م )وطووی  گوور زن حخواهوود حووا ووورد دو  ووا ا او 
ۀ وفوات نگوه دارد و  و وانع 1حروت احدی نجوده کافی است عد  شرعی دخگری نجاشد، 

ه نگه دارد.   الزم نحست برای وطی حه شجهه نحز عد 

ۀ وفووات نگووه دارد و حعوود از تهووام  . 634 مسأله گوور زن حووه اعتقوواد وفووات شوووهرش عوود  ا
کند و حعدا  وعلوم شوود شووهرش زنوده اسوت، ازدواح  ه حا فرد دخگری ازدواح  شدن عد 

م حاطووول اسوووت و حاخووود از شووو لوووش دو  وووت بوووین وی و شووووهر او  م جووودا شوووود و زوجح  وهر دو 
 حاشد.  ههچنان حاقی وی

م حا او کرده، شاخان ذکر است، چنانچه شوهر دو  حكن وطوی حوه شوجهه در  2نزدخكی 
که در وسألۀ وورد آن جاری وی گردخد. « 510»شود   بیان 

 )ۀ وفات )حداد  لزوم ترک زخنت در زوان عد 

ۀ وفوات ووی . 635 مسأله که در عد  کوه حاشودزنی  ، واجوب اسوت از انجوام هور عهلوی 
خنووت وحسوووب وووی ۀ عرفووا  ز ووام عوود  خنووت در اخ  شووود اجتنوواب نهاخوود. ایوون اجتنوواب از ز

 شود. ناوحده وی« ِحداد»وفات، 

خنتووی،  کشووحدن،  3حنووابراین پوشووحدن لجوواس ز اسووتفاده از زیووور آالت طووال، سووروه 
 برای او جایز نحست. خضاب نهودن، استفاده از لوازم آراخش و اووری از این قجحل 

تكلحوف وسوتقل وحسووب شوده و شورط « ترک زخنت خوا ِحوداد»شاخان ذکر است، 
گر عهدا  خا حه خاطر فراووشی خا ندانسوتن  ۀ وفات نحست. حنابراین، ا صححح بودن عد 
ه خوا ججوران  گورفتن عود  ت خا حعضی از آن رعاخت نشود، نحاز حه از سر  حكن در تهام ود 

                                                           
کوورده اسووت، چنانچووه عقوود و نزدخكووی وووذکور قجوول از 1 م از روی جهوول، حووا زن ازدواح و نزدخكووی  گوور ووورد دو  . ا

کوه در  شوود، ههوان طووروفات حقحقی شوهر زن بوده، حنابر احتحواط واجوب آن زن بور وی حورام احودی ووی
گر عقد و نزدخكی حعد از وفات حقحقوی شووهر زن و قجول از رسوحدن خجور وفوات « 114»وسألۀ  ا ا ذکر شد، او 

 شود. حه زوجه بوده، ووجب حروت احدی نهی

 رجوع شود. « 114». در وورد حكن حروت احدی زن بر شوهر دوم، حه وسألۀ 2

گوواه وهكوون اسووت لجوواس سووحاه نحووز حووه جهووت3 ووت بوورش خووا داشووتن نقووش و نگووار و  . شوواخان ذکوور اسووت،  کحفح 
گردد.  خنتی وحسوب  ات دخگر، در عرف لجاس ز  حعضی از خصوصح 
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که حد  اد رعاخت نشده نحست. و تدارک وقداری 

گورفتن نواخن . 636 مسأله هوا و شوانه حهام رفتن، رعاخت بهداشوت حودن و لجواس و 
که داراى اشحای زخنتی اسوت  کردن ووها و نشستن بر فرش فاخر و سكونت در ونزلی 

ۀ وفات است، اشكال ندارد.  که در عد   و تزیین فرزندان برای زنی 

ۀ  . 637 مسأله کووه در عوود  کسووی  خنووت بوورای  سووت )حكوون وفووات ا حكوون لووزوم توورک ز
ووت و نحووز زن خاجسووه و غحوور خاجسووه «(570»وسووألۀ  ، شوواول زوجووه در ازدواح داجوون و ووق 
 شود؛ ههحن طور فرقی ندارد شوهر حالغ بوده خا ناحالغ، عاقل بوده خا وجنون.  وی
کوه بور ولوی  شورعی   ا ترک زخنت بر زن ناحالغ خا دیوانه واجب نحست؛ حه این وعنا  او 

ۀ وفات جلوگحرى نهاخد.  آنان الزم نحست از زخنت ام عد   کردن آنها در اخ 

  ۀ که در عد   وفات است بيرون رفتن از خانه و نفقه نسجت حه زنی 
ۀ وفووات اسووت واجووب نحسووت در خانووه . 638 مسأله کووه در عوود  کووه هنگووام زنووی  اى 

کن بوده حاقی حهاند و وی ه در وحول  دخگورى وفات شوهرش در آن سا ام عود  تواند در اخ 
 ر بیرون رفتن از خانه بر وی حرام نحست؛ سكونت نهاخد، ههحن طو

ه، خارح شدن از ونزل در غحر ووارد ضورورى خوا ادای حوق خوا انجوام طاعوت خوا  الجت 
 قضای حاجت و ون، وكروه است. 

ۀ وفات است، نفقه ندارد.  . 639 مسأله که در عد   زنی 

گوور حاولووه حاشوود، حعوود از وفووات شوووهر تووا هنگووام وضووع حهوول نحووز  ووی ا حنووابراین، حت 
 برای وی نحست.  -نه از اووال شوهرش و نه از سهن االرث حهلش  -اى  نفقه

o ه قۀ عد   وساجل وتفر 

 ام ححض حا استفاده از دارو  جلو انداختن اخ 

ه الزم نحسووت حووه . 641 مسأله ووام عوود  طور طجحعووی و حوودون اسووتفاده از  سووپری شوودن اخ 
کووه عووادت  ۀ زن حووه جهووت اسووتفاده از داروهووایی  ووام عوود  گوور اخ  دارو حاشوود. حنووابراین، ا
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اندازد، زودتر حوه پاخوان برسود، چنانچوه تعوداد دفعوات حوحض خوا  ی وی را جلو ویشرع
کافی است؛  ق شود،  ه در وساجل قجل ذکر شد، وحق  که برای اتهام عد  کی   پا

ل فصول وربووط  که بورای حوحض در جلود او  ه، خون وذکور حاخد دارای شراخطی  الجت 
 حه آن ذکر شد، حاشد. 

کوه ا العواده داشوته  یون اوور بورای زن ضورر وهون  و فوقشاخان ذکور اسوت، در صوورتی 
 نجاخد حه این اور اقدام نهاخد.  1حاشد، تكلحفا  

 عا وی که اد  ه نحست ازدواح حا زنی   کند در عد 
ۀ  . 641 مسأله کسی نحز نحست خوا قوجال  در عود  ۀ  کند شوهر ندارد و در عد  عا  گر زنی اد  ا

ه کوه عود  عوا نهاخود  ه( و اد  ش تهوام شوده، از او قجوول ا فردی بووده )هور خوک از اقسوام عود 
 شود؛  وی
هووام حاشوود، خعنووی نشووانه  کووه ووجووب  هووایی وجووود داشووتهوگوور آنكووه وووورد ات  حاشوود 

که در این صورت، حنابر احتحاط واجب نهی گردد  عای وی  توان گهان حه نادرستی اد 
کند در خک واه سه ورتجه حوحض دخوده  عا  گفتۀ وی اعتهاد نهود؛ وثل اخنكه زن اد  حه 

کوه عوادت زنانوۀ است؛ ال که جزء نزدخكان وی هستند، شوهادت دهنود  گر زنانی  ه ا جت 
عاخش را پذیرفت. او چنحن بوده، وی  توان اد 

 عا وی که اد   کند خاجسه استازدواح حا زنی 

گوور زنووی حگوخوود:  . 642 مسأله عوواخش پذیرفتووه نهووی«ام خاجسووه»ا شووود؛ وگوور آنكووه از ، اد 
نۀ شرع  ی بر این اور شهادت دهند. گفتۀ او خقحن خا اطهحنان حاصل شود خا بی 

 عای شوهردار بودن زن حعد از ازدواح وی  اد 

کنود و حعودا  زوجوه  . 643 مسأله عوا نهووده شووهر نودارد ازدواح  کوه اد  گر وردی حوا زنوی  ا
                                                           

کووه در ایوون صوورت، اقوودام وی حووه اسووتفاده از دارو حووا چنوحن ضوورر وهوون  و فوق1 ای حوورام  العوواده . حوه ایوون وعنووا 
کافی وی ه  ام عد   حاشد.  است، هرچند برای سپری شدن اخ 



    / طالق 

عوواخش پذیرفتووه نهووی عووا نهاخوود در هنگووام ازدواح شوووهر داشووته، اد  شووود وگوور آنكووه اد 
کند )وثال  حا شهادت شوهر 1دو ورد عادل(. دار بودن خود را شرعا  ثاحت 

 

عوووای  . 644 مسأله کنووود و حعووود از ازدواح، وووورد دخگوووری اد  گووور زن حوووا ووووردی ازدواح  ا
عای وی حدون اخنكه شورعا   ت نسجت حه آن زن نهاخد، اد  کنود )ووثال    زوجح  آن را ثاحوت 

کن  شود و نهی حا شهادت دو ورد عادل(، پذیرفته نهی تواند در ورافعوۀ شورعحه نوزد حوا
که قسن  کنند. شرع از آنان حخواهد   خاد 

  عا دارد شوهرش فوت شده که اد   ازدواح خا وکالت درعقد نسجت حه زنی 

تی غاخووب خووا وفقووود . 645 مسأله کووه شوووهر داشووته، شوووهرش بوورای ووود  گوور زنووی  االثوور  ا
عا نهاخد برای وی خقوحن خوا اطهحنوان  گردد و زنده بودن خا فوت او وعلوم نجاشد و زن اد 

کوه از شووهردار -بوودن وی اطوالع دارد و نهوی حه وفات شوهرش حاصل شوده، ووردی 

عای زن صححح است خا نه، حنابر احتحاط واجب نهی کتفوا  داند اد  گفتۀ زن ا تواند حه 
کند.   نهاخد و اقدام حه ازدواح حا او 

ههووحن طووور، وکحوول شوودن چنووحن شخصووی از طوورف زن بوورای اجوورای صووحغۀ عقوود  
اط واجووب وحوول  اشووكال اسووت و حنووابر احتحوو -هرچنوود بوورای شووخص دخگوور  -ازدواح 
  2تواند وکحل وی شود؛نهی

 های وکالتی و والختی طالق

« والختووی طووالق»و « طووالق وکووالتی»و « أصووالتی طووالق»هووا حووه سووه دسووتۀ طووالق ٭
که در ذیل، حعضی از احكام ویژۀ طالقتقسحن وی هوای وکوالتی و والختوی بیوان شوند 

 شود. وی
                                                           

گواهی دو ورد ع1 کوه زن ووذکور در هنگوام ازدواح حوا وورد دخگور، . در  کافی است شهادت دهنود  نه(،  ادل )بی 
ن نكنند.   شوهر داشته است، هرچند شوهر وی را وعح 

کورده، ازدواح حوا او و 2 کوه شووهر آن زن فووت  گور از طریوق شورعی بوراخش ثاحوت شوود  ه در هر دو صوورت، ا . الجت 
 د اشكال ندارد. قجول وکالت از طرف وی برای اجرای صحغۀ عق
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 وکالتی  طالق 
گر طالق حه صورت وکالتی انجوام شوو . 646 مسأله کوه در ا د، حاخود احكوام و شوراخطی 
گردد؛ « وکالت»فصل  م( بیان شد لحاظ   )جلد سو 
کوراه(   از جهله اخنكه وکحل حاخود عاقول حاشود و طوالق را حوا قصود و اختحوار )حودون ا

انجام دهد؛ حلكه حنابر احتحواط واجوب وکحول در ایون ووورد حاخود حوالغ حاشود و صوححح 
ووۀ ناحووالغ ووز وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات  بووودن اجوورای صووحغۀ طووالق توسووط حچ  وهح 

 وقتضای احتحاط ترک نشود.
کوه  . 647 مسأله نوی واننود زووانی  گر شووهر ههسورش را وکحول نهووده توا در وووارد وعح  ا

کنود  ول رهوا  قوه و وعط  وی )شوهر( نفقۀ ههسرش را نپوردازد خوا وعتواد شوود خوا زن را وعل 
که شوهر ندارد خا حا او سووء  کنود، وی )زن( وعاشورت نهووده و او را ا ههانند زنی  وت  ذخ 

قه نهاخود، در صوورت پیش کن شرع خا حدون آن حتواند خود را وطل  آوود  حا وراجعه حه حا
تواند وطابق حوا وفواد وکالوت حوا رعاخوت شوراخط شورعی، خووخش را ووارد وذکور، زن وی

قه نهاخد.   وطل 

که در اور طالق وکحل شده  . 648 مسأله حوا  -ههانند سایر وووارد وکالوت  -وکالت فردی 
ل و اطالع خافتن او از این اور، حاطل وی عزل وی  شود؛ توسط ووک 

گوور در ضووهن عقوودی  ووه، ا کووه وی  -واننوود ازدواح خووا صوولح  -الجت  شوورط شووده حاشوود 
وول  1نسووجت حووه اووور طووالق وکحوول زوح حاشوود، وکالووت وووذکور قابوول فسووخ نحسووت و ووک 

 2تواند او را از وکالت عزل نهاخد. نهی
ول خوا وکالت در طوالق، حوا فووت خوا جنوون  . 649 مسأله خوا اغهوا و بیهوشوی داجهوی ووک 

                                                           
وت ووذکور نجاشود، حلكوه حوه صوورت ناوحده وی« شرط نتحجه». شرط وذکور 1 کحفح  شود و چنانچه وکالت حوه 

ن، ههسورش خوا « شرط فعل» که در ووارد وعح  د شده حاشد  که در ضهن عقد، زوح وتعه  حاشد حه این وعنا 
ود بور زوح واجوب اسوت، ولوی شخص دخگری را در اور طالق وکحل نهاخد هرچند عهل نهوودن حوه ایون ت عه 

کوورده و زوجووه خووا آن شووخص، وکحوول در طووالق نهووی ووف وعصووحت  حاشوود. فوورق بووین شوورط در صووورت تخل 
م، وساجل   شود.  وعلوم وی« 744و  455»نتحجه و شرط فعل از توضححات جلد سو 

م، فصل 2  ذکر شد. « 1147»، وسألۀ «وکالت». توضحح بیشتر در جلد سو 
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شووود، هرچنوود آن وکالووت در ضووهن عقوود ازدواح خووا عقوود خووارح الزم وکحوول حاطوول وووی
 دخگری شرط شده حاشد؛ 

ت وکالوت   ل خا وکحل، صوح  ت ووک  ه، در صورت جنون ادواری خا بیهوشی ووق  الجت 
 وحل  اشكال بوده و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. 

گووو . 651 مسأله کنووود، ا ر فوووردی ههسووورش خوووا شوووخص دخگوووری را در اوووور طوووالق وکحووول 
کوه ووثال  شواول هور خوک از انوواع طوالق  چنانچه وکالت وی عام خا وطلق بوده، طووری 
)عادی، ُخلوع خوا وجوارات( خوا طوالق ُخلوع و وجوارات حوا حوذل حخشوی از وهور خوا دفعوات 

د طووالق ت آن  - 1وتعوود  وکحووول  شووود، در ایوون صووورتوووی -حووا رعاخووت شووراخط صووح 
که دارد عهل وی  کند. حسب اختحاری 

که عقد وکالت  کهوک قوراجن و  -در غحر این صورت، وکحل حاخد حه آنچه  هرچند حا 
کنوود و شوواول آن وووی -شووواهد و ظوواهر حووال  شووود حسوونده نهاخوود و وطووابق حووا آن عهوول 

 2شود.چنحن وکالتی شاول ووارد وشكوک نهی
که ههسرش را وکحل در طالق خلع خا  . 651 مسأله تهوام »وجارات در ازای حذل فردی 
توانوود حووا حووذل وقووداری از وهرخووه اقوودام حووه اجوورای طووالق نهوووده، وی )زن( نهووی« وهرخووه

 خلع خا وجارات نهاخد. 
گر فرد حه زوجوه  کوردم در ازای حوذل وهرخوه»اش حگوخود: ههحن طور، ا ات توو را وکحول 

کووه زوجووه تنهووا در صوو«خووود را طووالق دهووی ورت حووذل ، ظوواهر چنووحن وکووالتی آن اسووت 
توانود اقودام حوه طوالق نهاخود و عجوارت ووذکور شواول حوذل وقوداری از  تهام وهرخوه، وی

 3شود.وهرخه نهی
                                                           

که ا1 ه رجووع . حه این وعنا  وام عود  که حسب وکالت اجرا شده، طوالق رجعوی بووده و زوح در اخ  گر وثال  طالقی 
قه نهاخد.   کرده، زوجه حاز هن وکحل حاشد خود را وطل 

گوور زوجووه وکحوول در طووالق عووادی حاشوود و وکووالتش نسووجت حووه طووالق خلووع خووا وجووارات ثاحووت نجاشوود، 2 . وووثال  ا
گر وکوالتش بورای خوک حوار طوالق وعلووم حاشود و وکالوت تواند اقدام حه طالق خلع خا وجارات ن نهی هاخد خا ا

م ثاحت نجاشد، فقط خک حار وی قه نهاخد. نسجت حه حار دو   تواند حسب وکالت وذکور خود را وطل 

گر نشانه و قرخنۀ اطهحنان3 ه ا کوه حوذل وقوداری از  . الجت  آوری حاشد بر اخنكه وقصود زوح در ایون ووورد آن بووده 
کافی  شود. است، در این صورت وطابق آن عهل وی وهر نحز 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گر در ضهن عقدی وانند ازدواح خا صولح شورط شوده حاشود  . 652 مسأله زوجوه در »ا
زوجوه در وووارد... »خوا شورط شوده حاشود « ووارد... حتواند اقدام حه طالق خووخش نهاخود

ت چنوحن شورطی حسوتگی حوه قصود طورفحن از عجوارت ، صح  «حق  طالق داشته حاشد
 دارد:  1وذکور

 حاشد؛ « وکالت زوجه در طالق»وقصود زوجحن از آن  صىزتاّول:

کوووه در  توانووود آن در ایووون صوووورت، شووورط ووووذکور صوووححح اسوووت و وی وی  چنوووان 
قه نهاخد؛ « 503» وسألۀ  ذکر شد، خود را وطل 

کوه شووهر حو صىزتدّوم: از « اذن در طوالق»ه ههسورش وقصوود زوجوحن ایون حاشود 
 طرف او داده، حدون آنكه ههسرش را در این اور وکحل نهوده حاشد؛ 

در این صوورت، صوححح بوودن طوالق حوا ایون اذن وحول  اشوكال اسوت و وراعوات 
   2وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود.

کوه شورع بوراخش قورار  صىزتسّىم: که زوح حق  طالقی را  وقصود زوجحن این حاشد 
کند، خوا حودون سولب حوق  طوالق  گذار  داده از خود سلب نهوده و آن را حه ههسرش وا

کند؛  ی )حدون نحاحت از شوهر( اخجاد   از خوخش، برای زوجه حق  طالق وستقل 
در این صورت، شرط وذکور حاطل بووده و چنوحن حوق  طالقوی بورای زوجوه حاصول 

 شود.  نهی

  )ع کن شر  طالق والختی )توسط حا
گر زن در ا . 653 مسأله ور طالق از شوهر وکالوت نداشوته خوا چنانچوه وکالوت داشوته ا

ت عووزل، از وکالووت عووزل شووده حاشوود، زن حووق   وکووالتش حاطوول شووده خووا در ووووارد صووح 
 طالق ندارد؛  

کن شورع و طوی   -که در اداوه خواهد آود  -ولی در ووارد خاص   حوا وراجعوه حوه حوا

                                                           
قه نهاخد»خا « حق  طالق داشته حاشد». ونظور، عجارت 1  است. « حتواند خود را وطل 

ت احتحاط، از آنچه در وسألۀ 2 کحفح   شود. ذکر شد فههحده وی« 50». 
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کن شرع وی  1تواند وی را طالق دهد.وراتب ویژه، حا
کن شرع جهت طالق شرعا  ثاحت اسوت، در و . 654 مسأله که والخت برای حا واردی 

که توسط وی خا وکحل او جاری وی شود، ههاننود طوالق عوادی اسوت. شراخط طالقی 
کووه در وسووألۀ  ذکوور شوود، حاشوود. ههووحن طووور، « 055»حنووابراین، حاخوود زن دارای شووراخطی 

که در وسألۀ   -حغۀ طوالق از جهلوه خوانودن صو -بیوان شود « 017»حاخد شراخط طالق 
گردد؛   رعاخت 

د و نوام زوجوۀ وی فاطهوه حاشود، بورای اجورای  گر نام ورد وثال  وحه  حه عنوان وثال ا
کن شرع خا وکحل وی حوه قصود  کافی است حا صحغۀ طالق در حضور دو شاهد عادل 

ٍد َطاِلق»خا « فاِطَهُة َطاِلق»وقوع طالق و جدایی حگوخد:  « ِلقَزْوَجُتُه َطا»خا « َزْوَجُة ُوحه 
اُ  ِحفاِطَهَة َطاِلق»خا  ٍد الُهسه   «.  َزْوَجُة ُوحه 

شود، نوه طوالق شاخان ذکر است، طالق والیی حه صورت طالق عادی خوانده وی
ُخلوووع و ُوجوووارات. حنوووابراین، شوووراخط اختصاصوووی طوووالق خلوووع و وجوووارات را نووودارد و 

 حاشد. وشتهل بر حذل وهر خا وال دخگر توسط زوجه نهی
کن شرع خا وکحل وی انجوام وویووارد طالقی  . 655 مسأله وه که توسط حا شوود حوا توج 
ت شوهر»حه   ، چند صورت دارد: «وضعح 

شوووهر زنووده اسووت و دسترسووی حووه وی )هوور چنوود حووا تهوواس تلفنووی و  صففىزتاّول:
 تحقحق( وهكن حاشد. 

شوووهر زنووده اسووت، ولووی دسترسووی حووه وی حووه هووحچ طرخقووی وهكوون  صففىزتدّوم:
 نجاشد. 

د االثور اسوت و از زنوده بوودن خوا وفوات وی اطالعوی وجوود شوهر وفقوو صىزتسّىم:
 نداشته حاشد. 

                                                           
وهر فوراهن شوود و . شاخان ذکر است، بورای انجوام طوالق الزم اسوت حوه هور وسوحلۀ وهكون زوحنوۀ ارتجواط حوا شو1

کن شورع حوا تهواس حوا وی وراحول  کن شرع قورار داده، توا حوا وثال  زوجه، شهارۀ تهاس شوهر را در اختحار حا
گاه حه طول وی  انجاود. الزم را در این زوحنه اعهال نهاخد و اجرای این سلسله وراتب 
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های فوووق، در وسوواجل حعوود ذکوور  توضووحح ووووارد طووالق والختووی در هوور خووک از صووورت
 شود.  وی

o  کده شدوهرش زندده اسدت و دسترسدی حده وی )هدر چندد حدا تهداس ل: زندی  صورت او 
 تلفنی و تحقحق( وهکن است

 سه وورد قابل انجام است: طالق والختی در این صورت، در 

 9گذاشتن وی قه   . رها نهودن زوجه و وعل 
گوور شوووهر ههسوورش را حووه . 656 مسأله گذاشووته، حووه  ا وول  ووی رهووا نهوووده و وعط  کل  طور 

قه، زن وی گونه  که وی نه عرفا  زن شوهردار وحسوب شده و نه وطل  کن  ای  تواند حه حا
کند تا شوهر را بر خكی از دو اور الوزام نهاخود، خو ا حوه زنودگی برگشوته و زن را شرع وراجعه 

ل رها نكند و خا وی را طالق دهد توا زوحنوۀ ازدواح حوا وورد دخگوری بورای او  ق و وعط  وعل 
گردد.   فراهن 

کن شورع ووی  توانود از هور طریوق وشوروع چنانچه شوهر از هر دو اور اوتناع ورزد، حوا
ی واننود حوجس  -برای اججار زوح نسجت حه اقدام بر خكی از دو اور  وی در صوورت حت 

که اوور ووذکور نتحجوه حخوش واقوع نشوود، پوس از  -اوكان  استفاده نهاخد و در صورتی 
کن شرع وی  تواند وی را طالق دهد.  درخواست زن، حا

که شوهر نفقۀ زن را حدهد خا نه.   شاخان ذکر است، در این وورد فرقی نحست 
خوا طوالق حواجن  طالق در این وورد حه حسب اختالف وووارد، حوه نووع طوالق رجعوی 

 گردد. واقع وی
گوور شوووهر قووادر بوور حازگشووت حووه زنوودگی حووا ههسوورش نجاشوود، وثوول اخنكووه  . 657 مسأله ا

ت طووالنی شوده و حودین جهوت ههسور وی حالتكلحوف و  وحكوم حه حوجس احود خوا وود 
ت توأوحن وی ل رها شده حاشد، چنانچوه زوح نفقوۀ ههسورش را در ایون وود  کنود،  وعط 

ت صووجر نهاخوود و از وی درخواسووت طووالق ولووی زوجووه حاضوور نحسووت بوور ایوون وضووعح  
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کووه شوووهر بپووذیرد و او را طووالق دهوود و در صووورت  ووی کنوود، احتحوواط واجووب آن اسووت 
کنوود، تووا خداونوود وتعووال اوتنوواع زوح از طووالق، بوور زن چوواره ای نحسووت جووز اخنكووه صووجر 

 گشاخش و فرجی برای وی حاصل نهاخد. 
ووا چنانچووه در فوورض وووذکور، شوووهر توانووایی پرداخووت   نفقووۀ ههسوورش را در ایوون او 

ت ندارد، حكن وسألۀ   شود.  در وورد آن جاری وی« 505»ود 

 3پرداخت نکردن نفقۀ واجج زوجه . 
وون و توانووایی وووالی  . 658 مسأله گوور شوووهر از پرداخووت نفقووۀ ههسوورش حووا وجووود تهك  ا

کن شوورع وراجعووه نهاخوود تووا وی حووه شوووهر اووور را احووالغ  اوتنوواع ورزد، زن وی توانوود حووه حووا
 ؛ «نفقۀ ههسرت را حدهی خا او را طالق دهی خا حاخد»نهاخد: 
کووردن از وووال شوووهر   کووه شوووهر از هوور دو اووور اوتنوواع ورزد و اوكووان خوورح  در صووورتی 

وجوود  2و نحوز اوكوان اججوار شووهر بور طوالق 1حاشود جهت نفقۀ ههسرش وجود نداشته
کن شرع وی نداشته  تواند پس از درخواست زن وی را طالق دهد. حاشد، حا

کن شورع صوورت ویشاخان ذک که توسط حوا گحورد، طوالق حواجن  ر است، این طالق 
ه حق  رجوع ندارد. وحسوب وی ام عد   شود و زوح در اخ 

گر شوهر توانایی پرداخت نفقات ههسرش را نداشوته حاشود، چنانچوه  . 659 مسأله ا
زن راضی حه صجر و اداوۀ زندگی نجاشد، بر شوهر واجب است وی را طوالق دهود و در 

کوه اوتنواع و خود، زن ویصورتی  کن شورع وراجعوه نهاخود توا وی حوه شووهر  رز توانود حوه حوا
 احالغ و اور حه طالق ههسرش نهاخد؛ 

کن شرع وی  که شوهر اوتناع نهاخد، حا کنود در صورتی  تواند وی را اججار بر طالق 
کن شرع وی 3و چنانچه اوكان اججار وی  تواند ههسرش را طالق دهد.  نجاشد، حا

                                                           
کوه رفوع اح1 کن شورع در ووواردی  وف و واحسوته بور آن . هرچند حا فروش حعضی از اووالش حا اذن حا تحواح، وتوق 

 است. 
 . هرچند حا وکالت دادن حه حاکن شرع خا شخص دخگر. 2
 . ههان. 3
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کن شورع صوورت ویشاخان ذکر است، این ط  که توسط حا گحورد، طوالق حواجن  الق 
ه حق  رجوع ندارد. وحسوب وی ام عد   شود و زوح در اخ 

کووه شوووهرش  . 661 مسأله ُکهووا و بیهوشووی حووه سوور  زنووی  ت طوووالنی در حووال  بوورای ووود 
کوه از آن ووال نفقوه وی که شووهرش ووالی نودارد  کن برد، در صورتی  اش داده شوود، حوا

 نفقه، در صورت درخواست زن او را طالق دهد. تواند حه جهت عدم تأوحن شرع وی
که نفقات ههسورش از آن توأوحن شوود، ولوی اوحود  گر شوهر والی دارد  ههحن طور، ا

ُکها و بیهوشی نهی تش بورای شووهر حه بیرون آودنش از حال  رود و واندن زن در زوجح 
کوه نفقوهفاجده وجوب شوود، واش از اوووال او صورف وویاى ندارد، حلكه حه ایون جهوت 

کن شرع ووی توانود زن را طوالق دهود و در خسارت و ضرر حاشد، ولی  شوهر حا اجازۀ حا
که ولی  نداشته کن شرع وی صورتی   تواند اقدام حه طالق زن نهاخد. حاشد، حا

 7کردن زوجه و سوء وعاشرت حا وی ت   . اذخ 
کووورده و حووودون عوووذر شووورعی حوووا وی  . 661 مسأله گووور شووووهر ههسووورش را آزار و اذخوووت  ا

کن شرع وراجعه نهاخد توا وی را از  نهاخد، زن ویند خویی ویحدرفتاری و ت تواند حه حا
رفتواری )اوسواک  اخذاء و ظلن حه ههسر حاز دارد و او را حه وعاشرت حه وعوروف و خوش

 حه وعروف( ولزم نهاخد. 
کن شرع وی گر طرخقۀ وذکور تأثحر نداشت، حا تواند در صوورت اوكوان زوح را  پس ا

که صالح  حه شحوه وه شوده و رفتوار حدانود واننود حوجس و... تعزیور ای  نهاخود توا وی وتنج 
 خوخش را اصالح نهاخد. 

کووه ایوون روش وهكوون نجوووده خووا نفعووی نداشووته حاشوود، زن وووی ووا در صووورتی  توانوود او 
وطالجۀ طالق نهاخد و چنانچه شوهر از طوالق اوتنواع ورزد و اوكوان اججوار وی بور ایون 

کن شرع وی  وجه را حا رعاخت شراخط شرعی طالق دهد. تواند زاور نجاشد، حا
ه،  وام عود  شاخان ذکر است، طالق در این وورد، از نوع طالق حاجن اسوت وزوح در اخ 

 حق  رجوع ندارد. 



    / طالق 

 ز نجودن عسر و حرح برای طالق والختی در غحر سه وورد فوق  وجو 
گوور اداوووۀ زنوودگی زن حووا ههسوورش حووه دلحلووی غحوور از ووووارد فوووق  . 662 مسأله واننوود  -ا

د وی اخووتالف  ت و  -سوولحقه حووا شوووهر در اوووور زنوودگی خووا ازدواح وجوود  ههووراه حووا وشووق 
وول نحسووت حاشوود، وی )زن( نهووی العوواده سووختی فوق کووه وعهوووال  قابوول تحه  توانوود حووا ای 

کن شرع خود را طالق دهد.   وراجعه حه حا

o  که شوهرش زنده است، ولدی دسترسدی حده وی حده هدحق طرخقدی م: زنی  صورت دو 
 وهکن نحست

 الختی در این صورت، در وورد ذیل قابل انجام است: طالق و

  شدوهر نفقددۀ ههسدرش را عهددداه خدا حدده سددجج عددم قدددرت ودالی ن ددردازد و خددود را از
ع عهداه وخفی نهاخد  کن شر  حا

گر شوهر از پرداخت نفقۀ ههسرش حا وجوود توانوایی ووالی اوتنواع ورزد  . 663 مسأله ا
کن خووا توانووایی پرداخووت نفقووۀ ههسوورش را نداشووته حاشوود، ولووی  عهوودا  خووودش را از حووا

وات حعود از آن شرع وخفی وی کن شرع نتواند اقدام حوه احوالغ و انوذار و اجراجح  کند تا حا
کن شرع دسوتحابی حوه وی  1نهاخد -( بیان شد 505و  504که در وسأله ) - و برای حا
کردن از وال شووهر جهوت  -هرچند حا واسطه  - وهكن نجاشد و از طرفی اوكان خرح 

کن شورع ووی 2حاشود، ش وجود نداشوتهنفقات ههسر توانود حعود از درخواسوت زن، حوا
 وی را طالق دهد. 

ه  وام عود  شاخان ذکر است، طالق در این وورد، از نوع طوالق حواجن اسوت و زوح در اخ 
 حق  رجوع ندارد. 

                                                           
کن شورع پنهوان نهووده و حوه تهاس1 دهود خوا  هوای تلفنوی نحوز پاسوخ نهی . وثل اخنكه ووضع سكونتش را از حوا

کند.  کرده تا حاکن شرع نتواند حه وی دسترسی پیدا   تهاس تلفنی را قطع 

کووه رفووع احتحوواح . هر2 کن شوورع حاشوود، در وووواردی  چنوود ایوون اووور حووا فووروش حعضووی از اووووال شوووهر حووا اذن حووا
ف و واحسته حه آن است.   وتوق 
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  ع را نددارد خدا ایدن اودر کن شدر کردن خود از حدا که شوهر قصد وخفی  حکن صورتی 
 وحرز نجاشد

گر شوهر زن . 664 مسأله کن شرع وخفوی نكورده خوا ایون ا ده است و عهدا  خود را از حا
اور وعلوم نجاشد، ولی از وحل  سكونت وی اطالعوی نجووده و دسترسوی حوه او حوه هوحچ 

در این صورت زن حاخد صجر نهاخد و ونتظر حهانود توا شووهرش  1طرخقی وهكن نجاشد،
، حوق  وطالجوۀ طوالق برگردد خا خجر ووت خا طالق خا ارتداد وی ثاحوت شوود و قجول از آن

کوووه از آن ووووال، نفقوووۀ ههسووورش  گوووردد و شووووهر ووووالی  ت طووووالنی  نووودارد، هرچنووود وووود 
 پرداخت شود، نداشته حاشد. 

گوردد )واننود پونج سوال خوا بیشوتر( و  ت فووق طووالنی  گور وضوعح  شاخان ذکور اسوت، ا
که از آن وال نفقۀ زن پرداخت شود، نداشته و ولی  شوهر )پدر و پودربزرگ  شوهر والی 
کن  پدری وی( نحز نفقۀ زوجه را نپردازند، در این فرض چنانچه زوجه حا وراجعه حه حا
کن شورع وحول  اشوكال  شرع تقاضای طالق نهاخد، صوححح بوودن طوالق از طورف حوا

 است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود. 
ری حووا توانوود در ایوون وسووأله حووه وجتهوود جوواوع الشووراخط دخگووحنووابراین، زوجووه وووی 

 رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نهاخد. 

o کدده شددوهرش وفقددود م: زنددی  االثددر اسددت و از زنددده بددودن خددا وفددات او  صددورت سددو 
 اطالعی نحست

گر شوهر وفقود حاشد . 665 مسأله و زوجه ندانود وی زنوده اسوت خوا فووت شوده، دو  2ا
 فرض دارد: 

                                                           
 . هرچند حه صورت تلفنی خا اخنترنتی خا حا واسطه. 1
کرده خوا در وعرکوۀ جنوو وفقوود 2 شوده . وثال  حه وسافرت رفته و برنگشته خا از وطنش حه وكان ناوعلووی فرار 

کشتی خوا غورق شوده و خجوری از او نحسوت، خوا زنودانی شوده و وكوان حوجس  ایخا  که سوار بر آن بووده در در
 وی ناوعلوم است. 



    / طالق 

کوه نفقوۀ ههسورش از آن ووال پرداخوت شوود الف. شووهر خوا ولوی   1شوهر ووالی دارد 
کند؛   )پدر و پدربزرگ پدری وی( اقدام حه تأوحن نفقۀ زوجه از وال خوخش 

کوورده و صووجر نهاخوود تووا شوووهرش برگووردد خووا   در ایوون صووورت زوجووه حاخوود تقوووی  پیشووه 
ووت خا طالق خا ارتداد وی ثاحت شود و قجل از آن، حق  وطالجۀ طوالق نودارد، هرچنود 

گردد.  ت طوالنی   ود 
حاشد تا از آن وال نفقۀ ههسرش پرداخت شود و ولی  شوهر زوح والی نداشته  ب.

)پوودر و پوودربزرگ پوودری وی( نحووز حاضوور حووه تووأوحن نفقووات زوجووه نجاشوود خووا شوووهر ولووی  
 حاشد؛  نداشته

کن شرع خا نهاخندۀ وی وراجعه نهاخود توا  در این صورت، زن وی چهوار »تواند حه حا
کاوووول از شووووهر حوووه او وهلوووت دهووود و اوووور حوووه جسوووتجو و تحق« سوووال قهوووری حوووا  -حوووق 

که در وسألۀ   2در طی  این چهار سال نهاخد؛ -شود ذکر وی« 531»توضححی 
ت شوهر از نظر زنوده بوودن   ت وذکور و وعلوم نشدن وضعح  حعد از سپری شدن ود 

کن شوورع ولوی  زوح را )در صووورت دسترسووی( اووور حوه طووالق وی گوور  خوا وفووات، حووا کنوود و ا
و چنانچه اوكان اججار نجاشد خوا شووهر،  3کندطالق وی اقدام ننهود، وی را وججور حه

کن شرع زوجه را طالق وی    4دهد.ولی  نداشته حاشد، حا
وی « پودر و پودربزرگ پودری»شاخان ذکر است، وقصوود از ولوی  شورعی وفقوود االثور 

 است. 
                                                           

کووه رفووع احتحوواح، 1 کن شوورع حاشوود در وووواردی  . هرچنوود ایوون اووور حووا فووروش حعضووی از اووووال شوووهر حووا اذن حووا
ف و واحسته حه آن است.   وتوق 

کن شوورع بوورای تحقحووق وووی2 توانوود ناجووب حگحوورد، هرچنوود آن ناجووب ههسوور فوورد وفقووود االثوور و حسووتگان وی . حووا
کووه از حووال وفقووود خجوور وووی کسووانی  کووه از حاشوود و در ناجووب و  دهنوود، عوودالت شوورط نحسووت و ههووحن قوودر 

کافی وی  حاشد. گفتار آنان برای حاکن شرع اطهحنان حاصل شود، 

 . هرچند حا وکالت دادن حه حاکن شرع خا شخص دخگر. 3

کن شوورع نهی4 ت وووذکور و طووی  وراحوول الزم، حوا توانوود اقوودام حووه  . شواخان ذکوور اسووت، قجوول از سووپری شودن ووود 
ت حووه جهووت نداشووتن خرجووی و نفقووه در حوورح و  اجوورای صووحغۀ طووالق نهاخوود، هرچنوود زوجووه در ایوون ووود 

کوه تقووی   گناه و وعصحت داشته حاشد و بر زوجه اسوت  ت واقع شده، خا خوف وجتال شدن حه  پیشوه وشق 
 کرده و صجر نهاخد. 
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گور فورد وفقوود کوه طوالق زوجوۀ خوود را حوه او  االثور وکحلوی داشوته ههحن طور، ا حاشود 
ک  حاشد. رده، این فرد نحز از جهت طالق در حكن ولی  ویتفوخض 

کووه در وووورد  طووالق وفقووود . 666 مسأله قجوول ذکوور  از وسووألۀ « ب»االثوور حووا توضووححاتی 
ه حاضوور شووود، وی« طووالق رجعووی»شوود،  ووام عوود  توانوود حووه  اسووت و چنانچووه شوووهر در اخ 

1ههسرش رجوع نهاخد؛
 

ۀ طالق ندارند  که عد  کسانی حاشد  ه، چنانچه زوجه از  واننود دختور ناحوالغ،  - الجت 
کوه شووهرش حوا وی نزدخكوی نداشوته ه - 2زن خاجسه، زنوی  داشوتن بور وی  نگوه لوزوم عود 

 3حنابر احتحاط واجب است.
ۀ زوجه در طالق وذکور،  )وعوادل « چهار وواه و ده روز»شاخان ذکر است، وقدار عد 

ۀ وفات( است.    4حا عد 
کووه . 667 مسأله گوور فوورد وفقووود االثوور فعووال  وووالی داشووته حاشوود  نفقووۀ ههسوورش از آن  ا

پرداخت شود خا ولی  شوهر )پدر و پدربزرگ پدری وی( اقدام حوه توأوحن نفقوات ههسور 
ص شودن  وی از وال خوخش نهاخد، ولوی زوجوه احتهوال وعقوول حدهود توا زووان وشوخ 
ت شوووهرش، وووال وی حووه پاخووان برسوود و ولووی  شوووهر هوون در آن زوووان حاضوور حووه  وضووعح 

کن شورع خوا نهاخنودۀ وی رت زوجوه وویپرداخت نفقه نجاشود، در ایون صوو توانود حوه حوا
در ایون ووورد جواری « 550»از وسألۀ   ،«ب»وراجعه نهاخد و احكام وذکور در قسهت 

 گردد.  وی
ت  ت « چهار سال قهری»حنابراین، حعد از سپری شدن ود  و وعلووم نشودن وضوعح 

کاوول، چنانچوه ووال شووهر جهوت توأوحن نفقوات  حوه شوهر حا وجوود فحوص و تحقحوق 
کن شورع ووی توانود پاخان رسحده و ولی  شوهر هن حاضر حه تأوحن نفقوات او نجاشود، حوا

                                                           
ه استحقاق نفقه دارد، وگر آنكه ناشزه وحسوب شود. 1 ام عد   . زن در اخ 

ه، وسألۀ 2 که تفصحل آن در احكام عد   گذشت. « 041». 
ه وحول  اشوكال اسوت و وراعوات 3 وام عود  کوردن وی در اخ  . حنابراین، چنانچه شووهر حعودا  حاضور شوود، رجووع 

 ترک نشود.  وقتضای احتحاط در این وورد

ۀ وفات وثل وجوب ترک زخنت )ِحداد(، در وورد وی جاری نحست. 4  . ولی احكام عد 



    / طالق 

د نحست.   حه درخواست زوجه، وی را طالق دهد و نحاز حه تحقحق وجد 
گر فرد وفقود االثر دو خا چند ههسر داجن داشته حاشد و خكوی از آنوان حوه  . 668 مسأله ا

کن شوورع حووه ووود   کوورده و حووا اجووازه از حووا کن شوورع وراجعووه  « چهووار سووال قهووری»ت حووا
که در وسألۀ  -فحص و تحقحق  انجام داده حاشود،  -شود ذکر وی« 531»حا توضححی 

کورده و تقاضوای طوالق  کن شورع وراجعوه  وۀ ههسوران وی حوه حوا چنانچه حعد از آن حقح 
د  ت چهووار سووال قهووری دخگوور و فحووص و تحقحووق وجوود  نهاخنوود، نحوواز حووه انتظووار حووه ووود 

ک  افی است. نحست و ههان تحقحق سابق 
گوور فوورد وفقووود . 669 مسأله کووه نفقووۀ ههسوورش از آن وووال  االثوور وووالی نداشووته ا حاشوود 

پرداخووت شووود و ولووی  شوووهر )پوودر و پوودربزرگ پوودری وی( نحووز اقوودام حووه تووأوحن نفقووات 
سووه خصوصووی خووا  ووا شووخص خووا اشخاصووی خووا و س  ههسوور وی از وووال خوووخش نكنوود، او 

وانی حاشود،  دولتی حاضر حه تأوحن نفقات او حوه زوجوۀ وفقوود االثور الزم نحسوت طور وج 
کند؛   صجر 

کن شرع تقاضای طالق  کوه در قسوهت  -حلكه حق  دارد از حا « ب»حا توضححاتی 
 حنهاخد.  -ذکر شد « 550«  از وسألۀ

کاوول در ووورد  . 671 مسأله کن شرع چهار سال قهری تحقحوق  گر زوجه حدون اور حا ا
که در وسألۀ  -شوهرش  ه سوپس حوه وی انجوام داد -شوود ذکر ووی« 531»حا توضححی 

ت  کووه احتهووال عقالیووی اثوور حدهوود، بوورای ووود  کن شوورع در صووورتی  وراجعووه نهاخوود، حووا
کووه دخگووری )وووثال  سووه ووواه( حسووب صووالحدخد اووور حووه تحقحووق وووی کنوود و در صووورتی 

کووه در  تووی  کحفح  ت حاصوول نشووود، اووور حووه طووالق زوجووۀ وی حووه  خجووری از او در ایوون ووود 
 اخد. نه ذکر شد، وی« 550»از وسألۀ « ب»قسهت 

کوورده،   کهتوور از چهووار سووال تحقحووق  کن شوورع  گوور زوجووه حوودون اووور حووا ههووحن طووور، ا
کافی است.  کن شرع انجام شود،  ت حه اور حا  چنانچه تحقحق در حاقحهاندۀ ود 

های  االثوور الزم اسووت از شووحوه بووراى تحقحووق و جسووتجو در وووورد وفقووود . 671 مسأله
کاول و جاوع استفاده ش وعهول و وتعارف در این اور حه وه طور  ت آن حوا توج  کحفح  ود و 
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کوه حه افراد وفقود االثر و وكان و زوان های وختلف تفاوت دارد، ههچون وووارد ذیول 
گحرد:  گاه تهام آنها حاخد وورد استفاده قرار   گاه حعضی از آنها و 

گهووان وووی 1فووردی - کووه  رود وی خووا افووراد ووورتجط حووا او در  حووه ونوواطقی فرسووتاده شووود 
 .  آنجا حضور داشته حاشند

کووه در هوور عصوورى وتووداول اسووت، واننوود تهوواس  -  اسووتفاده از وسوواجل ارتجوواطی 
کووه فوورد وفقووود را  تلفنووی خووا ارسووال ناوووه، پیاوووک، اخهحوول حووه شووخص خووا اشخاصووی 

 های اجتهاعی. ها خا شجكهشناسند خا اعالم در روزناوه وی
که در ججهه-  هوای  های جنو وفقود االثور شوده، وراجعوه حوه ارگاندر وورد فردی 

ت رزوندگان و شرکت که از آوار و وضعح  لوع هسوتند،  وربوطه  کننودگان در جنوو وط 
که از ججهه برگشته خا از اسارت آزاد شده خا پرس و جو از رفقا و ههرزم  2اند.های وی 

گور تحقحوق از وفقوود . 672 مسأله کووه  ا االثور فعوال  وهكوون نجاشود، زوجوه حاخود توا زووانی 
کند.   زوحنۀ تحقحق فراهن شود، صجر 

ت چهووار سووال قهووری هه کاووول از وفقووود االثوور حووه ووود  گوور تحقحووق جوواوع و  چنووحن، ا
ای حاصل نشود، تحقحق بیشتر واجب نحست، هرچنود احتهوال انجام شود و نتحجه

که حا فحص پس از آن نتحجه  ای حاصل شود؛ داده شود 
ت چهووار سووال قهووری   کاووول قجوول از حووه پاخووان رسووحدن ووود  گوور تحقحووق جوواوع و  ووا ا او 
ت حاقحهانوده از چهوار انجام  شود، ولوی حواز هون احتهوال خوافتن فورد وفقوود االثور در وود 

 سال برود، حاخد تحقحق اداوه خاحد. 
گر در هور ورحلوه . 673 مسأله کوه تحقحوق خوا اداووۀ آن ا ای از وسواجل قجول وعلووم شوود 
 فاخده است و هحچ اثرى ندارد، واجب نحست؛  بی

                                                           
که وفقود1  االثر را حشناسد.  . فردی 
کتواب 2 ت تحقحق در  کحفح  م، وسواجل سو، جلود هًهفاجالصفالسیى. توضحح بیشتر در وورد  « 054توا  050»و 

 شود. ذکر وی



    / طالق 

ا قجل از سپری شدن چهار سال قهری، اجرای صح  کن شورع او  غۀ طالق توسط حا
 حاشد.  حنابر احتحاط واجب جایز نهی

کن شوورع  . 674 مسأله گوور قجوول از واقووع شوودن طووالق شوورعی حووه اووور حووا چووه حعوود از  -ا
ت فحووص خووا در اثنووای آن  االثوور فوووت شووده، بوور  وعلوووم شووود وفقووود -سووپری شوودن ووود 

کووه فوووت شوووهر بووراخش وعلوووم شووده،  ۀ وفووات»زوجووه الزم اسووت از هنگوواوی  نگووه « عوود 
 1.دارد

ۀ طوالق وعلووم شوود  وام عود  گر حعد از اجرای طالق شورعی در اثنوای اخ  ههحن طور، ا
ه نگوه داشوته حاطول و بوی وفقود کوه عود  اثور وحسووب االثر فوت شوده اسوت، وقوداری 

که فوت شوهر براخش وعلوم شده،  ۀ وفات»شده و حاخد از هنگاوی   2نگه دارد؛« عد 
گوور حعوود از اجوورای طووالق شوورعی و حووه پ ووا ا ۀ طووالق وعلوووم شووود او  اخووان رسووحدن عوود 

کتفووا وووی 3االثوور فوووت شووده، وفقووود ه ا شووود و نحوواز حووه در ایوون صووورت حووه ههووان عوود 
ۀ وفات نحست؛  نگه  داشتن عد 

ه، وعلووم  . 675 مسأله کن شرع و حه پاخان رسوحدن عود  گر حعد از وقوع طالق حه اور حا ا
وات طالق حه ز وفقوود االثور طور شورعی انجوام نشوده، واننود اخنكوه ا شود برخی از وقد 

فحص نشده خا فحوص حوه صوورت صوححح و حوا شوراخط آن واقوع نشوده خوا آنكوه طوالق 
ووام حووحض زن واقووع شووده خووا دو شوواهد  حووه ووق نشووده، واننوود اخنكووه در اخ  طور شوورعی وحق 

ای اند، طوالق ووذکور حاطول اسوت و زن حاخود دوحواره حسوب وظحفوهطالق عادل نجوده
گر زن حوا شوخص دخگوری ذکر شد عهل نهاخ« 550»که در وسألۀ  د و در این صورت، ا

کرده و نزدخكی انجام شده، ازدواح وذکور حاطل است؛   ازدواح 
گور عقود ازدواح و نزدخكوی در حوال جهوول شوخص ووذکور، قجول از وفوات حقحقووی   ا

                                                           
ۀ وفات، در وساجل1  ذکر شد. « و حعد از آن 574» . توضحح احكام عد 

 . ههان. 2

ه خوا حعود از آن 3 ه خوا در اثنوای عود  که زوان ووت واقعی شوهر قجل از شروع در عد  . در این حكن، فرقی نحست 
 حاشد، ههحن طور قجل از ازدواح زن حا شخص دخگر خا حعد از آن حاشد. 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

   1شود؛شوهر زن انجام شده، حنابر احتحاط واجب زن بر آن شخص حرام احدی وی
گر عقد و نزدخكی حعد از ا ا وفات حقحقی زوح وفقوود االثور و قجول از رسوحدن خجور  او 

گردخوده، هرچنود عقود حاطول اسوت، ولوی ووجوب حرووت احودی  2وفات حه زوجه واقوع 
هنهی وام عود  بووده  3شود، زیرا در وقوت عقود و نزدخكوی، نوه زن شووهردار بووده و نوه در اخ 

 است. 

کن شورع، فورد وفقوود االثور حاضور شو . 676 مسأله گر حعد از وقوع طالق توسط حا ود، ا
ه حاشووود، فووورد ووووذکور ووووی وووام عووود  اش رجووووع نهاخووود و توانووود حوووه زوجوووهچنانچوووه زن در اخ 

ه سپری شود و از هن جدا شوند؛  وی ت عد   تواند رجوع نكرده تا ود 
ه حاضر شوود، دخگور حوق  رجووع حوه زن را  ام عد  گر شوهر حعد از سپری شدن اخ  ولی ا

 ه حاشد. ندارد، هرچند زن هنوز حا فرد دخگری ازدواح نكرد

                                                           
که. در این وورد، حكن ازدواح حا زن شوهردار جاری وی1  ذکر شد. « 114»در وسألۀ  شود، 

ۀ وفات، در وسألۀ 2  ذکر شد. « 574». توضحح زوان شروع عد 

 وراجعه شود. « 141». حه وسألۀ 3



 

 احکام پزشکی

 وساجل وربوط حه لهس و نظر در وراجعات پزشکی
گر زن حخواهد بورای درووان و وعالجوۀ بیهواری حوه پزشوک وورد وراجعوه  . 677 مسأله ا

کووه در شووراخط وعهووول حوورام اسووت حووا ، نهاخوود و ایوون اووور وسووتلزم نگوواه خووا لهسووی حاشوود 
 1:وجود شراخط ذیل اشكال ندارد

روری بوده و نسجت حه دروان آن عرفا  ناچوار و وعالجۀ بیهاری براخش ض :شس اّول
وه داشوته خوا ووجوب ؛ وحسوب شود ضطرو وثول اخنكوه بیهواری بوراخش ضورر قابول توج 

ل نحست )َحَرح( حاشد که وعهوال  قابل تحه  ت شدخدی     .وشق 
کووه دروووان آن عرفووا  ضووروری حكوون وووذکور شوواول بیهوواری ،حنووابراین  هووای جزجووی 

 .  تر حاشدناوحرم حاذق ، هرچند پزشکشود نحست نهی
گور دسترسوی ؛ راهی برای دروان جز وراجعه حه پزشک ورد نجاشد :شس دّوم ه ا الجت 

کوه از وحواروش ولوی پزشوک وورد ، اسوت داشوته حاشود حه پزشک زن خا پزشک ووردی 

                                                           
تی حا بیهار ندارد و چنانچوه وعالجوه و درووان ههوراه حوا نگواه خوا لهسوی حاشود . 1 حدیهی است پزشک وحروح 

کوواوال   شووراخط ذکوور ،حاخوود بوورای وراجعووه حووه وی ،کووه در شووراخط وعهووول جووایز نحسووت شووده در ایوون وسووأله 
گردد  .  رعاخت 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

وص بیشوتری»جهت دروان ، ناوحرم وراقجوت و رسوحدگی »داشوته خوا « وهارت و تخص 
کووه وعالجووۀ وی ههووراه حووا نگوواه خووا لهووس عووورتحن در صووورت 1،داشووته حاشوود« بهتووری ی 
 .  رجوع حه پزشک ورد اشكال ندارد، نجاشد

کوردن حودن خوود حاخود حوه وقودار ضورورت و نحواز شاخان ذکور اسوت،  بیهوار در برهنوه 
کتفا  .  و وقدار بیشتر را برهنه نكند 2کند ا

 .  ستدر وورد وراجعۀ ورد حه پزشک زن نحز جاری ا ،حكن وذکور در این وسأله
ف و واحسته بور  . 678 مسأله که وعالجه و دروان بیهاری وتوق  هر خک از اوور پزشكی 

بوورداری  نهونووه، گوورفتن فشووار خووون خووا نووجض، آن اسووت از قجحوول تزریووق آوپووول خووا سوورم
که ههراه حوا نگواه ، سونوگرافی و وانند آن، رادیولوژی، جهت آزواخش خون در صورتی 
که نگاه خا لهس آ خا لهس قسهتی از انسوان  ، ط ناوحرم جایز نحسوتن توسحدن حاشد 

کنوود نهی وگوور حووا ؛ توانوود بوورای ایوون اوووور حووه پزشووک خووا پرسووتار غحوور ههجوونس وراجعووه 
که در وسألۀ قجل بیان شد  .  رعاخت شراخطی 

که وراجعۀ فرد حه پزشک غحر ههجنس حوا شوراخط ذکور شوده  . 679 مسأله در وواردی 
کنود  توانود حوه پزشک خا پرستار نحز وی، جایز است« 533»در وسألۀ  حودن بیهوار نگواه 

 ؛ خا آن را لهس نهاخد

ه  کتفا ،الجت     .کند پزشک خا پرستار حاخد در این نگاه خا لهس حه وقدار ضرورت ا
تواند حا نگاه حوه عكوس خوا صوفحه ووانحتور و از طریوق دوربوین حنابراین چنانچه وی

 .حن نهاخوودطووور وسووتق نجاخوود اقوودام حووه نگوواه حووه، ووودار حسووته وعاخنووۀ الزم را انجووام دهوود
                                                           

ت بیشتر خا وراقجت بهتر خا غحر آن حاشد« بیهاری زن ۀأرفق در وعالج»حه تعجحری . 1 خ   . حه جهت خجرو
وود حووه رعاخووت وسوواجل شوورعی نگوواه و لهووس نجاشوود و وووثال  بوورای وعالجووه . 2 گوور پزشووک ووورد الاحووالی بوووده و وقح  ا

کوردن حود زن وظحفوه دارد حوا وجوود ، نهاخود ن زن خوا لهوس آن بویش از وقودار الزم و وجواز ویاقدام حه برهنه 
وه؛ او را نهی از ونكر نهاخد، شراخط گور نهوی از ونكور اثوری نداشوته حاشود ،الجت  وراجعوه حوه چنوحن پزشوكی ، ا

ووص بیشووتری داشووته خووا رسووحدگی و وراقجووت بهتووری  چنانچووه نسووجت حووه سووایر پزشووكان وهووارت و تخص 
 . ز استکند جای وی

گر وعالجه ،شاخان ذکر است  کوه درووان ضوروری  ،وستلزم نگاه خوا لهوس عوورتحن حاشود ا فقوط در صوورتی 
کردن حه وی حاشد جایز است بوده و راه وعالجه ونحصر  . حه وراجعه 



    / احكام پزشكی 

که وی ،طور ههحن تواند حدن بیهار را حا دستكش خا از روی لجاس وعاخنوه و در صورتی 
کند  .  نجاخد اقدام حه لهس وستقحن نهاخد ،لهس 

گوور پزشووک زن خووا ووورد ناچووار حاشوود بوورای وعالجووۀ بیهووار حووه عووورت وی  . 681 مسأله ا
کند کوردن در آخنوه وهكون حاشود ،نگاه  واجوب اط ، حنوابر احتحوچنانچه این اور حا نگاه 
کند نجاخد حه کوردن در آخنوه طووالنی؛ طور وستقحن نگاه  ت نگواه  تور از نگواه وگر آنكه ود 

 1.وستقحن حاشد
کردن حه شاخان ذکر است، حنابر احتحاط  عكوس خوا فوحلن عوورت در وووارد الزم نگاه 

گور ضورورت، دروان ضرورت کوردن در آخنوه اسوت و ا م بور نگواه  کوردن حوه ، وقود  حوا نگواه 
کردن حه فوحلن ، حنابر احتحاط شودبرطرف ویعكس عورت  م بر نگاه  کار وقد  الزم این 

 .  حاشدوی - چه پخش وستقحن و چه غحر وستقحن - عورت

رسوانی حوه زن در هنگوام زاخهوان و وضوع حهول اووری  وساعدت و کهک . 681 مسأله
گور خووف ضورر بور زن خوا حهلوش از فووت خوا آنچوه در حكون آن ، پسندخده اسوت حلكوه ا
کفایی وی حه این اور اقدام، است حاشد    ؛حاشدواجب 
ه کوه بور ووردان نواوحرم  ،الجت  ف و واحسته بر نگاه خا لهسوی اسوت  د نوزاد وتوق  گر تول  ا

وود ، حوورام اسووت گوور تول  کووار را شوووهر زن خووا زنووان خووا وحووارم وی انجووام دهنوود و ا حاخوود ایوون 
که بر غحر شوهر حرام است ) ف و واحسته بر نگاه خا لهسی است  واننود نگواه نوزاد وتوق 

ت فوق العواده )َحوَرح( چنانچه شوهر وی، خا لهس عورت( کار را حدون وشق  تواند این 
وگور آنكووه ، شوووهر را انتخواب نهاخود، زن حاخود بورای زاخهوان، و خووف ضورر انجوام دهوود

ووص بیشووتری داشووته خووا وراقجووت و رسووحدگی بهتووری داشووته ، قاحلووۀ زن وهووارت و تخص 
 .  تواند برای زاخهان قاحلۀ زن را انتخاب نهاخدکه در این صورت زن وی 2،حاشد

وا هنگوام اضوطرار و ؛ حكن وذکور وربوط حه حال اختحار استشاخان ذکر است،  او 

                                                           
احكوام رواحوط زن و وورد و وسواجل »پوشش در فصول ، لهس، سایر احكام وربوط حه نگاه ،شاخان ذکر است. 1

 .  ذکر شد« ناناجتهاعی آ

 .  «رفق حه حال زن در عهل زاخهان حاشدا» ،حه تعجحری. 2



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گواه اقودام حوه ایون ، دار شودزاخهان زن را عهده، ناچاری جایز است ورد ناوحرم حلكوه 
کتفا؛ حاشد اور واجب وی ه حاخد در نگاه و لهس حه وقدار ضرورت ا  .  نهاخد الجت 

 ضهان پزشک در صورت آسحج حه بيهار
کنود و  . 682 مسأله ه حه تشخحص خوود دارویوی بورای بیهوار تجوویز  گر پزشک حا توج  ا

کوتوواهی  سووهلهرچنوود  ،ضوواون اسووت، بوور اثوور آن بیهووار ضوورر بجحنوود خووا حهحوورد انگاری و 
که در وسألۀ حعد ذکر وی؛ نكرده حاشد  .  شود وگر ووردی 

اح از بیهار خا و . 683 مسأله گر پزشک خا جر  خعنوی شورط  ،براجت حگحرد 1لی  شرعی اوا
کار وی گر بر اثر تجویز خا وعالجه خا  که ا ضواون نجاشود ، ضرری حه بیهار وارد شد، کند 

ت و احتحواط الزم را ، و او هن بپذیرد کار خود واهر بوده و دق  چنانچه حا وجود آنكه در 
گرفته کار   .  ضاون نحست، حه بیهار ضرر برسد، در وعالجه حه 

گر َخ  . 684 مسأله کوه ختنوه ویا ان )کسوی  کوتواهی خوا اشوتجاه در ختنوه  ت  کنود( بور اثور 
کوودک شوود  وثول آنكوه وقوداری بویش از وتعوارف قطوع  -حاعث آسحب دخدن خا وورگ 

 ؛ ضاون است - کند چه عهدا  حاشد و چه غحر آن
کوتواهی خوا اشوتجاه او نجووده گر آسوحب وارد شوده بور اثور  ا ا حلكوه خووِد ختنوه بورای ، او 

ووه ضوورر دا چنانچووه تشووخحص وضوور  بووودن خووا وضوور  نجووودن ختنووه حووه او ، شووته حاشوودحچ 
گذار شده حاشد کودک ،وا کوه  از ختنوه وانند اخنكه ولی  شرعی  گور خواسوته در صوورتی 

کووودک ضوورر نوودارد کووه اصوول ، وی را ختنووه نهاخوود ،ختنووه بوورای  ولووی حعوودا  وعلوووم شووود 
کودک ضرر داشته  ؛ در این صورت نحز ضاون است، ختنه برای 

گوذار نشوده ولی چنانچه  حلكوه ، تشخحص وضر  بودن خا وضر  نجودن ختنوه حوه او وا
ت طفل )ضرری بوودن ختنوه  فقط برای انجام عهل ختنه اجحر شده حاشد و از وضعح 

 .  ضاون نحست، برای او( اطالع نداشته

                                                           
ه. 1 کوه  ،الجت  که بر آنان والخت دارد عهل نهاخد  ولی  شرعی حاخد وطابق حا وظاخف شرعی خود در وورد افرادی 

م  . شدذکر « َحْجر»فصل  ،توضحح آن در جلد سو 



    / احكام پزشكی 

 کالجد شکافی )تشریح( و پيوند اعضاء

 ت وسلهان  کالجد شکافی حدن وح 
وت وسولهان شورعا  حورام اسوت 1حکالجد شكافی و تشرخ . 685 مسأله گور  2حودن وح  و ا

که در فصل  - پزشک خا فرد دخگری ورتكب چنحن عهلی شود  ،«دخوات»حا توضححی 
 .  شودبر او دخه واجب وی - شود وی ذکر« 1070و  1070»وساجل 

 ت غحر وسلهان  کالجد شکافی حدن وح 

کووافر . 686 مسأله ووت  کووه حاشوود، کالجوود شووكافی و تشوورخح حوودن وح  در  ،از هوور صوونفی 
که در  ؛ زوان ححاتش جانش وحترم نجوده جایز است صورتی 

وی  کوافر ذو  گر در زوان ححاتش جانش وحترم بوده واننود  ا ا احتحواط واجوب آن ، او 
کالجد شكافی وی اجتناب شود که از  ه؛ است  ت در ،الجت  کالجد شكافی وح   چنانچه 

که در زوان  چه حه - شرخعت او جایز حاشد ححاتش اجوازه طور وطلق و چه در صورتی 
کالجوود  ،در ایوون صووورت - ولووی  او اجووازه دهوود، داده حاشوود و خووا آنكووه پووس از وفوواتش

 .  است شكافی وی جایز

کووافر در زوووان ححوواتش وشووكوک شوواخان ذکوور اسووت،  چنانچووه وحتوورم بووودن جووان 
 .  کالجد شكافی وی جایز است ،نحز اى بر آن وجود نداشته حاشد حاشد و نشانه

 ضرورت کالجد شکافی در ووارد 
کالجود شوكافی و تشورخح  . 687 مسأله وف و واحسوته بور  گر حفظ جان وسولهانی وتوق  ا

تی حاشد کوه جوانش وحتورم ، حدن وح  کوافرى  وت  چنانچه وهكن حاشد حاخود از حودن وح 
کووه وهكوون نحسووت کووافرى غحوور از او جهووت  خووا وشووكوک اسووت و در صووورتی  نجاشوود از 

                                                           
کردن حافت. 1  .های حدنشكافتن و برش دادن و جدا 
که در وساجل حعد حه آن اشاره وی. 2  .  شودوگر در حعضی از ووارد 
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گور ایون اوور نحوز وهكون نجاشو حودن  کالجود شوكافی، دکالجد شكافی اسوتفاده نهاخنود و ا
ت وسلهان جایز است    ؛وح 

ت وسلهان بوراى آوووزش پزشوكی و غحور آن جوایز   کالجد شكافی و تشرخح حدن وح  ا  او 
که در حكون وسولهان اسوت نحست، وگر اخنكه حفظ جان هرچنود   - وسلهان خا کسی 

ف و واحسته بر آن حاشد.  - در آخنده  وتوق 

 کافر جهت پيوند ح ت   ه حدن وسلهان زندهقط  عضو حدن وح 
کووه جووانش وحتوورم نحسووت خووا . 688 مسأله کووافر  ووت  وحتوورم  قطووع عضوووى از حوودن وح 

، بر آن وجوود نداشوته حاشود اى بودن جانش در زوان ححات وی وشكوک بوده و نشانه
حودن وسولهان بور آن  براى پیوند زدن حه حدن وسولهان جوایز اسوت و پوس از آن احكوام

 . رود وی زیرا جزجی از حدن او حه شهار ،شود جارى وی

 ت وسلهان جهت پيوند حه حدن وسلهان زنده  قط  عضو وح 

ت وسلهان . 689 مسأله کوه  ،حدن زنده براى پیوند زدن حه، قطع عضو وح  در صورتی 
ووف و واحسووته نجاشوود، زنوودگی وسوولهانی حفووظ  ،شوورعا  جووایز نحسووت ،بوور ایوون اووور وتوق 

 .پا( جرم حه آن داشته حاشد )وانند پیوند چشن و دست وهرچند فرد زنده نحاز و
کنودشاخان ذکر است،   گر پزشک خا فرد دخگری اقودام حوه اوور فووق  حوا توضوححی  - ا

بووور او دخوووه واجوووب  - گوووردد ذکووور وی« 1070و  1070»وسووواجل  ،«دخوووات»کوووه در فصووول 
ولوی حعود از آنكوه عضوو قطوع شوده ؛ قطوع شوده واجوب اسوت شود و دفون آن عضوو وی

گردخ پیوند زده شده و عضو زنده حلكوه ؛ نحسوت قطع آن واجوب، داى از حدن وسلهان 
گر ووجب ضرر وهن  و فوق ی( حاشد جایز نهی ا کل   .  حاشد العاده )ضرر 

گر حفظ . 691 مسأله وف و واحسوته بور قطوع عضووى از اعضواى ، جان وسلهانی ا وتوق 
کلحه( ت وسلهان حاشد )وانند پیوند قلب و  حنوابر  ولوی، قطع آن جوایز اسوت، حدن وح 

کوه نهاخوود دخووه الزم اقوودام حووه قطوع عضووو ووی احتحواط واجووب بور پزشووک خووا فورد دخگووری 
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گاه 1شود وی ایون عضوو حوه حودن فورد زنوده پیونود زده شوود و ححوات در آن دوحوده  و هر 
 . گردد جارى وی جزء آن وحسوب شده و احكام حدن زنده بر آن، شود

 ت حه قط  اعضای حدن حعد از وفات جهت پيوند حه وسلهان زنده  وصح 

کند ح . 691 مسأله ت  گر فرد وسلهان وصح  عضوی از اعضوای حودنش را پوس از وفوات ا
کنند تا ح که حفظه حدن فرد وسلهان زندهوی قطع  وف و  ای  جوانش بور ایون قطوع وتوق 

تی صححح است، واحسته حاشد پیوند زده شود  .  چنحن وصح 
گر حفظ  ا ا ف و واحسته نجاشود، جان وسلهانی او  صوححح ، بر این قطع عضو وتوق 

تی و جایز بوودن قطو حنوابر احتحواط  ع آن عضوو وحول  اشوكال اسوت وبودن چنحن وصح 
   .واجب وراعات وقتضاى احتحاط ترک نشود

کننده الزم نهی ،در هر دو صورتشاخان ذکر است،    .  شوددخه بر فرد قطع 

 ورگ وغزی و احکام وربوط حه آن 
ووت»وووراد از  . 692 مسأله خووه« وح  کووه ر کسووی اسووت  هووا و قلووب او  در وسوواجل خوواد شووده 
   ؛ف شده و حازگشتی نداشته حاشداز اداوۀ ححات وتوق   کاوال  

که از نظر وغزى ورده )ورگ وغزی( ا فردی  که 2،او  خوۀ او در حالی   هرچنود  - قلوب و ر
کهووک دسووتگاه ووت خووود را انجووام وووی - حووه  ووت وحسوووب ،دهنوود فعالح  شووود و  نهووی وح 

کوه قطوع  قطع اعضاى حدن وی براى پیوند حه فرد زنده شرعا  حرام اسوت و در صوورتی 
                                                           

ه. 1 که در وسألۀ حعد ذکر وی ،الجت  ت ههان طور  کننده واجب نهی ،شوددر صورت وصح   .  شوددخه بر قطع 

ووه فع2 کلح  ووف غحوور قابوول برگشووت  ووت. توق  کوورهاز اخجوواد وقفووه در عهلكوو عوونا ،هووای وغووزیالح  هووای رد وووخ و نووحن 
کوونش ختوولوغووزی و و گوور وغووز بووین ؛ ناونوودوووی« ووورگ وغووزی»هووای سوواقۀ وغووز را در علوون پزشووكی شوودن وا ا
کاوول از اکسوحژن و خوون دقحقوه حوه 14توا  0حدود  دچوار آسوحب دخودگی داجهوی  ،رسوانی وحوروم حهانود طوور 
خووک خووود را از دسووت وووی، شووده اوكووان تووداوم ضوورحان قلووب و  ،در چنووحن شووراخطی .دهووداعهووال فحزیولوک

تی حوهن در عروق و رگجرخان خو ت خودکوار بوودن حرکوات عضوالت آن بورای وود  ت خاصوح  طوور  ها حه عل 
ت وجود دارد س وصونوعی ، ووق  کوافی بورای تونف   ICU وحصول چنحن شراخطی ونوط حه داشتن اوكانات 

ز وی ت ووذکوروجه  وورگ ، حعود از سوپری شودن زووان انودکی ،حاشد و حوا قطوع اوكانوات نگهدارنوده در وود 
 .  رسدشخص فرا وی واقعی
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و بور ورتكوب چنوحن را دارد « قتول نفوس»حكون  ،تسورخع در وورگ او شوود اعضا ووجوب
 . شودثاحت وی - حسب وورد - قتل ۀعهلی قصاص خا دخ

که اعضای حدنش در هنگوام  . 693 مسأله ت نهاخد  گر فردی وصح  حوه « وورگ وغوزی»ا
تی حاطوول اسووت، دخگووران اهوودا شووود اجووازه خووا وکالووت دادن  ،ههچنووحن 1.چنووحن وصووح 

 . دبرای این اور اثری ندار

های پزشكی برای حفظ جان فورد وسولهان وورگ وغوزی وصل دستگاه . 694 مسأله
را ندارنوود و  شووده واجووب اسووت و پزشووک خووا پرسووتار خووا فوورد دخگوور حووق  قطووع دسووتگاه

احكام قتول وسولهان در ووورد آن جواری ، چنانچه دستگاه را قطع نهاخند و فرد حهحرد
 .  است در وورد سایر بیهاران وسلهان نحز جاری ،شود و این حكنوی

 قط  حعضی از اعضای حدن فرد زنده جهت پيوند حه دخگران 

در ، برداشووتن حخشووی از حوودن انسووان زنووده بووراى پیونوود زدن حووه دخگووران . 695 مسأله
که وی( داشوته حاشود قطع آن ضرر وهن  و فوق صورتی  کل  ، واننود چشون - العواده )ضورر 
 ؛ جایز نحست - پا، دست

گر ضرر وهن  و فوق ا حخوش اى از پوسوت خو وانند قطعه - العاده نداشته حاشد ولی ا
ک در صووورت سووالن ،لحووهک کانوودکی از نخوواع خووا قطووع خوو حووا فوورض  - لحووۀ دخگووربووودن 

خافوت پوول خوا ووالی در ازاى جوزء قطوع شوده جوایز  رضاخت صاحجش جوایز اسوت و در
ه؛ است کوه فورد ووذکور ناحوالغ خوا دیوانوه و واننود آن نجاشود ،الجت   ،این در صورتی است 

 .  وطلقا  جایز نحست اعضای حدنشوگرنه برداشتن 

 پيوند زدن برخی از اعضای حدن ححوان حه انسان 
پیوند زدن عضوى از اعضواى حودن ححووان واننود قلوب ححووان حوه حودن  . 696 مسأله

                                                           
گروه. 1 ت در  بیهواران وورگ وغوزی و اعوالم آووادگی بورای اهودای اعضوا در صوورت  هوای اهودای عضووعضوخ 

 . صورت شرعی ندارد ،ورگ وغزی
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هرچنود آن ححوووان نجوس العووحن واننود خوووک حاشود و حعوود از  ،وسولهان اشوكال نوودارد
که ححات در آن جرخان خافت شوود و ب وویشخص زنده وحسو جزجی از حدن، پیوند 

 .  شود آن جاری وی احكام حدن وسلهان بر

ت  تغحير جنسح 

 ت افراد ک در جنسح   وال
ووث بووودن . 697 مسأله ر خووا و ن  ت واقعووی افووراد از جهووت وووذک  نوووع ، وووالک در جنسووح 
کوه آلوت تناسولی حقحقوی وردانوه و بیضوه، های تناسلی آنوان اسوتاندام هوای کسوی 

که َوْهِجل و رحن و ت، طجحعی دارد کسی   ،زن اسوت، خهدان طجحعوی داردورد است و 
تیهرچند   .  آن را برداشته خا از بین رفته حاشد حه عل 
ت ،حنووابراین  نوووع انوودام تناسوولی خووارجی و داخلووی فوورد  ،وعحووار تشووخحص جنسووح 

کروووزم، اسوووت هوووا و سووواختار  نوووه تهووواخالت رفتووواری و روحوووی و احساسوووی و نوووه نووووع 
کرووووزم ،ژنتحكی فرد وتناسوب حوا نووع ، تار ژنتحكوی افورادهوا و سواخهرچند غالجوا  نووع 

 .  حاشداندام تناسلی خارجی و داخلی آنها وی

 ت صوری  تغحير جنسح 

کشورها عهلی حه نوام  ت»اوروزه در برخی از  گواه اووری  راخوج شوده« تغحیور جنسوح  و 
وت قانونی وحسوب وی اقودام  1نسویجشود و حعضی از افوراد وجوتال حوه اخوتالالت هوخ 

                                                           
ت جنسی اقسام وختلفی دارند. 1 گوروه، وجتالخان حه اختالالت هوخ  بیشوتر تهایول حوه تغحیور ، در بین آنوان دو 

ت دارند  :  جنسح 
گفتوه ویخوا تورانس (transsexual) سوكچوال د تراجنسوی خوا ترنسافرا الف. کسوانی  کوه حوه دلحول  هوا حوه  شوود 

تشووان هسووتند، نارضوواختی از جوونس خووود کووه در روانشووان حووس  ؛ خواسووتار تغحیوور جنسح  تی  آنووان جنسووح 
ت جسهشان وتضاد  است وی وق دارنود این افراد احساس ووی، کنند حا جنسح  ، کننود حوه جونس دخگور تعل 
گووروه ناحسوواوانی خووا وشووكلی در انوودام تناسوولی خووود و حافووتغال هووای داخلووی جنسووی ندارنوود و جووا  ایوون 

تشووان از ایوون جهووت وعلوووم اسووت نظوور ذهنووی و روحووی حووا وشووكل روبوورو هسووتند و ونكوور  زولووی ا ،جنسح 
ت خووود وووی ت نوووع جنسووح  ووی از نظوور وووثال  فوورد دارای انوودام؛ حاشووندصووح  هووای تناسوولی وردانووه اسووت و حت 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 : که شرح آن از قرار ذیل است، ندنهاخحه عهل وذکور وی

o ت صوری ورد حه زن  تغحير جنسح 

ت دارد حووا وراجعووه حووه پ کووه قصوود تغحیوور جنسووح  هووای شووک و تزریووق هوروووونزوووردی 
برآوودگی ، نوازک شودن صودا، عالوات زنانگی از قجحول رخخوتن ووهواى صوورت، زنانه

خجوواد تغحیوورات آخوود و پزشووک حووا قطووع انوودام تناسوولی وردانووه و اسووحنه در او پدخوود وووی
خوا آنكوه  کنودوویبرای او اندام ساختگی شجحه اندام تناسلی حوانوان درسوت ، ووضعی

 ؛ دهدبرای وی اندام تناسلی وصنوعی )پروتز( قرار وی

گونووه و ، فووک، اقوودام حووه اعهووال جراحووی بینووی، گوواه فوورد بوورای تشوواحه سووازی بیشووتر 
تراپوی حعود از آن نحوز  هوال  هورووونوانند آن نهوده تا از نظر ظاهری شجحه زنان شود و وع

ولوووی در هووور حوووال خجوووری از رحووون و ، خاحووودجهوووت حقوووای عالووووات زنوووانگی اداووووه ووووی
 .  شودتخهدان نحست و در نتحجه چنحن فردی برای ههحشه عقحن وی

o ت صوری زن حه ورد  تغحير جنسح 
ت دارد حووا وراجعووه حووه پزشووک و تزریووق هوروووون کووه قصوود تغحیوور جنسووح  هووای زنووی 

عالوات وردى از قجحل روییدن ووى صورت خا درشت شدن صدا در او پدخود ، هوردان
حوووا اخجووواد ، هوووا و واژنتخهووودان، رحووون، هووواآخووود و پزشوووک حعووود از برداشوووتن سوووحنهووووی

                                                                                                                               
کروووزمژنت ر وحسوب ووی است XYهای او حكی نوع  هوای  خوا بور عكوس ووثال  فورد دارای انودام، شوودو وذک 

کرووووزم ی از نظر ژنتحكی نووع  وث وحسووب ووی XXهوای او تناسلی زنانه است و حت  حوا ، شووداسوت و و ن 
، تراجنسوید را بورای افورا« نثوای روانویخ»، اصوطالح برخوی؛ این وجود احساسات و تهاخالت وردانوه دارد

گراخش کار وی، های روحی آنان وطابق نحست که عالخن جنس حدنی آنان حا   . برند حه 
گفتوه ووی (hermaphrodite) افراد دوجنسی خا هروافرودخت ب. کسوانی  کوحه  ه دارای اخوتالل ظواهری شوود 

گواه سحسوتن هورووونی جنسوی هسوتند و وعهووال  در اندام تناسلی و حافت نهوای »هوای داخلوی جنسوی و 
تی رنوج « ظاهری از اندام هر دو جنس د اندام تناسلی بینابین داشته و از ابهام جنسوح  را دارند و از حدو تول 

ت»آنووووان درصوووودد ، برنوووود وووووی  ،«1714»وسووووألۀ  ،«ارث»ر فصوووول د؛ آخنوووودخوووووخش بروووووی« کشووووف جنسووووح 
ت آنان ذکر وی نشانه  .  گردد هایی برای تشخحص جنسح 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C
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بوووراى او انووودام سووواختگی شوووجحه انووودام تناسووولی وردانوووه درسوووت ، تغحیووورات ووضوووعی
 ؛ هددکند خا براخش اندام تناسلی وصنوعی )پروتز( قرار وی  وی
و غحوره  ، فوکگونه، سازی بیشتر اقدام حه اعهال جراحی بینی گاه فرد برای تشاحه 
تراپووی حعوود از آن نحووز  نهاخوود تووا از نظوور ظوواهری شووجحه وووردان شووود و وعهوووال  هوروووونوووی

ولی در هر حال خجری از آلوت تناسولی ، خاحدجهت حقای عالوات وردانگی اداوه وی
و در نتحجوه چنوحن فوردی نحوز بورای ههحشوه عقوحن  های واقعی نحسوتطجحعی و بیضه

 .  شودوی

o  ت حه صورت فوق  حکن تغحير جنسح 
ت انجوام  . 698 مسأله کوه حوه عنووان تغحیور جنسوح  انجام اوور وذکور در قسوهت قجول 
ت در فرد نهی، شودوی ت اصلی انسوان تغحیور  ووجب تغحیر واقعی جنسح  گردد و هوخ 
کرده و فور، کند نهی و  شوود وی« دخترنهوا»خوا « پسورنها»د حلكه ظاهر جسهی وی تغحیر 

 .  کندلذا احكام شرعی او نحز تغحیر نهی
ت صووری داده ،حنابراین  کوه تغحیور جنسوح  حاطول و ازدواح حوا ، ازدواح حا ورد خا زنوی 

وت جونس ، شودههجنس وحسوب وی که صدور ودارک شناسایی حوا هوخ  ههچنان 
ارتجوواط حووا ، لهووس، نگوواه وخووالف بوورای وی جووایز نحسووت و الزم اسووت تهوواوی احكووام

ِت صوووری... نوواوحرم و کووه قجوول از تغحیوور جنسووح  ووف حووه آن ، را  خووود وی و دخگووران وكل 
کنند، بودند  .  پس از آن نحز رعاخت 
کووه ایوون عهوول جراحوویشوواخان ذکوور اسووت،   وسووتلزم نقووص عضووو وثوول ، از آنجووا 

رام هووا اسووت حووهووا خووا قطووع انوودام تناسوولی وردانووه و بیضووهبرداشووتن رحوون خووا تخهوودان
کشوف عوورت خوا؛ حاشد وی گر این عهل جراحی ووجوب  که ا نگواه خوا لهوس  ههچنان 
جوووایز نحسوووت و صووورف تهووواخالت ، حاشووود - ط پزشوووک ههجووونستوسوووهرچنووود  - آن
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ز شوورعی بوورای عهوول وووذکور  1،خوووخش ، وطووابق حووا جوونس وخووالفرفتوواری فوورد وجووو 
 .  شودوحسوب نهی

 ت واقعی  تغحير جنسح 
ت . 699 مسأله گر وقصود از تغحیر جنسح  غحیور واقعوی دسوتگاه تناسولی داخلوی و ت، ا

که وعحار اختالف زن و ورد وحسووب ووی چنانچوه ایون عهول حوا ، شوودخارجی حاشد 
کشف عورت خا ههجونس(  کط پزشوهرچنود توسو نگاه خا لهس آن اوور حرام )وانند 

 ؛ شرعا  جایز نحست ،ههراه حاشد
قطووع نظوور از  اووور وووذکور حووه خووودی خووود )فووی حوود  ذاتووه( حوواهرچنوود  ،عووالوه بوور آن 

وق نشوده، والزوات حرام آن جایز است ت وحق  کنون ایون نووع تغحیور جنسوح  و  2ولی تا 
کووه تووأثحرى در تغحیوور  ،آنچووه تووا حووه حووال صووورت پذیرفتووه ههووان تغحیوور ظوواهرى اسووت 

 .  احكام شرعی ندارد

 ت جنسی کشف واقعح   آشکارسازی و 

کوووه دچوووار ناهنجوووارى در انووودام تناسووولی هسوووتند و حوووا عهووول  . 711 مسأله کسوووانی 
احی ت جنسوی آنوان آشوكار ووی، جر  کوه ظواهرى زنانوه دارد، شوودواقعح   ،واننود ووردى 

، ولووی دارای دسووتگاه تناسوولی داخلووی زنانووه نحسووت و از جهووت خلقووت ووورد اسووت
که وخفی شده کوه انودام ، نهاخان سوازند، چنانچه اندام تناسلی وردانۀ وی را  خوا زنوی 

اندام تناسلی ظواهرى وردانوۀ ، تناسلی زنانۀ داخلی دارد و از جهت خلقت زن است
کنند این عهل حه خوودی خوود )فوی حود  ذاتوه( جوایز اسوت و ارتجواطی حوا ، وی را قطع 

                                                           
که رفتار و احساسات زنانه دارد. 1 گونوه ،وثل اخنكه وردی است  کوه خوود را زن وویحوه  پنودارد و تهواخالت ای 

، آن داردآراخش زنانوه و واننود ، جنسی و عاطفی وی ههانند زنان است و نحز وحل حه پوشحدن لجاس زنانه
کوه رفتووار و احساسووات وردانوه دارد کووه خوود را ووورد وووی ،خوا زنووی اسووت  پنودارد و تهوواخالت جنسووی و طوووری 

 . هحأت وردانه و وانند آن دارد، عاطفی وی ههانند وردان است و نحز وحل حه پوشحدن لجاس وردانه

ق نحز. 2 خادی ههراه است ،در صورت تحق   . حا وحذورات شرعی ز



    / احكام پزشكی 

ت ندارد ت جنسی فرد»حلكه ، تغحیر جنسح   ؛شودوحسوب وی« کشف هوخ 
ووه کشووف عووورت خووا نگوواه خووا  ،الجت  چنانچووه عهوول وووذکور وسووتلزم اوووور حوورام )واننوود 

گر آنكه انجام آن ضرورت داشته حاشود وثول اخنكوه و، لهس حرام( حاشد جایز نحست
ت فوق ل نهی ترک آن وستلزم وشق  که وعهوال  تحه  شود )َحوَرح( خوا ضورر العاده شدخد 

ه حاشد و راه چارۀ وشروع دخگری وجود نداشته نجاشد  .  قابل توج 

 سازی شجحه
، ای وطووابق اصوول )وثوول( از انسووانعجووارت اسووت از تولحوود نسووخه 1«سووازی شووجحه»
وث حدون تلقحح سلول، گحاه خا اجزاء و اعضای آنها 2،حوانح ر و و ن  هوای جنسوی ووذک 

 3.که دارای انواع وختلفی است، های علهی جدخدحا استفاده از روش
                                                           

کلونحنو « استنساخ»بی در زحان عر. 1  .  شودگفته وی« Cloning»و در انگلحسی 

گفته شده. حنابر 2  :  سازی ححوان در طی  وراحل زیر وهكن است انجام پذیرد فرآخند شجحه، آنچه 

 ؛تخهک حارور نشده از پستاندار واده گرفتن خک. 1
کشووحدن هسووتۀ تخهووک و. 4 فاقوود ، ذکورآوردن خووک تخهووک فاقوود هسووته )تخهووک وووحووه دسووت  بیوورون 

 ؛ کرووزوم و فاقد اطالعات ژنتحكی در وورد ححوان است(
کشووحدن هسووتۀ آن و هووداخت هسووتۀ ، گووزخنش خووک سوولول حوودنی )از ححوووان. 7  ووث( و بیوورون  ر خووا و ن  وووذک 

، حوه ایون ترتحوب تخهوک؛ ناونودووی« حازسوازی تخهوک»کوه آن را فراخنود ، وذکور حه درون تخهک فاقد هسوته
کروووووزم گرفتووه شووده ای الزم از خووک جوونس ووویهوودارای ههووۀ  کووه ههووۀ آنهووا از خووک سوولول حوودن ححوووان  گووردد 

 ؛ است
 ؛ حه ونظور تكثحر آن، تحرخک تخهک حه وسحلۀ داروهای شحهحایی خا جرخان الكترخكی. 0 
حه رحن ححوان وناسوب )ووادر ، انتقال تخهک پس از آنكه در آزواخشگاه حه ورحلۀ چند سلولی رسحد. 0 

که ب گرفته شده استجانشحن(  کار در نظر   ؛ رای این 
ود ووی، پس از زوان الزم بورای حوارداری کاوول و زنوده تجودیل شوده و وتول  ححووان ، شوودتخهوک حوه جنحنوی 

گرفتوه شوده و  کوه هسوتۀ سولول جسوهی از او  کاوول حوه ححووانی دارد  د شوده از نظور ژنتحكوی تطوابق نسوجتا   وتول 
ت او ههواره تاحع آن ححوان است  ؛ سازی ذکر شده است های دخگری نحز برای شجحهوهشح؛ جنسح 

عا شده وشاحه آنچه برای شجحه  گفته شده اد  کاول ححوان   . در وورد انسان نحز قابل انجام است، سازی 
کوه وویو انودام سوازی عضوو شوجحه، سوازی خكی از انواع شوجحه. 3 تووان از آن در علون پزشوكی هوای حودن اسوت 

هوای حنحوادی ووثال  در آزواخشوگاه از سولول؛ و صعب العالح استفاده نهوود زونهای وبرای دروان بیهاری
کووه وووورد نحوواز بیهووار  خووک عضووو خوواص بوورای تولحوود ،کووه توووان تجوودیل شوودن حووه اعضووای وختلووف را دارنوود

 . ناوندنحز وی« سازی دروانی شجحه»سازی را  این نوع از شجحه؛ استفاده نهود، است
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کووه ؛ حوورام نحسووت 1فووی نفسووه ،سووازی حووا توضووحح فوووق شووجحه . 711 مسأله کسووی  ولووی 
گونووه ووووارد اسووت )وجتهوود جوواوع الشووراخط( وووی نوود توادارای والخووت شوورعی در ایوون 

از انجوام برخوی از اقسوام  2حسب وصالح عهووی و اجتناب از خطرات احتهالی آن
 .  ارتكاب آن جایز نحست ،سازی نهی نهاخد و در این صورت شجحه

وق شوود گر ایون عهول در ووورد انسوان وحق  الزم اسوت از تهوام اووور  ،شاخان ذکر است، ا
ی  وانند نگاه خا لهس حدن ناوحرم، آشكار نهودن عورت - حرام خا لهس و نگاه حه آن حت 

که در فصل وربوط حه آن بیان شد گوردد و  - توسط پزشک ههجنس حا توضححاتی  پرهحز 
که تخهک از زن و سلول انسانی از ورد حاشد احتحواط واجوب زن و وورد  حنابر ،در صورتی 

 نجاشند.  - هرچند رضاعی - وذکور، از وحارم خكدخگر وانند برادر و خواهر

 ی از حارداریاحکام پيشگحر
حوه  3و واننود آن( IUDاستفاده از دارو خا دستگاه پیشگحرى از حاولگی ) . 712 مسأله

خاد نداشته حاشود زن ضرر وهن  و فوق شرط آنكه برای ولوی حاخود ؛ جوایز اسوت، العاده ز
ووی توسوواز تهووام اوووور حوورام )وثوول آشووكار نهووودن عووو ط رت خووا لهووس و نگوواه حووه آن حت 

گردد  ؛ پزشک ههجنس( پرهحز 
                                                           

که وهكن است حرام حاشدحه خودی خود و حا قطع نظر ا. 1  .  ز لوازوی 

پیوووداخش ، ووجوووب اخوووتالط انسووواب و ابهوووام در رواحوووط خوخشووواوندی سوووازی انسوووان واننووود اخنكوووه شوووجحه. 2
از بووین رفووتن نهوواد ازدواح و ، هووابینووی در انسووان بووروز اوووراض غحوور قابوول پوویش، هووای نوواقص الخلقووه انسووان

 . گردد... نابودی خانواده و

کوچک و وعهوال  حه شكل حورف ( دستIUDآی یو دی ). 3 کوه در داخول رحون قورار  Tگاهی  انگلحسوی اسوت 
ت عهلكرد آی یوو دی بورای جلووگحری از حوارداری حوه نووع آن واحسوته اسوت، گحرد وی آی یوو »در نووع ؛ کحفح 

حووا ورود آی یووو دی حووه ، کش اسووت وووس نوووعی اسووپرم، سووطح دسووتگاه حووا وووس پوشووانده شووده« دی وسووی
گر اسپروی داخل رحن شود س آزاد ویهای و یون، داخل رحن وعهوال  آن را از بین برده و وانع از  ،شوند و ا
گزخنوی تخهوک لقواح خافتوه در جودارۀ رحون ووی شود و در صورت لقواح نحوزلقاح وی در ؛ گورددووانع از النوۀ 
ووح نوووعی هوروووون پروژسووترون وصوونوعی حووه نووام « آی یووو دی هوروووونی»نوووع  ز ا« پروژسووتحن»دسووتگاه حووا ترش 

ه، کند لقاح تخهک و اسپرم جلوگحری وی ح ایون وواد  خواطی ضوخحن در رحون و دهانوۀ آن تولحود ، وحا ترش 
کووه اسووپرم توانووایی نفوووذ حووه آن را نوودارد و در نتحجووه لقوواحی صووورت نهی وی عووالوه بوور آن ایوون ، گحوورد شووود 

کرد نتواند حههوروون ووجب وی گر تخهک لقاح پیدا   . جداره حچسجد شود جداره رحن نازک شده تا ا
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ه گر پیشگحری از حاولگی حا ارتكاب اوور حرام وذکور ههراه حاشد ،الجت  فقوط در ، ا
واننود اخنكوه حواردار شودن بورای زن خووف ؛ حاشودصورت ضرورت و اضطرار جوایز ووی

ت و سختی فوق ه داشته خا ووجب وشق  کوه وعهووال  قابول  ضرر قابل توج  العاده حاشود 
ل نحست )َحَرح( پذیر نجووده  اوكان، ای وشروع دخگرهو پیشگحری از آن حا شحوه 1تحه 

 .  خا ضرری خا حرجی حاشد

که ثاحتشاخان ذکر است،   IUDشوود دسوتگاه پیشوگحرى از حواولگی) در صورتی 
از  احتحواط واجوب حاخود، حنوابر بورداز بوین ووی 3نطفوه را پوس از انعقوادش 2،و وانند آن(

وا اسوتعهال دارو و واننود آن؛ استعهال آن وطلقا  اجتناب شوود جهوت سوقط نطفوه  او 
 .  فتوی  جایز نحستحنابر  حعد از انعقاد آن

کوه  . 713 مسأله گر زوجه حخواهد جهت پیشگحری از حارداری اقدام حه اوری نهاخود  ا
ی از حاخد رضاخت وی را برای ایون ، حقوق شرعی شوهرش ونافات داشته حاشد حا حق 

 4.کار جلب نهاخد
 هرچنود ،حا عهل جراحوی بورای زن جوایز اسوت 5«های رحنلوله»حستن  . 714 مسأله

گردد گور ایون عهول وسوتلزم اووور حورام )وثول آشوكار ؛ ووجب عقحن شدن داجهی  ولی ا
ووی توسوونهووودن عووو ط پزشووک ههجوونس( حاشوود جووایز رت خووا لهووس و نگوواه حووه آن حت 
که در وسألۀ ، نحست  .  بیان شد« 344»وگر وورد استثنایی 

                                                           
خوووف وقوووع در آن ، ولووی نسووجت حووه ضوورر ،گفتنووی اسووت در ووووارد حوورح حاخوود اطهحنووان حووه آن حاصوول شووود. 1

 . کافی است

که در فضای رحن. 2 گذاشته وی ،از اجسام خارجی  کار   .  شودجهت پیشگحری از حاولگی 

که در رحن حا اسپرم حارور شده است ،ونظور. 3  . تخهكی است 

کوووه ووووانع از اسوووتهتاع  ،كوووه وسوووحلۀ پیشوووگحری از حووواولگی در َوْهِجووول زن قووورار داده شوووودواننووود اخن. 4 طووووری 
که در این صورت کار حاخد حا ووافقوت زوح انجوام شوود ،وتعارف حاشد  کوه اسوتفاد؛ این  وورد از  ۀههچنوان 

کوه وسوتلزم ورود جسون خوارجی در فضوای َوْهِجول اسوت خود حوا الزم حاحنوابر احتحواط  ،کاندوم برای وقارحت 
گحوورد  وجحووث، «ازدواح»ضووهنا  حقوووق شوورعی وربوووط حووه زوح و زوجووه در فصوول ؛ ووافقووت زوجووه صووورت 

 . بیان شد« وظاخف زن و شوهر در زندگی وشترک»

 . شود( ناوحده ویtubectomy« )توحكتووی» ،در زنان« بر  تخهک»هاى  عهل حستن لوله. 5
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 هوووا و واننووود آنكوووه ضووورر وهووون  وبووورای زن برداشوووتن رحووون خوووا تخهووودان ،ههچنوووحن
کووه ، شووود جووایز نحسووتالعوواده وحسوووب وووی فوووق وگوور اخنكووه وی حووه سووجب بیهووارى 

 .  نسجت حه انجام این عهل ناچار شود، دروان آن ضروری است

در ووورد حووا عهوول جراحووی جووایز  2خووا قطووع آنهووا 1«هووای ونووی بوورلولووه»حسووتن  . 715 مسأله
گردد، هرچند است گر این عهل وستلزم اوور حورام ؛ ووجب عقحن شدن داجهی  ولی ا
ووی توسووآشووكار نهووودن عووورت خووا لهووس  )وثوول ط پزشووک ههجوونس( و نگوواه حووه آن حت 

که در وسأله ؛ حاشد جایز نحست  .  بیان شد« 344»وگر وورد استثنایی 
کووه ضوورر وهوون  و فوووققطووع آلووت تناسوولی خووا بیضووه ،ههچنووحن العوواده وحسوووب  هووا 

کوه درووان ، حاشود بورای وورد جوایز نهی ،شوود ووی آن وگور اخنكوه وورد حوه سوجب بیهوارى 
 .  ضروری است نسجت حه انجام این عهل ناچار شود

کوه ووجوب عقوحن  . 716 مسأله کوه فورد اقودام حوه عهلوی  احتحاط وستحب آن اسوت 
کووه حووا توضووححات وسوواجل قجوول جووایز  - شووودشوودن حووه صووورت داجهووی وووی در وووواردی 

کووه وطلوووب  - اسووت کووه ایوون اووور وووانع از افووزاخش نسوول وسوولهحن  ننهاخوود و از آنجووایی 
س است وی  .  در غحر ووارد ضروری از آن اجتناب شود سزاوار است ،اشدحشرع وقد 

 احکام تلقحح وصنوعی
کوه در آن لقواح و ترکحوب اسوپرم وورد و تخهوک شحوه« تلقحح وصنوعی» ای اسوت 
گحورد و دارای حوه وسوحلۀ ابزارهوای پزشوكی صوورت ووی، حدون وقارحوت و نزدخكوی ،زن

 .  شوده آن بیان ویاحكام وربوط ح ،که در ذیل حاشدوی 3انواع وختلفی

                                                           
 . شودناوحده وی (vasectomy) «وازکتووی» ،در وردان« بر ونی»های  حستن لوله. 1

 شود.  العاده وحسوب نهی ها، ضرر وهن و فوقدر وردان حدون قطع بیضه« بر های ونیلوله». برداشتن خا قطع 2

 ؛ (IVF( و روش )IUIوانند روش ). 3

کووه در آن : (IUIروش ) کووه اسووپرم در ، شووودانجووام وووی« لقوواح داخوول رحوون»روشووی اسووت  حووه ایوون صووورت 
حووه درون ، از ونووی ووورد جوودا شووده و اسووپرم آووواده شوودهشووگاهی حووه روش شستشووو حووا وووواد خوواص، خشوراخط آزوا

این عهل حاعث افزاخش احتهال تهاس تخهوک حوا اسوپرم در وحوحط رحون شوده و ، شود حفرۀ رحن تزریق وی
 . دهداحتهال وقوع حارداری را افزاخش وی



    / احكام پزشكی 

 9 .تلقحح وصنوعی داخل رحهی 

o تلقحح زن حا ونی غحر شوهر 
تلقحح وصنوعی زن حا ونوی غحور شووهرش حوا اسوتفاده از ابوزار پزشوكی و  . 717 مسأله

 ؛ شرعا  جایز نحست 1،غحر آن حه صورت وستقحن
؛ زن و شوهر بر آن راضی حاشند خوا نوه؛ فرقی ندارد زن شوهردار حاشد خا حدون شوهر 

گحرد خا توسوط شوخص دخگورىتلقحح ت وی پزشوک ههجونس - وسط شوهر صورت   - حت 
حووا اوووور حوورام )وثوول آشووكار نهووودن عووورت خووا لهووس و نگوواه حووه آن( ههووراه ؛ انجووام شووود
 .  حاشد خا نه

گر زنی حا ونی شخص دخگری غحر شوهر خود حدون وقارحت و نزدخكی . 718 مسأله  ا
کوه در وسوألۀ  - و از وی فرزنودى  2شوودتلقوحح و حواردار  - ذکور شود« 343»حا توضححی 

گردد د   4،و شوخص ووذکور 3ولوی آن زن، هرچند عهل وذکور شرعا  جایز نحست، وتول 
وی ارث وحوان آنوان ثاحوت فرزند وحسوب وی وادر و پدر شوند و ههۀ احكام نسوب حت 

   5.حاشدوی

                                                                                                                               
شود، حدین صورت که تخهک را حا اسوپرم در یانجام و« لقاح خارح رحن»(: روشی است که در آن IVFروش )

کنند و تخهک حوارور شوده را پوس از گذشوت چنود ورحلوه تقسوحن سولولی و تشوكحل شراخط آزواخشگاهی حارور وی
 .طور طجحعی اداوه پیدا کند دهند تا روند رشد جنحن حهروخان )جنحن( چند روزه، در رحن قرار وی

که خود ونوی خوا اسوپرم. 1 حودون وقارحوت و ، هوای آوواده شوده حوا روش خواص  شستشووی ونویحه این صورت 
خا غحور آن حوه داخول وهجول خوا  - (catheterحارخک انتقال اسپرم ) ۀوانند لول - نزدخكی حا ابزارهای پزشكی
وا حكوون تلقووحح وصونوعی حووه صووورت غحوور ؛ لقوواح درون رحهوی فووراهن آخوود ۀرحون زن رخختووه شووود توا زوحنوو او 

 .  شودوی ذکر« 314»ازی در فضای خارح رحن( در وسألۀ س وستقحن )لقاح و حارور

کووه ایوون اووور حووه وسووحله وشوو ،حكوون وووذکور در ایوون وسووأله. 2 سوواحقه و واننوود آن انجووام شووود نحووز اول صووورتی 
 .  گردد وی

 .  صاحب تخهک. 3

 . صاحب اسپرم خا ونی. 4

که لقواح ووذکور در زووان ححوات وورد )غحور زوح( صوورت. 5 گور لقواح  فرض وسأله صورتی است  وا ا گرفتوه و او 
د شده، حعد از وفات ورد انجام شود  . برداز پدرش ارث نهی، فرزند وتول 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوه تلقوحح ووذکور عهودا  و حوا اطوالع از شاخان ذکر است،  در این حكن فرقی نحست 
گحرد خا حه اشتجاه رخ داده حاشدحكن شرعی صور  1.ت 

o  تلقحح زن حا ونی شوهر 

تلقحح وصنوعی زن حوا ونوی شووهرش حوا اسوتفاده از ابوزار پزشوكی و غحور  . 719 مسأله
 ؛ در حال ححات او )شوهر( جایز است 2آن

گر تلق ه ا کشف عوورتحالجت  ، نگواه ح وصنوعی وذکور حا ارتكاب اوور حرام )وانند 
فقط در صوورت ضورورت و ، س( ههراه حاشدط پزشک ههجنو لهس آن هرچند توس

   3؛حاشداضطرار جایز وی
ا کار حعد از وفات شوهر اجتناب شوود ،واجبحنابر احتحاط  او  و  حاخد از انجام این 

گحرد ود وویچنانچه تلقحح حعد از فوت شوهر صورت  کوه وتول  رچنود ه ،دشوو، فرزنودی 
 .  برد ولی از وی ارث نهی ،حه او ونتسب است

 3 .صنوعی خارح از فضای رحن تلقحح و 

گر تخهک زن و اسپرم ورد . 711 مسأله گرفته شوود و تخهوک حوا  - هرچند ناوحرم - ا
 سوپس نطفوۀ، اسپرم در خارح از فضاى رحن و َوْهِجل )ووثال  در آزواخشوگاه( حوارور شوود

این عهول حوا رعاخوت ، در رحن ههان زن خا زن دخگر قرار داده شود، حارور شده )روخان(
 : داردشراخط ذیل اشكال ن

وی از تهوام اووور حورام )وثول آشوكار نهوودن عوو الف. رت خوا لهوس و نگواه حوه آن حت 
گردد 4(ط پزشک ههجنستوس  ؛ پرهحز 

                                                           
 گناهكووار وحسوووب، هرچنوود فوورد در صووورت ارتكوواب عهوودی، شووودجوواری نهووی« زنووا»در ایوون وووورد حكوون . 1

 . شود وی

 . حاشدوی، ذکر شد« 1»، پاورقی «453»صفحۀ وشاحه آنچه در  ،تلقحح وصنوعی وذکور ۀشحو. 2

ت و سوختی فووق ،وانند اخنكه حاردار نشدن برای زن. 3 ه داشوته خوا ووجوب وشوق  العواده حاشود  ضرر قابل توج 
ل نحست )َحَرح( پوذیر نجووده خوا ضورری خوا  اوكان، های وشروع دخگرو حاروری حا شحوه که وعهوال  قابل تحه 

 . شودویذکر « 314»از وسألۀ  ،توضحح بیشتر در شرط )الف(؛ حرجی حاشد

 . پرهحز نهاخد( استهنای حرام) بر ورد الزم است از خود ارضایی ،طور ههحن. 4



    / احكام پزشكی 

ووه ت فوووق ،الجت  وول نهووی در صووورت وجووود وشووق  کووه وعهوووال  تحه  خوواد  شووود العوواده ز
ه برای وی ، و نجودن راه وشروع دخگر بورای رهوایی از آن )حرح( خا خوف ضرر قابل توج 

کووه تلقووحح بوورای او ، ام حووه هوور خووک از آن اوووور حووه وقوودار رفووع ضوورورتاقوود و نحووز پزشووكی 
   1؛شود جایز استط وی انجام ویوصنوعی توس

گوور نداشووتن فرزنوود بوورای زن حوورح داشووته حاشوود و راه وشووروع دخگووری واننوود  وووثال  ا
وه ، دار شودن زنگرفتن فرزند خوانوده از بهزخسوتی و غحور آن وجوود نداشوته نجاشود و حچ 

کشوف و لهوس و نگواه حورام حوه وی اوكوان پوذیر نجاشود در ایون فورض رعاخوت ، حدون 
 .  این شرط )شرط الف( الزم نحست

از وحوارم خكودخگر )نسوجی خوا سوججی خوا ، زن و ورد ووذکور ،احتحاط واجب حنابر ب.
عووروس و پوودر شوووهر ، داووواد و وووادر زن، وووادر و فرزنوود، رضوواعی( واننوود بوورادر و خووواهر

 .  نجاشند
نطفۀ حارور شده در رحِن وحوارم صواحب اسوپرم )نسوجی  ،واجبحنابر احتحاط  .ج

قورار ، حوه عنووان حسوتر پورورش نطفوه، خا سوججی خوا رضواعی( واننود ووادر خوا ووادر زن وی
خا خوواهرش خوا  2در رحن آن زن )صاحب تخهک(، قرار دادن آن. حنابراین، داده نشود

که از وحارم صاحب اسپرخاله  .  اشكال ندارد، م نحستنداش و وانند آن 
حعود از  ،تلقحح وصنوعی تخهک حا اسپرم در لولوۀ آزوواخش و خوارح رحون . 711 مسأله

و احكوام نسوب بوین نووزادی  3فوت صاحب تخهک خا صاحب اسوپرم اشوكال نودارد
وود وووی شووود حووا صوواحب اسووپرم و تخهووک و رحوون از وسوواجل حعوود کووه از ایوون طریووق وتول 

 ؛ شودروشن وی
ه  کوه تلقو ،الجت  حح حعود از فووت صواحب اسوپرم خوا تخهوک انجوام شوده در صورتی 

 .  بردحاشد فرزند وذکور از او ارث نهی

                                                           
کردن عورت خا نگاه خا لهس آن جوایز اسوت. 1 که آشكار  م بور پزشوک ، انتخواب پزشوک زن، در وواردی  وقود 

 . حاشد ورد وی

 . چه ههسر صاحب اسپرم حاشد و چه غحر آن. 2

 . ن استهرچند احتحاط وستحب در ترک آ. 3



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

که صاحب رحن است . 712 مسأله گر زنی  نسجت حه اووور حراووی ههچوون آشوكار  ،ا
 - حه جهوت اخنكوه فرزنود نداشوتن بورای وی ووجوب حورح اسوت  وثال   - نهودن عورت

حووورام بووورای زن  اضوووطرار وی ووجوووب جوووایز شووودن ایووون اووووور، و ناچوووار حاشووود وضوووطر
کننودۀ کوه اهودا  ؛ وگور اخنكوه او نحسوت، شوود تخهوک وحسووب وی  صاحب تخهوک 

 .  و ناچار حاشد نحز وضطر

کوه صواحب تخهوک ا ههچنحن، سوت نسوجت حوه اووور حورام ووذکور چنانچه زنوی 
کووه ، و ناچووار حاشوود وضووطر اضووطرار وی ووجووب جووایز شوودن ایوون اوووور بوورای زن دخگوور 

؛ نحسوت ، گوردد )ووادر جانشوحن( وحسووب ویصواحب رحون اسوت و پوذیرای جنوحن 
 ؛ و ناچار حاشد وگر آنكه او نحز وضطر

ووجوب جوایز  ، اضطرار و ناچواری صواحب تخهوک خوا صواحب رحون ،ههحن طور
کننودۀ  شدن اوور حرام )وانند خود کوه اهودا  ارضایی( برای شووهر وی خوا وورد دخگوری 

 .  اچار حاشدو ن ؛ وگر آنكه او نحز وضطرنحست، شود اسپرم وحسوب وی 

  اجحر شدن زن پذیرای جنحن حه عنوان وادر جانشحن 
که پذیرای جنحن است( برای پورورش جنوحن در  . 713 مسأله گر وادر جانشحن )زنی  ا

ن اجحر شود خافت اجاره بهای وعح   1.عقد اجاره صوححح اسوت، رحن خود در ازای در
کوواری ،طووور ههووحن خافووت وجلغووی حووه عنوووان عوووض و ُجعوول در ُجعالووه بوورای چنووحن   در

 ؛ صححح است
کوردن عوورت و نگواه و لهوس  وات حورام )آشوكار  که این عهول حوا وقود  ولی از آنجا 

 .  حاشد اقدام حه آن در غحر ووارد اضطرار و ناچاری جایز نهی، حرام( ههراه است

 د شده از تلقحح وصنوعی، رواحط سججی  نسجی نوزاد وتول 

کووه در اثوور تلقوو ،در ایوون حخووش حح وصوونوعی بووین حعضووی از رواحووط نسووجی و سووججی 

                                                           
ه. 1  . اجاره دادن خود اعضای حدن )وانند اجاره دادن رحن( صححح نحست ،الجت 



    / احكام پزشكی 

د شده و دخگران شكل وی    .شودحا ذکر وثال بیان وی گحردنوزاد وتول 
کوه شورط )ب( و شاخان ذکر است،  احكام وذکور در ایون وسواجل در فرضوی اسوت 

 .  رعاخت شده حاشد« 314»)ح( از وسأله 
گوور تخهووک و اسووپرم وربوووط حووه زن و شوووهرش )علووی و فاطهووه( بوووده و  . 714 مسأله ا

کوه صواحب تخهوک بووده )فاطهوه( قورار داده تخهک حارور شده در ر حون ههوان زنوی 
گوردد ود  کنود و فرزنودی وتول  ووادر و پودر آن فرزنود ، آن زن و شووهر، شود و در آنجا رشد 

 .  شوندوحسوب وی

گوور تخهووک و اسووپرم وربوووط حووه زن و شوووهرش )علووی و فاطهووه( بوووده و  . 715 مسأله ا
کنوود و )ووورخن( قوورار داده شووود و د1تخهووک حووارور شووده در رحوون زن بیگانووه ر آنجووا رشوود 

گردد د   ؛ حاشد صاحب اسپرم )علی( پدر وی وی، فرزندی وتول 

کوووداوحک  وووا در ووووورد اخنكوووه  از آن دو زن خعنوووی صووواحب تخهوووک )فاطهوووه( و  او 
شود وسوأله وحول  اشوكال صاحب رحن )ورخن( وادر نسجی نوزاد وذکور وحسوب وی

 2؛دوراعات وقتضای احتحاط ترک نشو ،واجبحنابر احتحاط  است و

ووه  گوور نوووزاد وووذکور پسوور حاشوود ،الجت  کووه زن پوودر وی ، ا حووا صوواحب تخهووک )فاطهووه( 
حوا صوواحب رحوون )وورخن( و نحووز دختووران  ،ههچنووحن 3.شووود وحورم اسووتوحسووب وووی

                                                           
که نسجتی حا طرفحن ندارد و ناوحرم است ،ونظور. 1  .  زنی است 

کووه بووین حچووۀ  ،در صووورت فوووت صوواحب تخهووک خووا صوواحب رحوون ،حنووابراین. 2 احتحوواط واجووب آن اسووت 
ی   گحوورد و در صووورت فوووت وووذکور خووا ولووی  شوورعی وی و سووایر ورثووۀ وتوووف  نسووجت حووه ارث وصووالحه صووورت 

بووین صوواحب تخهووک و صوواحب رحوون  ،واجووبحنووابر احتحوواط  نسووجت حووه سووهن االرث وووادرش، حچووه
گردد  .  وصالحه انجام 

کوه در ووتن ذکور ، )فاطهه( وادر نسجی نوزاد ووذکور حاشود خوا نوه در وورد اخنكه صاحب تخهک. 3 ههوان طوور 
 ؛ حاشد شود حا وی وحرم ویی چون زن پدرش وحسوب ویول؛ وسأله وحل  اشكال است، شد

گر فرض شود صاحب تخهک )فاطهه( از شوهر سواحقش دارای دختور حاشود ههچنحن،  وت وی ، ا وحروح 
حووا نوووزاد وووذکور از جهووت اخنكووه بوورادر و خووواهر نسووجی هوون وحسوووب شوووند وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات 

وه چنانچوه فاطهو؛ وقتضای احتحاط ترک نشود ود الجت  ه از علوی دارای فرزنود شوود و از شوحر حاصول شوده از تول 
این نوزاد حا دختر فاطهه از شوهر ساحقش بورادر و ، شحر دهد - حا رعاخت شراخط - فرزند وشترک حه نوزاد وذکور
 . شوندخواهر رضاعی وحسوب وی
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 1.حاشدهای وی و وادر و خواهر وی وحرم ویصاحب رحن و نوه
که نوزاد وذکور دختر حاشد هوای هحوا پسوران صواحب رحون )وورخن( و نوو، در صورتی 

بیجوووۀ شووووهِر صووواحب رحووون وی و پووودر و بووورادر وی وحووورم ووووی حاشووود و نحوووز در حكووون َر
کووه بیووان شوود 2شووود وحسوووب وووی صوواحب اسووپرم )علووی( پوودر دختوور  ،و ههووان طووور 
 .  لذا وی حا پدر و برادر علی وحرم است، وذکور بوده

گوور صوواحب تخهووک )فاطهووه( و صوواحب اسووپرم )علووی( زن و شوووهر  . 716 مسأله ا
د و تخهوک حوارور شوده در رحون صواحب تخهوک )فاطهوه( قورار نجوده و ناوحرم حاشون

گردد د  کند و فرزندی وتول  صواحب اسوپرم )علوی( پودر وی ، داده شود و در آنجا رشد 
 ؛ )فاطهه( وادر اوست 3و زن وذکور شودوحسوب وی

گور نووزاد ووذکور پسور حاشود حوا ههسور صواحب اسوپرم )علوی( وحورم  ،در این فرض ا
 .  شودسوب ویزیرا زن پدر وی وح؛ است

د شده دختر حاشد که نوزاد وتول   4.ربیجۀ شوهر فاطهه است، در صورتی 
                                                           

گر داخه ،ههان طور. 1 کوه رحون او ، شوودوویشحر دهود حوا وی وحورم  - حا شراخط شرعی - ای نوزادی راکه ا زنوی 
د شده نحز حا وی  . وحرم است - ههانند وادر رضاعی - حستر پرورش نوزاد بوده و نوزاد از او وتول 

گر صاحب رحن )ورخن( و شوهرش )حسن( حاشد ،حنابراین. 2 کورده حاشوند ،ا کوه حوا هون نزدخكوی  ، در صوورتی 
گور  ذکور شود« 35»حوه آن در وسوألۀ  و وعنوای ربیجوه و احكوام وربووط دختر وذکور حوا حسون وحورم اسوت و ا

نوووزاد وووذکور حووا پسوور حسوون نوواوحرم ، فوورض شووود حسوون از ههسوور دخگوورش )نوورگس( صوواحب پسووری شووود
ه ود فرزنود وشوترک حوه دختور ووذکور ،است؛ الجت   حوا - اگر ههسر دخگر حسن )نرگس( از شوحر حاصول شوده از تول 

 . شوندخواهر رضاعی وحسوب وی این دختر حا پسر حسن برادر و، شحر دهد - رعاخت شراخط
ا نسجت حه صاحب تخهک )فاطهه( گر فرض شود وی از شوهر ساحقش دارای پسر حاشد ،او  وت ، ا وحروح 

وی حا نوزاد وذکور از جهوت اخنكوه بورادر و خوواهر نسوجی هون وحسووب شووند وحول  اشوكال اسوت و وراعوات 
ه؛ وقتضای احتحاط ترک نشود گر صاحب تخهوک )فاطهوه(  ،الجت  از شووهرش )علوی( دارای فرزنود شوود و از ا

وود فرزنوود وشوترک حووه دختور وووذکور ایوون دختور حووا پسوور ، شوحر دهوود - حووا رعاخوت شووراخط - شوحر حاصوول شوده از تول 
 . شوندفاطهه از شوهر ساحقش برادر و خواهر رضاعی وحسوب وی

 . حاشدهن صاحب تخهک و هن صاحب رحن وی ،فاطهه در فرض فوق. 3

کورده حاشوند، گر شوهر فاطهه حسن حاشدا ،حنابراین. 4 که حا هون نزدخكوی  دختور ووذکور حوا حسون ، در صورتی 
گر فرض شود حسن از ههسر دخگرش )نرگس( صاحب پسری شود؛ وحرم است ا ا دختر وذکور حا پسور ، او 

ه؛ حسن ناوحرم است د فرزنود وشوترک حوه دختور  ،الجت  گر ههسر حسن )نرگس( از شحر حاصل شده از تول  ا
 . شونداین دختر حا پسر حسن برادر و خواهر رضاعی وحسوب وی، شحر دهد - حا رعاخت شراخط - وروذک
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گوور صوواحب تخهووک )فاطهووه( و صوواحب اسووپرم )علووی( زن و شوووهر  . 717 مسأله ا
نجوده و ناوحرم حاشند و تخهک حارور شده در رحن ههسر صاحب اسپرم )ورخن( قورار 

گردد د  کند و فرزندی وتول  پرم )علوی( پودر وی صواحب اسو، داده شود و در آنجا رشد 
 ؛ شودوحسوب وی

کوودام  ووا در وووورد اخنكووه  خعنووی صوواحب تخهووک )فاطهوووه( و  ،از آن دو زن خوووک او 
وسأله وحل  اشكال ، شودصاحب رحن )ورخن( وادر نسجی نوزاد وذکور وحسوب وی

  ؛وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود ،واجبحنابر احتحاط  است و
ه  گر نوزاد وذکور پسر حا ،الجت  هوای وی شد حا صاحب رحن )ورخن( و دختوران و نووها

ولوووی وحووورم بوووودن وی حوووا صووواحب تخهوووک  ،حاشووودو ووووادر و خوووواهر وی وحووورم ووووی
های وی و وادر و خواهر وی وحول  اشوكال اسوت و وراعوات )فاطهه( و دختران و نوه

 1؛وقتضای احتحاط ترک نشود
که آن حچه دختر حاشد  های وی و ن( و نوهحا پسران صاحب رحن )ورخ، در صورتی 

بیجووۀ شوووهِر صوواحب تخهووک )فاطهووه( پوودر و بوورادر وی وحوورم وووی حاشوود و در اخنكووه َر
و  2شود وسأله وحل  اشكال است و وراعات وقتضوای احتحواط تورک نشوودوحسوب 

که بیان شد لوذا وی حوا پودر ، صاحب اسپرم )علی( پدر دختر وذکور بوده ،ههان طور 
 .  و برادر علی وحرم است

گوور صوو . 718 مسأله احب تخهووک )فاطهووه( و صوواحب اسووپرم )علووی( زن و شوووهر ا
)خدخجووه( غحوور از 3نجوووده و نوواوحرم حاشووند و تخهووک حووارور شووده در رحوون زن بیگانووه

کند و فرزندی  صاحب تخهک و ههسر صاحب اسپرم قرار داده شود و در آنجا رشد 
                                                           

کووه نوووزاد وووذکور نسووجت حووه صوواحب  ،در وووورد احكووام نگوواه و پوشووش ،حنووابراین. 1 احتحوواط واجووب آن اسووت 
 . ولی بینشان ازدواح صورت نگحرد ،تخهک و دختران وی ناوحرم فرض شوند

ه. 2 گر صا ،الجت  ود ا حب تخهک )فاطهه( از شوهرش )حسون( دارای فرزنود شوود و از شوحر حاصول شوده از تول 
فاطهه و حسن وادر و پدر رضواعی او ، شحر دهد - حا رعاخت شراخط - فرزند وشترک حه پسر خا دختر وذکور

 هاخشوان وحورم شوند و حا وی وحورم هسوتند و نحوز نووزاد ووذکور حوا اوالد فاطهوه و حسون و نووهوحسوب وی
 . حاشدوی

که نسجتی حا طرفحن ندارد و ناوحرم است ،ونظور. 3  .  زنی است 
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گردد د   ؛ شودصاحب اسپرم )علی( پدر وی وحسوب وی، وتول 
وووا در ووووورد اخنكوووه  خعنوووی صووواحب تخهوووک )فاطهوووه( و  ،از آن دو زن کوووداوحک او 

وسووأله وحوول   ،شووودصوواحب رحوون )خدخجووه( وووادر نسووجی نوووزاد وووذکور وحسوووب وووی
 .  واجب وراعات وقتضای احتحاط ترک نشودحنابر احتحاط  اشكال است و

ه  گر نوزاد وذکور دختر حاشد ،الجت  بیجۀ شوهِر صاحب رحون )خدخجوه(  ،ا در حكن َر
بیجووه بووودن دختوور وووذکور بوورای شوووهِر صوواحب تخهووک  1،ودشوووحسوووب وووی ولووی َر

   .وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود، )فاطهه(
هوای صواحب رحون )خدخجوه( و پودر و بورادر نوزاد وذکور حا پسران و نوه ،ههچنحن

هوای صواحب تخهوک )فاطهوه( و ولی وحرم بودن او حا پسران و نوه ،وی وحرم است
 .  برادر وی وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط ترک نشودپدر و 
کووه نوووزاد وووذکور پسوور حاشوود  حووا صوواحب رحوون )خدخجووه( و دختووران و ، در صووورتی 
حاشد و نحز حا ههسر صاحب اسوپرم )علوی( های وی و وادر و خواهر وی وحرم وی نوه

صوواحب ولووی وحوورم بووودن وی حووا ؛ شووودزیوورا زن پوودر وی وحسوووب وووی، وحوورم اسووت
و  2های وی و وادر و خواهر وی وحول  اشوكال اسوتتخهک )فاطهه( و دختران و نوه

 3.وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود
که تخهوک حوارور شوده . 719 مسأله  - 4«314»حوا رعاخوت شوراخط وسوألۀ  - در وواردی 

                                                           
گر شوهر خدخجه حسن حاشد ،حنابراین. 1 کرده حاشند، ا که حا هن نزدخكی  دختر ووذکور حوا حسون ، در صورتی 

گر فرض شود حسن از ههسر دخگورش صواحب پسوری شوود؛ وحرم است ا ا نووزاد ووذکور حوا پسور حسون ، او 
ووه؛ نوواوحرم اسووت گوور خدخجووه پسوور وووذکور را ،الجت  بوورادر و خووواهر ، آن دو، شووحر دهوود - حووا رعاخووت شووراخط - ا

 . شوندرضاعی هن وحسوب وی

کووه نوووزاد وووذکور نسووجت حووه صوواحب  ،حنووابراین. 2 در وووورد احكووام نگوواه و پوشووش احتحوواط واجووب آن اسووت 
 . ولی بینشان ازدواح صورت نگحرد ،تخهک و دختران وی ناوحرم فرض شوند

ه. 3 گر صاحب تخهک )فاطهه( از شوهرش )رضا( صاحب فرزنود شوود و از شوحر حاصول شوده از ایون  ،الجت  ا
فاطهووه و رضووا وووادر و پوودر رضوواعی او وحسوووب ، شووحر دهوود - حووا رعاخووت شووراخط - والدت نوووزاد وووذکور را

  .شودم وی های صاحب تخهک نحز وحرنوزاد وذکور حا اوالد و نوه ،شوند و در این صورت وی
که. 4 نطفۀ حارور شده در رحِن وحارم صاحب اسپرم )نسجی خوا  ،واجبحنابر احتحاط  از جهله شراخط آن بود 

 . سججی خا رضاعی( قرار داده نشود
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گواه  ، شوود در رحن زنی غحر از صاحب تخهوک و ههسور صواحب اسوپرم قورار داده وی
کوه بیگانوه اسوت و نسوجتی حوا صواحب تخهوک و صواحب  صاحب رحون زنوی اسوت 

 ؛ اسپرم ندارد
گوواهی تخهووک حووارور شووده در رحوون زنووی قوورار داده وی کووه حووا صوواحب  ولووی  شووود 

های  دارای صووورت ،ایوون فوورض؛ نسووجتی دارد، تخهووک خووا صوواحب اسووپرم خووا هوور دو
کوه نسوجت افوراد حوا خكودخگر در هور ها وختلوف بووده و  خوک از آن صوورت فراوانی است 

ووت بووین آنووان در برخووی وووواردوح بوورای ؛ حاشوود وی، بیشووتر از آنچووه قووجال  بیووان شوود، روح 
 : شود نهونه خک وثال ذکر وی

گووور صووواحب اسوووپرم )علوووی( و صووواحب تخهوووک )فاطهوووه( زن و شووووهر حاشوووند و  ا
تخهک حارور شده در رحن )خدخجه( زِن برادر صاحب اسپرم )علوی( قورار داده شوود 

کورده و نووزاد ود شوودو در آنجا رشود  پودر نووزاد بووده و ، صواحب اسوپرم )علوی(، ی وتول 
کووداوحک از ؛ حاشوود عهوووی او وی، شوووهر صوواحب رحوون )شوووهر فاطهووه( ووا در اخنكووه  او 

، شوود وادر نووزاد وحسووب وی، صاحب تخهک )فاطهه( و صاحب رحن )خدخجه(
وراعووات وقتضوای احتحواط در ایون ووورد توورک . حنوابراین، وسوأله وحول  اشوكال اسوت

 .  نشود

گر نوزاد وذکور پسر حاشود ه ا حوا صواحب رحون )خدخجوه( و ووادر و ووادربزرگ و  ، الجت 
آن نوووزاد حووا صوواحب تخهووک )فاطهووه( وحوورم  ،طووور ههووحن . خووواهر وی وحوورم اسووت

ووت او حووا وووادر؛ گووردد زیوورا زن پوودر وی وحسوووب وی ،اسووت وووادربزرگ و ، ولووی وحروح 
وراعوووات  ،واجوووب حنوووابر احتحووواط وحووول  اشوووكال اسوووت و، خوووواهر صووواحب تخهوووک

 .  وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود
کووه نوووزاد وووذکور دختوور حاشوود پوودربزرگ و بوورادر صوواحب رحوون ، حووا پوودر، در صووورتی 

وووه را شووحر دهوود خوووا نووه، چووه اخنكووه صووواحب رحوون، )خدخجووه( وحوورم اسوووت ولوووی ؛ حچ 
ت او حا پدر پدربزرگ و برادر صاحب تخهک وحول  اشوكال اسوت و احتحواط  ، وحروح 

که وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشودواج  .  ب آن است 
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گرفته و حارور شوود و در رحون وصونوعی . 721 مسأله گر تخهک زن و اسپرم ورد  قورار  ا
صواحب اسوپرم و تخهوک پودر و ووادر فرزنود ، گرفته و از این عهل فرزندی حه دنحوا آخود

ی ارث ۀو هه شوند وحسوب وی  ؛ شود بینشان جارى وی ،احكام َنَسب حت 
وووه گووور پووویش از انجوووام تلقوووحح خكوووی از آن دو از دنحوووا بووورود ،الجت  فرزنووود از او ارث ، ا

 .  برد نهی

 احکام سقط جنحن 

 حرام بودن سقط جنحن 
که در وسوألۀ ، سقط جنحن جایز نحست . 721 مسأله خواهود  «347»وگر در وواردی 
وورام بووودن سووقط جنووحن شوواول وراحوول اوآووود و حوو ووی  ،تكاووول جنووحن در رحوون ۀلح  حت 
حعود از دوحوده شودن روح شودخدتر ، شود و حرام بودن ایون اوورز وینح 1لقاح خافته نطفۀ
 .  است

فرقوی نحسوت بوین اخنكوه نطفوۀ ووذکور در دیووارۀ رحون وسوتقر  شوده  ،در حكن فووق
کوه تلقوحح ووذکور حوه صوورت طجحعوی انجوام ، حاشد خا نه کوه تفواوتی نحسوت  ههچنوان 

ه 2؛شده خا زن حا تلقحح وصنوعی حاوله شده حاشد گور  ،الجت  تلقوحح وصونوعی اسوپرم ا
هنووز  کوه، و تخهک در لولۀ آزوواخش و واننود آن در فضوای بیورون از رحون انجوام شوده

کردن آن جوایز ، نطفۀ لقاح خافته وارد رحن نشده و اقتضاء حقاء و تكاول را ندارد تلف 
 .  است

 سقط جنحن حعد از دوحده شدن روح 
کووردن جنووحن حعوود از دوحووده شوودن روح . 722 مسأله  .حسووتوطلقووا  جووایز ن ،سووقط 

                                                           
که از تلقحح اسپرم و تخهک حاصل وی نطفه، ونظور. 1 که آن را  ای است   . ناوند وی« روخان»شود 

کوه ثاحوت  - IUDواننود  - اه پیشگحری از حواولگیشاخان ذکر است در وورد استفاده از دستگ. 2 در صوورتی 
کوه توضوحح آن در وسوألۀ ؛ واجوب اسوتحنوابر احتحواط  حكن، برد نطفه را پس از انعقادش از بین وی شود
 . ذکر شد« 344»
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ت فووق ،واجبحنابر احتحاط  حكن وذکور خواد  در صورت ضرر خوا َحوَرح )وشوق  العواده ز
وول نهووی کاووول بووودن خلقووت  حاشوودشووود( نحووز جوواری ووویکووه وعهوووال  تحه  و فرقووی بووین 

 .  الخلقه بودن آن نحست جنحن خا ناقص

 سقط جنحن قجل از دوحده شدن روح 
گوور حوواقی وانوودن حهوول بوورای وووادر ووجووب خوووف ضوورر قا . 723 مسأله ووه بوور ا بوول توج 

ت فوق 1خودش حاشد کوه وعهووال   خا براخش وشق  العاده و حسحار شدخدی داشوته حاشود 
ل نحست )َحَرح( و راه وشوروع دخگوری بورای رهوایی از آن نجاشود در ایون دو ، قابل تحه 

کردن جنحن قجل از دوحده شدن روح  .  جایز است، صورت سقط 

حلكوه خووف ضورر قابول ؛ زم نحستخقحن حه آن ال، «ضرر»در وورد شاخان ذکر است، 
که از راه ه  کوافی اسوتتوج  وا نسوجت حوه  ؛ های عقالیی حاصول شوده حاشود  ، «حورح»او 

 .  حاشدکافی نهی، خقحن خا اطهحنان حه آن الزم است و خوف واقع شدن در حرح

گوور . 724 مسأله ت فوووق ا ولووی حووا  ،العوواده نوودارد اسووتهرار حوواولگی بوورای وووادر وشووق 
کوه جنوحن نواقص الخلقوه اسوت و حعود از آور ث تشخحص قطعی خا اطهحنوان احوت شوود 

ت فوق، والدت که وعهووال   حضانت و نگهداری از آن برای وادر حا وشق  العاده شدخد 
وول نحسووت )حوورح( ههووراه حاشوود واننوود  - چنانچووه راهووی بوورای رهووایی از آن، قابوول تحه 

گوذاری فرزنود حوه شوخص دخگور خو گرفتن ودد ا خوار وعلوولحن جهوت وراقجوت از وی خوا وا
که اقودام حوه نگهوداری ، پرورشگاه کز خصوصی خا دولتی  سازوان بهزخستی و سایر ورا

سووقط  ،فووراهن حاشوود - حووه آنووان 2و وکالووت دادن در اووور حضووانت نهاخنوودوعلووولحن وووی
 ؛ جنحن جایز نحست

                                                           
ع و سردرد و ضررهای وتعارف و طجحعی. 1 ز سقط نهی... ناشی از حاولگی وثل حالت تهو   .  حاشدوجو 

که در وجحث  حا رعاخت. 2 گردخود« حضانت»شراخطی  وه؛ برای سپردن فرزنود حوه دخگوران ذکور  گوذاری و  ،الجت  وا
کوه حا رعاخت شراخط آن حاخد توس وکالت دادن حه شخص دخگر برای نگهداری و وراقجت از فرزند کسی  ط 

کوه توضوححات وربووط حوه آن در فصول ، حضانت فرزند حه عهدۀ اوسوت گحورد  وجحوث ، «ازدواح»صوورت 
 . ذکر شده است« حضانت و نگهداری از فرزند حق  »
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ه گر فرض شود ،الجت  در ایون ، هحچ راهی برای رهایی از حرح ووذکور وجوود نودارد 1ا
 2.ز دوحده شدن روح جایز استقجل ا، صورت سقط جنحن

 سقط جنحن حه جهت فقر و وشکالت اقتصادی 

ز سوقط جنوحن نحسوت . 725 مسأله ، ِصرف تورس از فقور و وشوكالت اقتصوادی وجوو 
کوورخن ْوالَدُکووْن َخْشووَحَة ؤِ »فرواخوود کشووتن فرزنوودان ووویدرحووارۀ  قوورآن 

َ
َنْحووُن   ْوووالٍق َوال َتْقُتُلوووا أ

ُکْن ؤِ ؤَنْرُزُقُهْن َو  ا َکجن َ َقْتَلُهْن خ َ  
 
   3.«حرا  کاَن ِخْطأ

ووا آنوان و شوها را روزی ، فرزندانتان را حه سجب فقر و وشكالت اقتصادی نكشحد»
گناه و خطایی بزرگ وحسوب وی، دهحن وی کشتن آنان   .  «شود ههانا 

اور رزق و روزی حا خداوند وتعال است و او از آنچه خحر و صالح حندگانش اسوت 
گوواه وووی کوورخن ووویالهووی ا ۀحاشوود و ایوون وعوودآ کووه در قوورآن  ووِق   َوووْن  َو »: فرواخوودسووت    اَم   َخت َ
ْل َعَلی اِم َفُهَو َحْسُجُه ُه ِوْن َحْحُث ال َخْحَتِسُب َو َیْرُزقْ َلُه َوْخَرجا  َو   َخْجَعْل     4.«َوْن َخَتَوک َ
کند خداوند برای او راه نجاتی قرار ووی» کوه  هر کس تقوی پیشه  دهود و او را از جوایی 
کافی است  ن ندارد روزی ویگها ل نهاخد، خدا او را  که حه خداوند توک   «. دهد و کسی 

 ت و ناقص الخلقه بودن  سقط جنحن حه جهت وعلولح 
ووت و نوواقص الخلقووة بووودن جنووحن . 726 مسأله احووتالی جنووحن حووه ، تشووخحص وعلولح 

 و واننود آن« آزوواخش و تسوت غرحوالگری»های دخگر از طریوق خا بیهاری 5َسندُرم داون
                                                           

ق فرض وذکور در حسحاری از ووارد. 1  . رسدحعحد حه نظر وی ،هرچند تحق 

ت از طریق آزوواخش و تسوت غرحوالگری. 2 ز بورای سوقط جنوحن وحسووب نهوی ،تشخحص وعلولح   ،شوودوجوو 
کوه در ووتن بیوان ح - وگر آنكه ووجب خقحن خا اطهحنان حه وجود نقص وهن  در اعضای جنحن ا توضححی 

 .  گردد - شد

 .71 ۀآخ ،اسراء ۀسور. 3
 .7 و 4ۀ آخ ،طالق ۀسور. 4
گذشوته «َسندُرم داون». 5 کوه ووجوب ، شود نحوز ناوحوده وی «ُونُگلحسون» کوه در  خوک بیهواری ژنتحكوی اسوت 

ت و توأخحر رشود و نهوو  و حعضوی از ناهنجواریوشكالت خواد . دگورد هوای جسوهی ویگحری و نحوز وحودودخ 
دچوار نواتوانی ذهنوی  طور وعهول تر از حد  وحانگحن دارند و حه افراد وجتال حه سندرم داون توان ذهنی پایین

کهی از وجتالخان حه سندرم داون دچار ناتوانی شدخد ذهنی هستند. ط هستندخفحف تا وتوس  . تعداد 
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ز بورای سوقط جنوحن وحسووب  - 1د فرض شوود حوه صوورت قطعوی حاشودهرچن - وجوو 
که در وساجل قجل بیان شد، شودنهی  .  وگر از وواردی حاشد 

 های پزشکی دوران حارداریآزواخش 

گر در انجام برخی آزواخش . 727 مسأله هوای دوران های پزشكی وربووط حوه وراقجوتا
کوه انجوام این خووف بورای ووادر وجوو cvs»2آونحو سنتز »حارداری وانند  د داشوته حاشود 
وه حوه وی  - خود - آزواخش وذکور ووجوب سوقط جنوحن خوا وارد آوودن آسوحب قابول توج 

که در وساجل قجل بیان شد، اقدام حه آن جایز نحست، شود وی  .  وگر از وواردی حاشد 

  که از زنا پدخد آوده  سقط جنحنی 

کووووه از زنووووا حاولووووه شووووده . 728 مسأله حكوووون جنووووحن وی در جووووایز بووووودن خووووا ، زنووووی 
زن جوایز نحسوت آن . حنوابراین، زاده اسوت ههانند جنحن حالل، نجودن سقط آن جایز

که در وساجل قجل بیان شد، را سقط نهاخد  .  وگر آنكه از وواردی حاشد 

 اقدام پزشک بر سقط جنحن 

که سقط جنحن شرعا  حرام است . 729 مسأله توانود اقودام  پزشوک نهوی، در وواردی 
 ؛ آن جنحن حاشد حه درخواست والدین، هرچند حه سقط جنحن نهاخد

که سقط جنحن شرعا  جایز است  ا در وواردی  توانود حوا رضواخت زن پزشک ووی، او 
کووه وجاشوور سووقط بوووده؛ اقوودام حووه سووقط آن نهاخوود خعنووی سووقط  ،ولووی دخووه بوور پزشووكی 

گردخده الزم ویوستقحها  توس  .  شودط وی انجام 

                                                           
گاه تسوت. 1 وت جنوحعالوه بر اخنكه  دقحوق نجووده و درصود ، نهوای راخوج غرحوالگری جهوت تشوخحص وعلولح 

هی دارد و اطهحنان  .  حاشدآور نهی خطای قابل توج 

کهی از ،در طی  این آزواخش. 2 کحسۀ شف واخع آونحون وقدار  که جنوحن در آن رشود اف و بیووجود در  رنگی 
گرفته وی کوه پوس از بوی ،شود وی  کند  وی ووضوعیحه ایون صوورت  سووزنی از دیوواره شوكن و سوپس از ، حس 

کحسۀ آونحونی وی دیواره رحن عجور وی وی دورتور از ، رسد کند و حاالخره حه  کحسۀ آونحونی را در وحل  پزشک 
سوپس وواخع ووذکور ووورد بررسوی ژنتحكوی ، دارد ی را بروویکند و وقوداری از وواخع آونحوون سوراخ وی، جنحن
 .  گحرد قراروی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%A2%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86
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ه  و تنهوا  ت شوودجایز بودن سقط جنحن از نظور شورعی حاخود بورای پزشوک ثاحو ،الجت 
ز قانونی سقط  .  کافی نحست، اراجۀ وجو 

 کننده در ووارد شکاستفاده ا  در حاولگی ز داروهای سقط 

گر زن شک . 731 مسأله که حاوله شده خا نه ا که نشوانه، داشته حاشد  ای  در صورتی 
واننوود اخنكووه عووادت واهحانووۀ وی از وقووتش تووأخحر بیفتوود خووا ، عرفووی بوور حوواولگی حاشوود
توانود از دارو خوا قورص ضود  حواولگی و نهوی، در وی پدخود آخود حاالت ویژۀ زنان حاردار

که در صورت انعقاد نطفه وانند  وگور ، اسوتفاده نهاخود، شوودووجب سقط آن وی، آن 
 .  حاشد« 340و  347»آنكه از ووارد وساجل 

 وقدار دخۀ سقط جنحن 

کووه ووجووب سووقط حهوول زن حاولووه شووود . 731 مسأله کنوود  کوواری  گوور فوورد  واجووب  ،ا
ز شوورعی داشووته حاشوود و دخووۀ جنووحن ه، اسووت دخووه بپووردازد رچنوود سووقط جنووحن وجووو 

که در حكن وسلهان است از قرار ذیل وی شده سقط  1:حاشدای 

گر جنحن الف. گرفته و روح ا در آن دوحده شده حاشد و حعد از خروح از شكن  جان 
کووه جنووحن پسوور حاشوود کووافی  2«وثقووال نقووره 0404»پرداخووت ، وووادر حهحوورد در صووورتی 

کفاخوووت  4وثقوووال نقوووره( 4540نصوووف ایووون وقووودار ) ،دختووور حاشووود و چنانچوووه 3اسوووت
 .  کند وی

                                                           
« 1701»وسووألۀ  ،«دخوات»هرچنود پرداخوت دخوۀ سوقط جنوحن بور اسواس سوایر اجنواس ذکور شوده در فصول . 1

کوه حاخود دخوه را بپوردازد و نقوره  ولی؛ جایز است که انتخاب جنس دخۀ سقط جنحن حا فردی اسوت  از آنجا 
 . وقدار دخه بر اساس نقره ذکر شده است، حاشدتر ویدخه در زوان وعاصر ارزان نسجت حه سایر اجناس

که در فصل ؛ درهن« 14444». 2  . شود ذکر وی« 1701»وسألۀ  ،«دخات»دخه در وورد وذکور ههان دخۀ قتل است 

گرم ،نحز  اجعوه ور« وقودار شورعی درهون و دخنوار»وجحث ، «دخات»حه فصل  ،برای تجدیل درهن حه وثقال و 
 .  شود
 . نه وثقال شرعی، حاشدوثقال راخج در حازار )وثقال صحرفی( وی، وراد از وثقال در این وسأله. 3

 .  درهن« 0444». 4
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کووه روح در آن دوحووده شووده و قجوول از خووروح از  ،ههووحن وقوودار دخووه در وووورد جنحنووی 
کار حهحرد و حه صورت ورده سقط شود احتحاط واجب حنابر  شكن وادر بر اثر انجام آن 

 .  الزم است
گر در جنحن روح دوحده نشده حاشد ب.  : صورت دارد چند، ا

کافی است« وثقال نقره 140»نطفه حاشد؛ در این صورت .1  1.برای دخۀ آن 

 2.کافی است« وثقال نقره 414»ته )َعَلقه( حاشد؛ در این صورت خون حس .2
گوشت )ُوْضغه( حاشد .3  3.کافی است« وثقال نقره 710»در این صورت ؛ پاره 
 4.کافی است« قال نقرهوث 044»در این صورت ؛ استخوان داشته حاشد .4
کاول حاشد؛ در این صورت  .5  5کافی است.« وثقال نقره 040»اعضاء و جوارحش 
وقوودارهای ذکوور شووده بوورای دخووه در ایوون صووورت )تهووام ووووارد شوواخان ذکوور اسووت،  

ر«( ب»صووورت ووثحنووابر  نسووجت حووه جنووحن وووذک  حنووابر  فتوووی  و نسووجت حووه جنووحن و ن 
 .  احتحاط واجب است

گوور حهوول دو قلووو  . 732 مسأله کوودام دخووۀ ، خووا چنوود قلووو بوووده و سووقط شوووندا بوورای هوور 
گانه لحاظ وی  . شودجدا

گر فردی زن حاوله را حه ههوراه جنوحن حوه قتول برسواند . 733 مسأله خوک از  بورای هور، ا
گانه ثاحت وی، زن و جنحن  . شوددخۀ جدا

  وراحل تکاول جنحن 

کاوول ، لقت جنحن در فاصله زوانی سه توا چهوار وواه از انعقواد نطفوهخ . 734 مسأله
                                                           

کاول         درهن خا« 444». 1  .  دخۀ 

کاول        درهن خا« 044». 2  .  دخۀ 

کاول        درهن خا« 544». 3  .  دخۀ 

کاول        درهن خا« 444». 4  .  دخۀ 

کاول        درهن خا« 1444». 5  .  دخۀ 
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 . شودده و سپس روح انسانی در او دوحده ویگردخ
 ۀحندی وراحول اولحو در زوان - رضوان ام تعالی علحهن -وشهور نزد فقهای عظام  

که جنحن چهل روز نطفه است و پوس از آن ،جنحنی چهول روز خوون حسوته  ،آن است 
گوشت )ُوْضغه( وی، )َعَلقه( و حعد از آن  ؛ حاشد چهل روز پاره 

فورد در ووورد  ،حنوابراین .و تعحین زوانی وحل  اشكال خا ونع است ولی این تحدخد 
که ثاحت نشده جنحن از خک ورحله حوه ورحلوه حعود انتقوال  1دخۀ سقط جنحن تا زوانی 

کنوودوووی، خافتووه کتفوواء  کهتوور ا هرچنوود احتحوواط وسووتحب اسووت در ، توانوود حووه وقوودار 
ر وقودار دخوه حوا د، صورت شک نسجت حه انتقال جنوحن از خوک ورحلوه حوه ورحلوه حعود

 .  صلح و وانند آن توافق نهاخند

 دخه قط  اعضای جنحن 
کاول شوده حعود از دوحوده شودن  . 735 مسأله که خلقتش  دخۀ قطع اعضاى جنحنی 
ا، روح در ، قطع اعضوای جنوحن قجول از دوحوده شودن روح وانند انسان زنده است و او 

که در فصل  ت است  « 1070»وسوألۀ  ،«دخوات»حكن قطع عضو از اعضای انسان وح 
 . گردد بیان وی

 که از زنا پدخد آوده است  دخه سقط جنحنی 

که از زنا ونعقود شوده و در حكون وسولهان اسوت . 736 مسأله حوا ، دخۀ سقط جنحنی 
 .  زاده برابر است دخۀ جنحن حالل

 که دخۀ سقط جنحن بر آنان ثاحت وی  شودکسانی 

کورتوواژ خووا تزریووق آوپووول و واننوود آن سووقط  . 737 مسأله گوور پزشووک جنووحن را حووا عهوول  ا
هرچند این اور حه درخواست و رضاخت پدر و ووادر  ،حاشد خه بر عهدۀ وی وید، نهاخد

گرفته حاشد  ؛ جنحن صورت 

                                                           
کافی استثاحت شدن انتقال جنحن حه ورحلۀ حعد حا روش. 1  . های علهی جدخد نحز 
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گر  ا ا گاهی او  دخه بر عهدۀ ، خودش اقدام حه سقط جنحن نهاخد، وادر حا اختحار و آ
ای هرچنود ایون اوور حوا وشواوره و راهنهوایی پزشوک و تجوویز دارو خوا شوحوه، وادر اسوت

گحرددخگر برای سقط جن  . حن بوده و حه درخواست و رضاخت پدر جنحن صورت 

کووه  ،ههچنووحن گوور وووادر جهووت سووقط جنووحن حووا اختحووار خووود از پرسووتار حخواهوود  ا
که پزشک تجویز نهوده کنود، آوپول وخصوص سقط را  ولوی پرسوتار از اخنكوه ، تزریوق 

 .  دخه بر عهدۀ وادر است، اطالع نداشته حاشد، شودآوپول وذکور ووجب سقط وی

گر سقط جنحن عهدی خا شجه عهد بووده . 738 مسأله  1«عاقلوه»تكلحفوی بور عهودۀ ، ا
گوور سووقط جنووحن حووه صووورت خطووای وحووض و حعوود از دوحووده شوودن روح ؛ نحسووت ووا ا او 
 .  تكلحفا  واجب است« عاقله»پرداخت دخه بر ، بوده
ه چنانچه سقط  واجب بودن پرداخت دخوه بور ، قجل از دوحده شدن روح بوده، الجت 
 .  كال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشودوحل  اش« عاقله»

 که از دخۀ سقط جنحن ارث وی  برندکسانی 
کوه جوزء ورثوۀ جنوحن  2دخۀ سقط جنحن . 739 مسأله کسوانی  وانند سایر ووارد دخه حوه 

 ؛ رسدحه ارث وی  3- حسب ترتحب ذکر شده در طجقات ارث - شوندوحسوب وی
ووه کننوودۀ جنووحن اسووت ،الجت  کووه سووقط  از ، رچنوود جووزء ورثووۀ جنووحن حاشووده، فووردی 

 .  برداش ارث نهی دخه

کی وجاشر سقط جنوحن حاشوند ،حه عنوان وثال گر پدر و وادر حه صورت اشترا  هور، ا
گر وادر جنحن وثال  ؛ برنداز دخه ارث نهی هاآن نفر دو ا ا ، خود اقدام حه سقط آن نهاخد او 

پودر از ، گرفتوه حاشودهرچند این اور حا درخواسوت پودر جنوحن خوا رضواخت وی صوورت 
 4.برد جنحن ارث وی ۀدخ

                                                           
 .  گردد بیان وی« 1704تا  1700»وساجل  ،«دخات»و احكام وربوط حه آن در فصل « عاقله»تعرخف . 1

کووه  زاده اسووت حكون ذکوور شووده در وووورد جنووحن حووالل. 2 حكوون آن در  ،جنووحن از زنووا ونعقوود شوودهو در صوورتی 
 . خواهد آود« 304»وسألۀ 

 . شودذکر وی« 1107»وسألۀ  ،«ارث»توضحح طجقات ارث در فصل . 3

 .  رجوع شود« 373»حه توضحح ذکر شده در وسألۀ . 4
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گر فردی سجب سقط جنحن شود . 741 مسأله که عرفوا  فورد ووذکور  ،ا ولی طوری حاشد 
کنندۀ جنحن وحسوب نشوود چنانچوه جوزء ورثوه جنوحن حاشود از ، از بین برنده و تلف 

گوودالی را در راه؛ برد اش ارث ویدخه حودون نصوب  واننود اخنكوه فورد حوه جهوت نحوازی 
فاقا  زن حاوله حفر، دهنده خا حصار دور آن ارعالجن هشد ای در آن افتاده و نهاخد و ات 

گردد کننودۀ جنوحن وحسووب ، حهلش سقط  در ایون صوورت فورد ووذکور عرفوا  سوقط 
 1.برداز دخه جنحن ارث وی، شود و چنانچه جزء ورثه حاشدنهی

 حخشش دخه 

که دخۀ جنحن را ارث وی . 741 مسأله گر فردی  حاشود و حعود  برد حوالغ و عاقول و رشوحد ا
وه نهاخود دخوه، از سقط جنحن ، را حوا رضواخت خوود بجخشود و حودهكاِر دخوه را بوریء الذو 

 ؛ پرداخت آن بر وی واجب نحست

که دخۀ سقط جنحن بر عهدۀ وی ثاحت ووی  گر فردی  شوود )ووثال  پزشوک( قجول از ولی ا
که وستحق  دخه اسوت، براجوت ضوهان حگحورد توا اخنكوه  حعود از اقدام بر سقط، از شخصی 

 شود. آن نجاشد، این اور ووجب ساقط شدن دخۀ جنحن نهی ۀسقط جنحن ضاون دخ

 که از زنا پدخد آوده است  وارث جنحنی 

کووه بوور اثوور زنووای زن و ووورد ونعقوود شووده سووقط شووود . 742 مسأله گوور جنحنووی  دخووۀ آن ، ا
 رسود و در زووان غحجوت اووام زووان است و چحزی از آن حه ورثه نهوی وربوط حه اوام
کن شرع ویاور آن حا  وشاحه وصوارف سوهن وجوارک  ،دخۀ وذکور حاشد و وورد وصرف حا
 .  حاشد از خهس وی اوام

                                                           
گونه. 1 گر حه  ا ا کننودۀ جنوحن وحسووب شووداو  که عرفا  فرد ووذکور از بوین برنوده و تلوف  ور ههوان طو، ای حاشد 

وانند اخنكه شووهر ؛ برداش ارث نهیچنانچه جزء ورثۀ جنحن حاشد از دخه ،بیان شد« 375»که در وسألۀ 
که وی شود و زن حدون اطوالع از ایون اوور از دارو داند ووجب سقط جنحن ویدارویی را حه ههسرش حدهد 
کورده و جنوحن سووقط شوود ووذکور سوهن االرثووی  ۀدخووشوووهر حاخود دخوه بپوردازد و از  ،در ایون صوورت؛ اسوتفاده 

 . ندارد
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گر در وسألۀ قجل . 743 مسأله زنا فقط از طرف زن خا ورد بوده و از طرف دخگر وطی  ،ا
رسود و دخۀ سقط جنحن حوه زانوی و ونسووبین از طورف او نهوی، حه شجهه وحسوب شود

تحووب ذکوور شووده در طجقووات ارث اختصوواص حووه غحوور زانووی و خوخشوواوندان او حسووب تر
 .  خاحدوی

 شود سقط جنحن ووجج قصاص نهی 
کاوول  ،شودسقط جنحن ووجب قصاص نهی . 744 مسأله هرچند عهدی و حعود از 

ه حا این اقدام؛ شدن خلقت جنحن و دوحده شدن روح در او حاشد اره بر ، الجت  کف  دخه و 
 . گردد فرد ثاحت وی

 اره سقط جنحن  کف 

که اقدام حه سقط . 745 مسأله ، عهدی جنحن حعد از دوحده شدن روح نهووده فردی 
ارۀ جهع بور او واجوب وویحنابر  کف  گور سوقطفتوی   وارۀ ، عهودی نجاشود، شوود و ا کف  حاخود 

جه حدهد  1.ورت 

کوه روح در جنوحن دوحوده نشوده حاشود  ،واجوبحنابر احتحاط  این حكن در وووردی 
کوه شورعا  سوقط جنوحن جوایز اسو ،طوور نحز جاری است و ههحن ثاحوت ، تدر ووواردی 

اره کف   .  حاشدواجب ویحنابر احتحاط  شدن 

گر فردی سجب سقط جنحن شود . 746 مسأله که عرفا  فرد ووذکور  ،ا ولی طوری حاشد 
کنندۀ جنحن وحسوب نشود « 304»واننود آنچوه در ووتن وسوألۀ ، از بین برنده و تلف 

اره بر وی واجب نهی، ذکر شد    ؛شودکف 
گونووه گوور حووه  ووا ا کووه عرفووا  فوورد وووذکاو  کننوودۀ جنووحن ای حاشوود  ور از بووین برنووده و تلووف 
واره واجوب ووی، وحسوب شوود کف  واننود اخنكوه پزشوک دارویوی را ؛ شوودبور عهودۀ وی 

که ووی شوود و زن حودون اطوالع از دانود ووجوب سوقط جنوحن وویبرای زن تجویز نهاخد 

                                                           
ارۀ جهع. 1 کف  جه توضحح  ارۀ ورت  کف  ارات»فصل ، در جلد دوم   و   . ذکر شد« کف 
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کوه در ایون صوورت کند و جنحن سقط شود  واره بور پزشوک  ،این اور از دارو استفاده  کف 
   .واجب است

گر دو خا چند نفر وجاشر در سقط جنحن حاشوند . 747 مسأله وارۀ سوقط جنوحن بور ، ا کف 
 ؛ واجب است - عهد خا غحر عهد - هر خک از آنان حسب نوع سقط

گر فردی اقدام حه سقط دو خا چند جنحن نهاخد ،ههچنحن  وارۀ  ،ا کف  کودام  برای هور 
گانه بر عهده  1.شوداش ثاحت ویجدا

قه پزشکی  وساجل وتفر 

 ت اوور پزشکیاستهناء جه 
گرفتن ونی از وورد جهوت  2استهناء جهت برخی از اوور پزشكی . 748 مسأله وانند 

 هرچنود - تلقحح وصنوعی خا آزواخش ناحاروری، چنانچه از طریق والعجه حوا ههسور حاشود
ووت کنوود حوورام اسووت و ؛ اشووكال نوودارد - ههسوور ووق  گوور ووورد حووا خووودش اسووتهناء  ولووی ا

بوودن  حورام ،وصنوعی و واننود آن ِصرف آزواخش جهت تشخحص ناحاروری خا تلقحح
   ؛کنداین عهل را رفع نهی

ه گر ورد وجتال ،الجت  که ناچوار و وضوطر ا حوه درووان آن اسوت و ایون  حه بیهاری حاشد 
 هرچنود - بورداری از ونوی دروان ونحصر حه آزواخش ونی بوده و راه وشروعی بورای نهونوه

ت   .ارداشكال ند، وجود نداشته حاشد - از طریق ازدواح ووق 
کوه صواحب فرزنود نهوی ،ههچنحن شوود و داشوتن فرزنود بورای وی ضورورت فوردی 
ت فووق ،شودوحسوب وی که ترک آن ووجوب واقوع شودن در وشوق  خواد  طوری  العواده ز

وول نحسووت )َحووَرح( وووی چنانچووه بوورای فرزنووددار شوودن از ، گوورددکووه وعهوووال  قابوول تحه 
؛ این عهل جوایز اسوت، جاشدای جز استهنای حرام نراه چاره، طریق لقاح وصنوعی

                                                           
اره در ووارد وذکور ،هالجت  . 1 کف  گر روح در جنحن دوحده نشده وجوب   . حاشدو اجب ویحنابر احتحاط  ا

 .  خا غحر آن. 2
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 1.ولی الزم است حرجی بودن این اور و ونحصر بودن راه آن وعلوم حاشد

 تروحن حکارت زن 
کردن عورت نزد پزشک . 749 مسأله که ووجب آشكار  خا نگواه خوا  2تروحن حكارت زن 

وگور آنكوه ایون اوور ضوروری وحسووب شوود و راه چوارۀ ؛ شود جایز نحسوتلهس آن وی
 3.وشروع دخگری نداشته نجاشد

 اهدای خون 

گورفتن پوول خوا ووالی  اهداى خون حه بیهاران نحازوند حه آن و ههوحن . 751 مسأله طوور 
کوافر حوه  ،ههچنحن .در ازاى آن جایز است تزریوق خوون از زن حوه وورد خوا حوالعكس خوا از 
 .  وسلهان اشكال ندارد

 ( ن  تانازی(اقتل از روی ترح 

ووول رنوووج ووووی . 751 مسأله گووور وسووولهانی از بیهووواری غحووور قابووول تحه  اتوانی بووورد خوووا از نوووا
ل درد شدخد بوده خا در ُشرف وورگ  جسهی خا افسردگی روحی در فشار است خا وتحه 

ُکهوا قورار دارد ت فعلوی و ، و احتضار خا در حال  جهوت رهوایی و نجوات وی از وضوعح 
کردن او نهی ن اقودام حوه قتول ویراحت  هرچنود حوه صوورت آسوان و  ،توان از روی تورح 

 4.حدون درد نهود
کار حرام اسوت گناهوان بوزرگ وحسووب ووی این  هرچنود حوا درخواسوت  ،شوود و از 

                                                           
 حوا -شوود، چنانچوه زوحنوۀ ایون اوور بورای فورد رسوت رفوع وویسرپاگر این ضرورت حا قجول سرپرسوتی کودکوان بوی. 1

در ایون صوورت نحوز ارتكواب ، حودون وجوتال شودن حوه عسور و حورح فوراهن حاشود - رعاخت شوراخط شورعی آن
وات حرام برای فرزنددار شدن جایز نحست  . وقد 

 . هرچند پزشک وذکور زن حاشد. 2

گر و. 3 کره ورتكب زنا شده و ا ت او بر ووال شوودوانند اخنكه دختر حا خووف قتول خوا آسوحب شودخد حودنی ، ضعح 
 . داشته حاشد و راه چارۀ وشروع دخگری نداشته حاشد

نناوحده وی« تانازیا»این عهل در پزشكی . 4 که حه وعنای قتل از روی ترح  کشوتن کشتن حدون درد، شود   ،
 . حاشدحخش وی ورگ راحت و آرام، شفقانهو
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گحرد کوه حوه زنودگی وی خاتهوه ؛ خود بیهار صورت  ووثال  از پزشوک خوا پرسوتار حخواهود 
 . گرددووجب قصاص خا دخه وی - حسب وورد - دهد و عهل وذکور

واننود تزریووق ؛ هوای آن نحسووتدر حكون وووذکور فرقوی بووین روششواخان ذکور اسووت، 
ُکشنده کاهش هوشحاری و تسرخع ، داروی  که ووجب  ن حا دوز حاال  دادن داروی ُوسك 
ف روند دروان بیهار حا قطع سرم و تغذخ، شود در ورگ وی خودی ۀتوق  قطوع دسوتگاه ، ور
 .  جلوگحری از دخالحز، اکسحژن

 کسن حه بيهار  تزریق دارو خا وا
کسوون حووه شووخص . 752 مسأله کووه  ،تزریووق دارو خووا وا حاخوود حووا اجووازۀ وی و در صووورتی 
 .  حاخد حا اجازۀ ولی  شرعی وی حاشد ،ر است وانند حچۀ ناحالغ خا وجنونوحجو
کوووه در وراحووول آزوووواخِش درصووود تأثحرگوووذاری و  . 753 مسأله کسووونی  تزریوووق دارو خوووا وا

حوه ، حودون اطوالع دادن حوه بیهوار، شناسایی عوارض آن است و وورد تأیید واقع نشده
 ،طوالع و رضواخت بیهوارحلكوه حوا وجوود ا؛ عنوان دارو خا واکسن وورد تأیید جایز نحست

گر احتهال عقالیی خطر جانی خا عوارض شدخد غحر قابل تدارک داشته حاشد جوایز ، ا
 1.حاشدنهی

 خادگحری وساجل وحل  احتال برای پزشکان و پرستاران 
احوان، پرسوتاران، خادگحری وساجل شرعی وحل  احتال برای پزشكان . 754 مسأله ، جر 
ووت خوواد دارو سووازان و غحوور آنووان در صووو، شووكانزپ  دنوودان کووه احتهووال دهنوود حووه عل  رتی 

کرده خا ورتكب حراوی شوند، نگرفتن احكام  .  الزم است، واججی را ترک 

 گحردار  برخی از احکام وربوط حه بيهاری  های وسری و وا

گوور انسووان احتهووال  . 755 مسأله عووات وووردم خووا وكووان دهوود در اثوور حا ضووور در تجه 

                                                           
گونه ووارد شاخسته . 1 صدر این   .  اوحن و حا تجرحه اعتهاد شود، است حه تشخحص پزشكان وتخص 
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گحردار  خاص که وجتال حه بیهاری وا ، خا وشكوک حوه آن هسوتندخا ارتجاط حا اشخاصی 
چنانچوه احتهوال ، حوه وورگش شوود شده و آسحب شدخدی بجحنود خوا ونجور وجتال حه آن

ه و عقالیی حاشد گردد ،وذکور قابل توج  که ووجب ترس و نگرانی  حاخد از این ، طوری 
کنووود کوووردن اصوووول بهداشوووتی و تووودابیر ؛ اوووور اجتنووواب  وگووور آنكوووه حوووه سوووجب رعاخوووت 

 .  کندکه بیهاری حه او سراخت نهی وطهجن شود، احتحاطی الزم
گحووردار . 756 مسأله کووه وجووتال حووه بیهوواری ُوسووری و وا واننوود آنچووه در وسووألۀ  - فووردی 

وشوكوک حوه آن ، هوااسوت خوا حوه جهوت وجوود حعضوی از عالجون و نشوانه - قجل ذکر شد
ع  - چنانچوووه در اثووور وعاشووورت و تهووواس حوووا دخگوووران، اسوووت ت او اطوووال  کوووه از وضوووعح 
که بیهاری حه آنان ونتقل شود احتهال عقالیی -1ندارند کوار را ، دهد  الزم است این 

کردن اصوول بهداشوتی و تودابیر احتحواطی الزم ؛ ترک نهاخد وگر آنكه حه سجب رعاخت 
که بیهاری حه آنان سراخت نهی  2.کند وطهجن شود 

گحوووور . 757 مسأله کووووه وجووووتال حووووه بیهوووواری ُوسووووری و وا واننوووود آنچووووه در  - دار فووووردی 
هووا حووه جهووت دارا بووودن حعضووی از عالجوون و نشووانهاسووت خووا  - ذکوور شوود« 300»وسووأله

چنانچووووه در وعاشوووورت و تهووواس حووووا شوووخص دخگوووور اصووووول ، وشوووكوک حووووه آن حاشووود
و ووجووب  3اطووالع حاشوودبووی بهداشووتی را رعاخووت نكنوود و شووخص وووذکور از ایوون اووور

 ضواون دخوه خوا ارش وربووط حوه آسوحب 4،احتالی وی حه آن بیهاری و آسحب حدنی شوود
                                                           

 .وانند حضور وی در اجتهاعات عهووی. 1
 - هوای دولتویواننود فرودگواه، راه آهون، وتورو و نهادهوا و اداره - گر حضور فرد ووذکور در اجتهاعوات عهووویا. 2

گحردار وذکور وی الیوی احوتالی آنوان حوه آن بیهواری شود خا احتهال عقووجب احتالی دخگران حه بیهاری وا
کن شرع خا شخص وأذون از طرف وی وی، حاشد تواند شخص وذکور را از حضور در این وجواوع ونوع حا
 . نهاخد

ا. 3 گر اط او   ،انگواری نهووده و وراقجوت نكورده و بیهوار شوده الع از احتالی وی حه بیهاری داشوته و خوود سوهلا
که احتالی او حه ضرر عرفا  وستن  . فرد وذکور ضاون نحست، د حه خودش بودهطوری 

هالج. 4 که و ،ت  حرز حاشد احتالی وی حه بیهاری از طریق فرد ووذکوربوده اسوت ثجوت ضهان در صورتی است 
گور بورای  ،ههچنوحن .فورد ووذکور ضواون نحسوت، و وعلوم نجودن سجب انتقال بیهاری و در صورت شک ا

که اقدام حه دروان خوو  ،انگواری نهووده ولوی در ایون اوور تقصوحر و سوهل ،د نهاخودشخص وجتال وقدور بوده 
گردد که وقوع ضرر عرفا  حه خودش وستند   .  حاشدفرد ناقل نسجت حه آن ضرر ضاون نهی، طوری 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گوور ونجوور  و 1حاشوودوووذکور وووی حووه ووورگش شووود دخووۀ قتوول ثاحووت خواهوود بووود و چنانچووه ا
کوار ارتوزاق ووی که از راه  کوردن، کنودکارگری حاشد  کوار  ، در دوران وعالجوه و نواتوانی از 
 2.اجرت الهثل عهل او را ضاون حاشد

گر فرد احتهال دهد عدم تزریق واکسن ووجب احتالی وی حه بیهواری . 758 مسأله  ا
چنانچوه احتهوال ووذکور قابول ، حوه وورگش شوود رشده و آسحب شدخدی بجحند خا ونج

گووردد و راه دخگوری نحووز بوورای  کووه ووجووب تورس و نگرانووی  وه و عقالیووی حاشوود طووری  توج 
 4.الزم است واکسن بزند 3،اخهنی از بیهاری نجاشد

کسون بورای وی عووارض شودخد جوانجی و  . 759 مسأله گر فرد احتهال دهود تزریوق وا ا
ووه و عقالیووی چنانچووه ا، العوواده وهوون  داشووته حاشوود ضوورر فوووق حتهووال وووذکور قابوول توج 

که ووجب ترس و نگرانی وی شود ،حاشد  .  تزریق واکسن جایز نحست، طوری 

کسون زدن و هون نسوجت حوه تورک آن احتهوال  . 761 مسأله گر فردی هون نسوجت حوه وا ا
که در دو وسأله قجل ذکر شد  - ضرر کنود   ،حدهد –حا شراخطی  حاخد ووردی را انتخاب 

هی وهندخگری حه اندازۀ که نسجت حه   .  تر حاشد قابل توج 

بیشتری اسوت « احتهال»گاه حه جهت  ،تر بودن خک طرف شاخان ذکر است، وهن
کسوون زدن و هوون توورک آن  کووه در خووک طوورف وجووود دارد وثوول آنكووه فوورد هوون نسووجت حووه وا

کسون زدن  ،خوف ورگ داشته حاشد که احتهال فوت بر اثر وا و احتهوال  %44در حالی 
کسوون نووزدن کسوون زدن ، حاشوود %04 فوووت بوور اثوور وا کووه در ایوون صووورت حاخوود اقوودام حووه و ا

 .  نهاخد
ا در حعضی ووارد ت بیشتر خک طرف حه جهت خطرناک ،او  تور بوودن ضورر خوک اههح 

گور واکسون بزنود  %44حاشد، وثل اخنكه انسان طرف نسجت حه دخگری وی احتهوال دهود ا
                                                           

 . واجب وقدار اضافه را نحز بپردازد، حنابر احتحاط چنانچه هزخنۀ دروان بیشتر از وقدار دخه حاشد. 1

م. 2  .  ذکر شد« 1054»وسألۀ  ،«غصب»ل فص، وشاحه آنچه در جلد سو 

 . وانند عدم حضور در اجتهاع و رعاخت اصول بهداشتی. 3

وق شوود داده و از آن خوفچنانچه رعاخت نكند و آنچه را احتهال عقالیی وی. 4 شورعا  وعوذور  ،داشته وحق 
 . نخواهد بود



    / احكام پزشكی 

گر واکسن نزند حه بیهواری شودخدی و %44وحرد و وی کوه در جوتال وویاحتهال دهد ا شوود، 
ت فوت بیشتر است حاخد واکسن زدن را ترک نهاخد.   این صورت چون اههح 

که در تولحود آن از اشوحای حورام واننود ژالتوحن خووک تزریق واکسن . 761 مسأله هایی 
 . حه خودی خود اشكال ندارد ،خا وردار استفاده شده

ون وعالجه و دروان بیهاران و وراقجوت از آنوان و انجوام دادن اووور و شوؤ . 762 مسأله
ووت  ضووروری وربوووط حووه اخشووان بوور کووه اهلح  کسووانی  کووادر پرسووتاران و تهووام  پزشووكان و 

کار را دارند کفایی است ،در صورت نحاز و احتحاح، انجام این   .  واجب 

 گرفتاری توصحه  ها و احتالجات عهووی هایی جهت رف  

گرفتاری هووا و احتالجووات عهووووی حووه ووو ونحن و و ونووات توصووحه  نكوواتی جهووت رفووع 
 : دشووی

وووول حووووه حضوووورات ، دعووووا .1 ع حووووه پیشووووگاه خداونوووود وتعووووال و توس  التجوووواء و تضوووور 
اوحود اسوت دعاهوای وو ونحن ووورد اجاحوت ؛ جهت رفع حوال از ههگوان حنووعصو

گردد  .  حضرت حق  تعالی واقع 

کرخن و دعاهای وارد شده از اهل بیت عصهت و طهارت .2    .خواندن قرآن 
 . صدقه دادن .3
کوه حوه سوجب احوتالی ووذکورت والی حه خانوادهانفاق و وساعد .4 گرفتوار ، هوایی 

 .  اندوشكالت اقتصادی و وعحشتی شده
 .  رعاخت اصول بهداشتی در حد  اوكان و ترغحب و تشویق حه وراعات آن .5

کهوووک حوووه دخگوووران جهوووت در اووووان وانووودن از بیهووواری و در صوووورت  .6 سوووعی در 
وه حعضوی ؛ ع در بهجوودی حالشوانرسحدگی حه وجتالخان حه آن جهوت تسورخ ،اوكان الجت 

 1.در ووارد و حاالتی واجب خواهد بود، از وراتب سه نكتۀ اخحر

                                                           
گحرهای ویهحز اووات وجتال حه بیهاربرخی از احكام وربوط حه تج ،شاخان ذکر است. 1 در جلود  دارسری و وا

ل  . ذکر شد« 474تا  470»وساجل  ،«احكام اووات»فصل ، او 





 

 وقف
 فضحلت وقف

تی حسوونه ،«وقووف» ووالحات اسووت و در   سوون  و از حووارزترین وصووادیق حاقحووات الص 
که حعد از فووت نحوز حواقی « صدقۀ جارخه»حسحارى از رواخات از آن حه عنوان  تعجحر شده 

 .  شودپاداش آن در پروندۀ اعهال نحک انسان ثجت وی وانده و

کووه اوووام صووادق کووه رسووول خوودا »: فروودنوود در حوودخث اسووت  غنوواجن  زوووانی 
کردند حضورتش دسوتور  .رسحد خک قطعه زوحن حه اوحر اله ونحن، جنو را تقسحن 

گوردن شوتران از آن آب دادند در آن زوحن چشهه کنند و حه آب رسحد و وانند  اى حفر 
کووردحوو ، آن را َعووْحن َخْنُجووع )چشووهه جوشووان( ناوحدنوود اوحرالهوو ونحن، ه آسووهان فوووران 

وارِث آن را حشوارت : فروودنود حضورت، شخصی آود توا حوه آن حضورت ووژده دهود
ن براى حاجحان خانوۀ خودا و وسوافر یون راه آناین صدقه، ده ، اى است قطعی و وسل َ

   1.«...نه حخشحدنی و نه ارث بردنی، نه فروختنی است
که فروودند از اوام صادق کوه از انسوان ووی»: رواخت شده  ، وانودبهترین شوحجی 
 : سه وورد است

                                                           
 .05ح ،105 و 104، صحاب الوقوف و الصدقات، 5 ح، جهريباألزكام. 1



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

که براى او از خداوند طلب وغفرت فرزند شاخسته .1  .  کنداى 
کنند .2 که دخگران از آن پیروى  ۀ نحكی  خ  ت و رو  .  سن 
که حعد از وفات او در جرخان حاشدجارخه ۀصدق .3  1.«اى 

که اوام صادقدر ح که پوس از وفوات»: فروودند دخث است  ، شش وورد است 
 : شودلحق ویآثار نحک آنها حه انسان و

که براى انسان استغفار  .1  .  کندفرزند صالحی 
که از او حه خادگار وانده و تالوت  .2  .  شودقرآنی 
کاشته است .3 که انسان آن را   .  درختی 
کرده است .4 که حفر     .چاه آبی 
خه .5 که در زوان ححاتش آن را حه جرخان انداختوه و پوس از وفواتش صدقۀ جار اى 

 . هن اداوه دارد
کووه انسووان آن را حووه وجووود آورده و پووس از ووورگ او .6 ت )رسوون و روش( نحكووی  ، سوون 

گرفته است  2.3«وورد عهل قرار 

 تعرخف و اقسام وقف

 تعرخف وقف 
کوووه ووووالی را وقوووف وی . 763 مسأله را از ولوووک خووووخش در حقحقوووت آن ، کنووود کسوووی 

کورده و پوس از وقوف کسوی  خوودش خوا دخگوران نهی، خارح  تواننود آن را حفروشوند خوا حوه 
کسی از آن ارث نهی  ؛ برد بجخشند و نحز 

                                                           
 .14ح ،130و  130، ص1کتاب الوقوف و الصدقاتف حاب ،15 ح، وسائلالشیعه. 1

 .0ح ،137ص، ههان. 2
که از آن استفاده شود»، گردخ در حعضی از رواخات. 3  ؛ نحز جزء این ووارد ذکر شده است« علهی 

، کتواب اْلوور حوالهعروف و النهوی عون الهنكور و ووا خلحوق حوه، 14 ح ،هسحدزکالىسائلوهسحًبطالمسائل
 .5ح ،474، ص10حاب



    / وقف 

ووووه کووووه در وسوووواجل حعوووود ، فووووروختن وووووال وقفووووی ،الجت  در برخووووی ووووووارد اسووووتثنایی 
 1.حاشد جایز وی، شود وی ذکر

 تقسحن وقف از جهت وفهوم و ارکان 
 : دو نوع است، ت وفهوم و ارکانوقف از جه . 764 مسأله

که در آن يىعاّول:  : دو اور است، پاخه و رکن وقف، قسهی 

که وقف وی الف. که وقف وی .ب؛ کند( واقف )کسی    .شود( عحن ووقوفه )والی 
 2.است« وسجد»وختص  وقف ، این نوع وقف

که دارای سه رکن و پاخه است يىعدّوم:  :  قسهی 
ووقوووٌف علحووه )شووخص خووا عنوووان خووا جهووت خووا  .ج؛ هعووحن ووقوفوو .ب؛ واقووف .الففف

که وال بر آن وقف شده است(    .چحزی 
کووه در ایوون وثووال خانووه، وثوول اخنكووه فوورد کنوود   فوورد وقووف، ای را بوور اوالد خووود وقووف 

 ؛ حاشند وی« ووقوف علحهن»و اوالد واقف « عحن ووقوفه»خانه ، «واقف»کننده  
پوذیرد و در ایون  صورت وی - وسجد غحر از وقف -ها  این نوع وقف در سایر وقف

وووت ووقووووف علحوووه در وی، شوووده  وقوووف ، ووووالقسووون وووه ولوووک ِطْلوووق ؛ آخووود حوووه ولكح  الجت 
 3.حق  فروش آن وجود ندارد - جز در ووارد استثنایی -حاشد و  نهی

                                                           
م. 1  ،ن جلودو برخوی توضوححات آن در ههوح« 150توا  157»وسواجل  ،ووارد جواز فروش وال وقفی در جلد سو 

 .  ذکر شد« 510تا  514»وساجل 

ت هحچ ، در این نوع وقف. 2 آخود و حوه  در نهی شخص خا عنوان خا جهوت خواص خوا عوامعحن ووقوفه حه ولكح 
 . شود گفته وی« وقف تحریر»اصطالحا   ،این وقف

ل( بوده« وحدودۀ اصلی وسجد»زوحِن  ،شاخان ذکر است  گورهوای دخو زوحِن قسوهت، وقف تحریر )نوع او 
وقوف ، هواو ساختهان وسوجد و سوایر قسوهت ءو ههحن طور حنا سروخس بهداشتی وسجد، وانند آحدارخانه

م وی  . حاشد بر وسجد از نوع دو 
فی در آن ،«ِطْلووق»ولووک . 3 ووت وطلووق صوواحجش بوووده و هوور نوووع تصوور  کووه تحووت والكح  از  عوونا - وووالی اسووت 

خه و وانند آن، اجاره، صلح، هجه، فروش کوه چنوحن نحسوت، تصححح اس - عار ا وال وقفی خا رهنی   ،او 
 .  شودوحسوب وی« غحر ِطْلق»ولک 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 م وقف  اقسام نوع دو 
که در وسألۀ قجل ذکر شد . 765 مسأله وی  حوه « ووقوٌف علحوه»از جهت ، وقف نوع دو 

وقوف بور عنووان قابول انطجواق بور  .2؛ وقف بر عحن خواص .1: شود سه قسن تقسحن وی
 . گردد در وساجل حعد ذکر وی ،توضحح این اقسام .وقف بر جهت .3؛ افراد

o 9 .وقف بر عحن خاص 
« خواص»ی بور خوک خوا چنود شوخص خوا شویِء ووال، از وقوف قسوندر این  . 766 مسأله

نی وانند  وثل آنكه شخصی خانه؛ شود وقف وی قاسون و »خوا « نقاسو»اش را بر فرد وعح 
کنوود و خووا وووالی را بوور « فرزنوودان خووود»خووا « فرزنوودانش فه»وقووف  وسووجد »خووا « کعجووۀ وشوور 
ن  .  وقف نهاخد« حرم اوام رضا»خا « وعح 

o 3 .وقف بر عنوان قابل انطجاق بر افراد 

ی وقووف وی، از وقووف قسووندر ایوون  . 767 مسأله کووه قابوول  وووالی بوور عنوووان عوواو  شووود 
ی است  ؛ انطجاق بر شخص خا شیء خاص 

گوواه در هوور وقطووعن عنوووانایوو وثوول وقووف بوور ؛ حاشوود زوووانی ونطجووق بوور خووک فوورد وی ، 
ۀ شحعه» دی ونطجوق وی« اجه  گواه در هور زووان بور افوراد وتعود  شوود واننود وقوف بور  و 
ب»خا وقف بر « علها»خا « فقرا»  .  «اختام»خا « دانشجوخان»خا « طال 

o 7 .وقف بر جهات 
کوووه ونطجوووق بووور ووووالی بووور عنووووانی وقوووف ، از وقوووف قسوووندر ایووون  . 768 مسأله شوووده 

ی نهی« شیء»خا « شخص»  : دو صورت دارد ،این عنوان و جهت .شود خاص 
وثل اخنكه حاغی وقف شوده حاشود توا وحصووالتش در ؛ است« خاّصی»گاه عنوان  
اطعووام »صوورف شووود خووا وووالی وقووف شووود بوور « در فووالن خانووه عووزای اوووام حسووحن»

نی  ؛ «فرزندان شخص وعح 

وعالجوۀ هور فورد »وثل اخنكه ووالی وقوف شوود بورای ؛ حاشد وی« عام»، عنوان گاه آن



    / وقف 

« هوا آحوادی راه»خوا « جایی تجلحغ وذهب در هر»خا « فردی تعلحن قرآن حه هر»خا « بیهاری
کار خحری»خا   1.«انجام هر 

 ت ووقوف علحه نسجت حه وناف  وال وقفی ت والکح   کحفح 
ل وقووف )کووه در وسووألۀ  قسووندر  . 769 مسأله کووه بوور واننوود حووا -ذکوور شوود( « 355»او  غی 

ن و فرزندانش خا بر نی وقف شوده  شخص وعح  ونوافع و وحصووالت  -حرم خا وسجد وعح 
حاشود، هرچنود خوود  شیء وقف شده نحز ههانند خود آن شویء، ولوک ووقووف علحوه وی

 بیان شد.  «357» که حكهش در وسألۀ 2آن شیء ولک غحر ِطْلق است
م وقووف )کووه در وسووألۀ  قسووندر  . 771 مسأله ووت ونووافع و ذکوور شوود( والك« 353»دو  ح 

 : وحصوالت وال وقفی سه صورت دارد

 ؛ شوند ونافع نحز ولک عنوان است و اصال  افراد والک آن نهی الف.

کاروان ب و وقف  کتواب بور اهول علون  وقف ودرسه بر طال  ، سرا بر وسافرین و وقوف 
ب و وسووافرین و اهوول علوون. حنووابراین، حاشووند جووزء ایوون دسووته وی والووک ونووافع ، طووال 

کتاب نحستند و تنها حق  استفاده از وال وقفی را دارند اروانک، ودرسه  . سرا و 
ی و تحویول حوه افوراد، ونافع ب. وت ، ولک عنوان است و حوا تهلحوک وتوول  حوه ولكح 

کوه هور؛ آخد اشخاص در وی که بر فقرا وقوف شوده  ی وحصووالت  وانند حاغی  گواه وتوول 
کند حاغ را حه فقحر  . گردد آن فقحر والک وحصول وی، تهلحک 

کوه در آن زووان ووجوود  ،ونافع در هر زوان حه صورت وشاع ج. ولک افرادی است 
ی داشووته حاشوود ،حاشوند وی کووه بوور ؛ حوودون اخنكووه احتحوواح حووه تهلحووک وتووول  واننوود حوواغی 

                                                           
ه حه توضححات سه وسألۀ اخحر. 1 گفت در فرق بین سه قسن وذکور وی، حا توج   :  توان 

م قسن»در وقف  ، توروخج ووذهب، تعلوحن قورآن، وعالجه، عزاداری، اووری وانند اطعام ووقوف علحه، «سو 
ک، آحادانی راه که ونطجق بور شوخص خوا شویء خوا وكوان وانجام   - حلكوه ووقووف علحوه؛ نحسوت... ار خحر است 

کوواری اسووت - خووود ووا در ؛ انجووام  مقسوون »او  کووه در هوور زوووان «اوووام»اول   ووقوووف علحووه در وثووال، «دو  اسووت 
ی است و در وثال ب، علها، فقرا»های حعد ونطجق بر شخص خاص  کوه در « اختوام، دانشجوخان، طال  هسوتند 

دی ونطجوق ووویهور  ل قسوون»و در  شوووندزوووان بوور افووراد وتعوود  علحوه وسووتقحها  شووخص خووا اشووخاص  ووقوووف ،«او 
 . است... خا خا وكان خاص خاص خا شیء خاص

 ذکر شد. «7»، پاورقی «740»صفحۀ تعرخف ولک غحر ِطلق، در .2



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوه وحصووالت حواغ از ههوان احتودای ظهوور ،علهای شهر وقف شده  حوه ایون صوورت 

 1.وال آنان حاشد، )حدوث(
م وقووف ) قسووندر  . 771 مسأله ولووک  ،ذکوور شوود( ونووافع نحووز« 354»کووه در وسووألۀ سووو 

چه جهت عام، هرچند  حاشد و ، جهت خاصچه آن جهت؛ حاشد ههان جهت وی
که حكهش در وسألۀ   .  بیان شد« 357»خود آن شیء ولک غحر ِطْلق است 

 حکن فضای حاال و پایين ولک وقفی 

که حه عنوان وسجد وقوف شوده . 772 مسأله گر در زوحنی  سواختهانی چنود طجقوه ، ا
 وگوور آنكووه؛ حكوون وسووجد را دارد، تهووام طجقووات و ههووحن طووور زیوورزوحن آن، زندحسووا

وی را حوه عنووان وحودودۀ وسوجد لحواظ ، واقف در هنگوام وقوف ارتفواع خوا عهوق خاص 
 ؛ کرده حاشد

ه نحووز  - چووه عووام و چووه خوواص -، ودرسووه و سووایر ووقوفووات ایوون حكوون در حسووحنح 
 .  جاری است

  وقف ونفعت و انتفاع 
کحف ووت اسووتفادۀ ووقوووف علووحهن از وووال ووقوفووهوقووف از نظوور  ت: سووه قسوون اسوو، ح 

   .«از انتفاع و ونفعت عناوقف »، «وقف ونفعت»، «وقف انتفاع»

o وقف انتفاع 
که ووقوف علحه خوود وسوتقحها   . 773 مسأله کند و شرط نهاخد  گر فرد والی را وقف  ا

کند و انتفاع برد خود حوه نوام دارد و حا« انتفواع»چنحن وقفی وقف ، از وال وقفی استفاده 
 ؛ شرط عهل شود
گر خانه کن شووند پس ا آنوان حوق  ، ای را بر اوالد خود وقف نهاخود توا خوود در آن سوا

                                                           
ق هر. 1  . قصد واقف و نوع وقف آن است، گانۀ وذکور خک از اقسام سه والک در تحق 



    / وقف 

کووه نهی کسووی  کن شووود اجوواره دادن خانووه را ندارنوود و  ووی ، خواهوود در آن سووا هووحچ حق 
کوورده تووا خوووِد وحصوووالتش در وجووالس  ،ههووحن طووور 1.نوودارد گوور وووثال  حوواغی را وقووف  ا

ندارنوود وحصوووالت را فروختووه و پووولش را در وجووالس  حووق  ، عووزاداری وصوورف شووود
 .  صرف نهاخند

گر ووالی واننود خانوه . 774 مسأله کوه در وسوألۀ قجول ذکور شود  گونوه  حوه - ا وقوف  -ای 
کال   حه جهت وهاجرت حه وكان دخگر خا ضرر قابول  انتفاع شده حاشد و ووقوف علحهن 

ت و سختی فوق ه خا وشق  ول نحسوت  توج  که وعهوال  قابل تحه  نتواننود  ،)َحوَرح(العاده 
کنند  : دو صورت دارد ،خود از وال ووقوفه استفاده 

کورده و دو وطلووب  الف. واقف در وقف و قرار دادن شورط ووذکور دو اوور را لحواظ 
کن شودن خوود افوراد  دّوم:؛ رسحدن ونفعتی از خانه حوه افوراد ووورد نظور اّول: :داشته سوا
   2؛درخانه

از  - وووثال  حووا اجوواره دادن -طووور دخگووری  تواننوود ووقوووف علووحهن وی ،در ایوون صووورت
کنند  ؛ ونافع خانه استفاده 

کن شووند واقف فقط وی ب. ای  ووثال  خانوه؛ خواسته خود افراد ووورد نظور در آن سوا
کوه فرزنودانش  کرده و تنها وطلوحش این بوده  که نزدخک حرم بوده را بر اوالد خود وقف 

ف شوند  ؛ حتوانند حه راحتی حه حرم وشر 

ت خود واقف و چنانچه از دنحا رفتوه ،ن صورتدر ای  ،وقف حاطل شده و حه ولكح 
 3.گردد اش بروی حه ورثه

 .  هستند« الف»ها از نوع  غالجا  وقفشاخان ذکر است، 

                                                           
ت استفاده از وال وقفی در این وورد. 1 کحفح   .  شود ذکر وی« 454و  445»در وساجل ،برخی وساجل وربوط حه 

م ارسووحدن ونفعتووی از خانووه حووه افووراد وووورد نظرحووا ، وطلوووب واقووف از وقووف ،دخگوور . حووه عجووارت2 ولوخووت و تقوود 
ت وو، ساکن شدن خود افراد در خانه بوده است که حا ونتفی شدن خصوصح  وطلووب اولحوۀ ، ذکورطوری 

 .  وی )رسحدن ونفعتی از خانه حه افراد( حاقی حاشد

ه. 3 کلفرض وسأله در ووردی ا ،الجت  کوه اسوتفاده از ووقوفوه بورای  وۀ ووقووف علوحهنست  کوه  - ح  هرچنود آنوانی 
د وی  . غحر وهكن خا ضرری خا حرجی است - شوندحعدا  وتول 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

o وقف ونفعت 
کنود . 775 مسأله کند ووقوف علحه از درآود وال وقفی اسوتفاده  گر واقف شرط  نوه  ،ا
که اصطالحا  وقف ، خوِد آن ووقوف علحوه ، شود ناوحده وی« ونفعت»در چنحن وقفی 
کند نهی حلكوه حاخود حوا اجواره و واننود آن از درآوود ؛ تواند خودش از وال وقفی استفاده 

   .وند شود ووقوفه بهره
گووور خانوووه ،حنوووابراین ه قووورار دارد وقوووف شوووده حاشووود توووا از  ا کنوووار حسوووحنح  کوووه در  ای 

ه تووأوحن شووود )وقووف ونفعووت( درآووودش هزخنووه از آن بوورای تواننوود  نهی، های حسووحنح 
کنند برگزاری برناوه ه استفاده   ؛ های خوِد حسحنح 

گوور ووه ا کوواربری خانووه، در وقووف وووذکور الجت  ن ، نوووع  ووی وعووح  وطلووق بوووده و وووورد خاص 
ی صوالح حدانود، نشده حاشد کوه وتوول  توانود آن را بورای برگوزاری وراسون  وی، در صوورتی 

کنوود و اجوواره  ه اجوواره  ه بپووردازدبهووا را از نووذورات و سووایر  حسووحنح  ؛ ونوواحع وووالی حسووحنح 
ه صرف نهاخد گاه وجالغ را در تأوحن هزخنه آن  .  های حسحنح 

o  از انتفاع و ونفعت عناوقف 
که ووقوف علحوه خوودش وسوتقحها  از ووال وقفوی  . 776 مسأله گر واقف شرط نكرده  ا

کنود خوا فقوط از وحول  درآوود آن بهوره بجورد را وقوف  - وثول خانوه -حلكوه ووال ؛ استفاده 
در چنوحن وقفوی ، ف علحوه هور طوور حخواهود از ونوافع و عواخود آن بهوره بجوردکرده تا ووقو

کنوود ووقوووف علحووه وی کن شووود - توانوود خووود از آن اسووتفاده  خووا حووا  - وووثال  در خانووه سووا
 .  اجاره دادن و وانند آن از عواخد ووقوفه بهره بجرد

گفته حاشد گر وثال  واقف  ای بور نووع و قرخنوه« این خانه وقف بور اوالدم حاشود»: پس ا
ی از وقف نجاشد  .  آخد حه حساب وی« از انتفاع و ونفعت أعن»، چنحن وقفی خاص 

ق وقف  شراخط تحق 

ق شدن وقف . 777 مسأله گردد ،برای وحق   : حاخد شراخط ذیل وراعات 



    / وقف 

 ؛ انشاء وقف صورت حگحرد .1

ی نجاشد، وقف .2 ت خاص  ت و برای ود   ؛ ووق 
ل نجاشد، وقف .3  ؛ ونقطع االو 
 ؛ ق و واحسته حه اور دخگر نجاشد )وقف تعلحقی نجاشد(وعل   ، وقف .4
 ؛ وال را بر خودش وقف نكند )وقف بر نفس نجاشد( ،واقف .5
 . وال وقفی تحویل داده شود )در برخی از ووارد( .6

 . گردد در وساجل حعد ذکر وی ،توضحح این شراخط
 9 .انشاء وقف صورت حگحرد 

وق شودن وقوف . 778 مسأله کوافی ، برای وحق  وت  ، حلكوه عوالوه بور آن؛ نحسوتتنهوا نح 
 ؛ نحز صورت حگحرد« انشاء لفظی خا عهلی»حاخد 
کوووردم»: وثووول اخنكوووه فووورد حگوخووود« ايشفففافلف فففی» کوووردم»خوووا « وقوووف  خوووا  1«َحوووْجس 

گحوورد عجارت کووار  کنوود حووه  کووه داللووت بوور وقووف  داللووت آن هرچنوود  ،هووای دخگووری را 
کهک شواهد و قراجن حاشد، عجارت بر وقف  .  حه 

کوه ویوثو« ايشافعملی» خواهود وقوف  ل اخنكوه فورش خوا چوراغ خوا اشوحای دخگوری را
کند ی وسوجد خوا حورم حدهود خوا  ،وسجد خا حرم  ی خوا وکحول وتوول  حه قصد وقف حه وتوول 

که وی کنود کسی  سواختهانی را حوه قصود آنكوه وسوجد حاشود ، خواهد وسجدی وقف 
ی چهار دیواری را اطراف زوحن حه قصد آنكه وكوان ووذکور وسو جد حاشود حسازد خا حت 

گفتوه شوود 2،احداث نهاخود وی  ، کوه در ایون وووارد حودون اخنكوه عجوارت و صوحغۀ خاص 
 .  وقف انجام شده است

                                                           
ووه . 1 کووه در فصوول« َحووْجس»الجت  کووار وووی شووود ذکوور وی« حووجس و ولحقووات آن» در وعنووای دخگووری   .رود نحووز حووه 

کلهۀ  ،حنابراین که فرد  کوار بورده« حجس»در وواردی  کوه وقصوود  از قوراجن و شوواهد فههحوده وی، را حه  شوود 
 . وی وقف بوده خا حجس اصطالحی

ه. 2 که وعلوم نجاشد وكانی حه عنوان وسجد وقف شده خا نه و این اور وشكو ،الجت  وثول ، ک حاشددر وواردی 
کوه حنواء را احوداث نهووده فووت شوده و وعلووم نحسوت آن را حوه عنووان وسوجد سواخته خوا نوه ، اخنكه فوردی 

که ساختهان حه سجک وعهاری وساجد حناء شده حاشد  کوافی اسوت در اخنكوه حكون حوه وسوجد ، ههحن 
 .  شودبودن آن 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ه حه توضححات وسألۀ قجل . 779 مسأله کردن ، حا توج  گر انسان ولكی را برای وقف  ا
کووردن آن کوورده و در نظوور حگحوورد و قجوول از وقووف  ن  وقووف ، پشووحهان شووده خووا حهحوورد، وعووح 

ق نشده است  .  وحق 

کنود توا از طورف وی ، تواند برای انجام وقوف وی انسان . 781 مسأله دخگوری را وکحول 
 . وال را وقف نهاخد )وکحل در انشای وقف(

گوور فوورد وووال دخگووری را حوودون اجووازۀ . 781 مسأله کنوود )وقووف فضووولی( ا ، وی وقووف 
 .  وقف صححح است، چنانچه حعدا  صاحب وال آن را اجازه دهد

ق وقف در هحچ . 782 مسأله هرچنود  ،نحست الزم« قجول»، خک از انواع آن  برای تحق 
که در تهام اقسام  واننود وقوف  صا  وقف خاصوخصو -احتحاط وستحب آن است 

   .وقف را بپذیرند، افراد ووجود از ووقوف علحهن - بر اوالد
گوور ووقوووف علحووهشوواخان ذکوور اسووت،   بوورای عهوول حووه ایوون احتحوواط ، ناحووالغ حاشوود ا

ش قجول وی، از طرف وی، وستحب  .  کند ولح 

ق وقف در . 783 مسأله  وخصوصا  در وقوف خواص -ز انواع آن خک ا هحچ  برای تحق 
، خوابی حوه ثوواب الهوی هرچنود دسوت ،قصد قرحوت شورط نحسوت -وانند وقف بر اوالد 

ب حه خداوند وتعال وی  .  حاشدونوط حه قصد تقر 

 3 .ی نجاشد، وقف ت خاص  ت و برای ود   ووق 

کند وثال  حگوخود . 784 مسأله تی وقف  گر انسان وال خود را برای ود  رای ام بو خانوه»: ا
ت   1.چنحن وقفی حاطل است، «سال وقف فرزندانن حاشد 14ود 
گر انسان وال خود ر . 785 مسأله کوه وا کند  ، شووند نقورض ویا بر فرد خا افرادی وقف 

که در نتحجه ووال بور نسول  کند  وثال  والش را فقط بر فرزندان خود و فرزندان آنان وقف 

                                                           
گر قصد فرد از چنحن عجارتی وقف نجاشد. 1 که توضحح آن در ح« َحْجس»حلكه ؛ ولی ا گانوه فصولاشد  ای  جدا

 .  گردد حجس صححح واقع وی، شود ذکر وی« وقف»حعد از فصل 



    / وقف 

م وقووف نخواهوود بووود کووه وقووف سووو  صووححح ، دارد نووام« اَلخوور نقطووع و»، چنووحن وقفووی 
ت    .شود وحسوب نهی - که حاطل است - است و از ووارد وقف ووق 

گر ووال را بور اوالد خوود نسوال  حعود نسول و حوه ،ههحن طور کنود و طوور پیوسو ا ته وقوف 
تی نسلش و گرددپس از ود   . نقرض 

وووال وقووف شووده پووس از انقووراض ووقوووف علووحهن، حووه واقووف و در صووورت  . 786 مسأله
 1رسد؛ حه ارث وی - نه زوان انقراض -فوت خودش)واقف( فوت او، حه ورثۀ او در زوان 

کوووه دو فرزنووود )علوووی و حسووون( دارد و علوووی دارای خوووک فرزنووود   گووور ووووثال  واقوووف  پوووس ا
کنود، سوپس واقوف و حعود  )حسحن( وی د( وقف  حاشد، والی را بر شخص دخگری )وحه 

کننوود، در هنگووا وود( فوووت  م حاطوول از او فرزنوودش علووی و حعوود از آنووان، ووقوووف علحووه )وحه 
د(، وال حه حسن و حسحن )عهو و برادرزاده( وی 2رسد. شدن وقف )پس از وفات وحه 

 

گر ووقوف علحهن ونقرض شوند  . 787 مسأله وانند اخنكه واقف وال را بر اوالدش  -ا
تی نسلش ونقورض شوود کرده و پس از ود  چنانچوه از شوواهد و  -نسال  حعد نسل وقف 

که در انشای وقف دو وطلوب   :  لحاظ شدهقراجن فههحده شود 

خوووه و خحووورات داجهوووی  حووواقی اّول: ونووود شووودن  بهره دّوم:؛ گوووذاردن خوووک صووودقۀ جار
کرده که وال را بر آنان وقف  م؛ افرادی  ت اوور دو  که حوا ونتفوی شودن خصوصوح  ، طوری 

خه( حاقی حاشد حلكوه در جهوات ؛ شود وقف حاطل نهی، وطلوب دخگر وی )صدقۀ جار
که حه نظر واقف نزدخک  3.شود ستفاده ویتر است ا دخگری 

کند و شرط نهاخد در هنگوام نحواز . 788 مسأله گر انسان والی را وقف  حتوانود وقوف ، ا
، را برگرداند و واِل خودش حاشد خا آنكه آن را فروخته و پولش را برای خود هزخنه نهاخد

 4.وقف حاطل است

                                                           
 .  وگر در وسألۀ حعد. 1

رسوود و  نحهووی از وووال حووه حسوون وی ،حنووابراین .انوود وارثحوونش علووی و حسوون بوده، واقووف . زیوورا در زوووان فوووت2
 .  شود وی سههش حه پسرش حسحن داده، نحهی حه علی و چون علی زنده نحست

که ووقوف علحهن افرادی نسال  حعد نسل وی در وقف. 3 چنانچه نسل واقف حه حسب وعهوول ؛ حاشند هایی 
 . غالجا  غرض واقف حه ههحن صورت است، شوند ونقرض نهی

 . شودچنحن شرطی حا وقتضای وقف ونافات دارد و ووجب حاطل شدن آن وی. 4



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 7 .ل نجاشد  ونقط  ،وقف  االو 

تی حعود . 789 مسأله کند و احتدای آن را ود  گر فرد وال خود را وقف  ووثال  ؛ قورار دهود ا
ل سال آخنده وقف حاشد»: حگوخد کوه «والن از او  ل نقطوع و»، چنوحن وقفوی  ناوحوده « اْلو 
   1.حاطل است، شود وی

گر وی چنحن قصدی نداشته حاشد ،ههحن طور ل آن حاطل  ،ا تی از او  ولی شرعا  ود 
 2.خدوثل آنكه والی را برای خود و پس از وفاتش برای اوالد خوخش وقف نها؛ حاشد

 9 .ق و واحسته حه اور دخگر نجاشد )وقف تعلحقی نجاشد(، وقف  وعل 
گوور واقووف . 791 مسأله ووق و واحسووته حووه اووور دخگووری نهاخوود ، وقووف را وا وثوول آنكووه  -عل 
کردم: حگوخد ود شوود ،والن را وقف  چنوحن وقفوی حاطول  - چنانچه فرزند پسور بوراخن وتول 
 : وگر در دو وورد ذیل؛ است
ق شده حاوقف حه اوری و .1 کوه در زووان وقوفعل  وق بووده و واقوف نحوز از ، شود  وحق 

لع حاشد که وی؛ آن وط  م قرار دارد حگوخد وثال  در حالی  گر این وواه»: داند در واه وحر  ، ا
م است کردم، واه وحر   ؛ «والن را وقف 

ووق آن داشووته  .2 کووه صووححح بووودن وقووف حسووتگی حووه تحق  اووور وووذکور طوووری حاشوود 
کوه آن اوور وهرچند  ،حاشد وق شوده خوا نوهندانود  کوه واقعوا  نهی؛ حق  دانود  ووثال  در حوالی 

ق حه اوست خا نه کردم»: حگوخد، والی وتعل  گور ووال ،این وال را وقف  و آن « وون حاشود ا
 .  وال واقعا  وال او حاشد

گر فورد حگوخود . 791 مسأله چنوحن وقفوی حاطول « ایون ووال حعود از وورگن وقوف حاشود»: ا
کالم وی عرفا  چنحن فههحده ؛ است ت حوه وقوف وگر آنكه از  کوه ونظوورش وصوح  شوود 
ت وی  3بوده ت  -که در این صورت واجب است حه وصح   -حا وجود سوایر شوراخط وصوح 

گردد، و آن وال پس از فوت واقف عهل شود  . وقف 
                                                           

 . ههحن قجحل استاز ، شودذکر وی« 350»آنچه در وسألۀ . 1

که وقف انسان برای خود حاطل است در وساجل حعد ذکر وی. 2  . شود 

ت عهدی  ونظ. 3 که توضحح آن در فصل  ور وصح  ت»است   .  گردد ذکر وی« 1445»وسألۀ  ،«وصح 



    / وقف 

گر واقف . 792 مسأله ق بر اوری نكند، وقف را وا که برای وقف داشته  ،عل  ا هدفی  او 
ق نشود  ؛ شود این اور ووجب حاطل شدن وقف نهی، وحق 

ف شووندو که فرزندانش بیشتر حه حرم وشر  ای  خانوه، ثال  چنانچه فرد حا این انگحزه 
کنوود ف بیشووتر حووه حوورم(  ،نزدخووک حوورم براخشووان وقووف  ولووی عهووال  غوورض واقووف )تشوور 

ق نگردد  .  شود وقف حاطل نهی، وحق 

گر واقف هن . 793 مسأله ق حه اوری نهاخودگام وقف حدون اخنكه اصل وقف را وا ، عل 
که از نظر شر وقف و شورط صوححح ، عی وجاز است در وورد وقف قرار دهدشرطی را 

 1.بوده و حاخد طجق آن عهل شود
که وقف ونفعت وی ،حنابراین کند ولكی را  گر شرط  حه غحر اهل علن اجاره ، کند ا

چنانچوه خانوه را بورخالف شوراخط ، داده نشود خا فقوط بورای سوكونت اجواره داده شوود
 .  اجاره صححح نحست، اجاره دهند

 3 .اقف وال را بر خودش وقف نکند )وقف بر َنْفس(و 
کنوودوووود وووال را بوور خووودش وقووووتوان انسووان نهی . 794 مسأله ه دخگووران را ووووچووه اخنك؛ ف 

کنوود خووا نووهووووه گوور حگوخوود؛ ن شوورخک  ورت ووووودم و بوورادرم حووه صووووایوون خانووه را بوور خ»: پووس ا
کت کوووردموووووشرا وقوووف نصوووف وشووواع خانوووه حاطووول و نصوووف دخگووور صوووححح ، «ی وقوووف 
 .  حاشد وی

گوو . 795 مسأله کنوودا ، ر انسووان وووالی را حووه صووورت ترتحجووی بوور خووودش و دخگووران وقووف 
ایون وقوف ، «این وال وقف حاشد بر خودم و پوس از فووت وون بور فرزنودانن»: وثال  حگوخد

ل ونقطع»که   .  حاشد حاطل وی، است« اْلو 

گر احتدا بر دخگران و سپس بر خود وقف نهاخود ا ا را « اَلخور نقطوعو»، حكون وقوف او 
که تنه گر ووالی را بور دخگوران  ،ههحن طور .ا نسجت حه خودش حاطل استدارد  ووثال   -ا

                                                           
م. هرچند 1 کوه در جلود سوو  اخقواع شورط بوردار ، ذکور شود« 747»وسوألۀ  ،وقف از اخقاعات است و ههوان طوور 

و ... شرط حه وعنای تعحین حدود وقف خوا ووقووف علحوه و، در این وسأله و وساجل وشاحه آن ولی ،نحست
 . حاشدقحود وربوط حه آن وی
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کنود - حسوحن -سوپس خوودش و پوس از خوود بور دخگوران ووثال   - حسن وقوف ، وقوف 
 .  نسجت حه خود و حعد از خودش حاطل است

گوور واقووف در هنگووام وقووف )در غحوور وقووف وسووجد( . 796 مسأله برخووی از ونووافع  1،ا
که وقوف وی اشوكال ، تثنا نهاخود و جوزء وقوف قورار ندهودکنود بورای خوود اسو شحجی را 

نوه اخنكوه وقوف بور خوود  ،شوود خارح از وقوف وحسووب وی، ندارد و ووارد استثنا شده
 . شودناوحده وی« وقف وسلوب الهنافع» ،این نوع وقف؛ حاشد

کنووود توووا وحصوووولش  پوووس انسوووان وی وقووودار  یحوووه اسوووتثنا -توانووود حووواغی را وقوووف 
که حخواهد وقودار حودهیود و فرقی نهیحه فقرا داده ش - های وی حدهی هاخش بور  کند 

گووردد خووا  وحصووول چنوود سووال تقسووحن شووده و از هوور سووال حخشووی از وحصووول اسووتثنا 
کسر شده و حاقحهانده حه فقرا برسد کل  وقدار حدهی از وحصول حاغ   .  اخنكه احتدا 

کوه ای نهاخد و ونفعت خانه را تا  اش را وقف ودرسهخا اخنكه فرد وثال  خانه  زووانی 
 .  برای خودش از وورد وقف استثنا نهاخد، زنده است

درختوووان را در ... هوووا و ها و برگ شووواخه، توانووود هنگوووام وقوووف حووواغ وی ،ههوووحن طوووور 
 .  استثنا نهاخد، هنگام خشک شدن

گوور انسووان حگوخوود . 797 مسأله کووردم بوور هوور»: ا کووه  خانووۀ خووود را وقووف  خووک از اوالدم 
انی  های عرفی و شرعی ورا حه حدهی    .وقف صححح است، «بپردازدطور وج 

گر حگوخد ،ههحن طور کردم بور هور»: ا کوه وخوارح و  والن را وقف  خوک از ههسواخگانن 
ول شوود های ههسور و فرزنودانن را حوه هزخنوه وانی وتحه  چنوحن وقفوی صووححح ، «طوور وج 
کووه بوور عهوودۀ وی واجووب اسووت ، ونظووور وی از وخووارح، هرچنوود اسووت نفقووات آنووان 
 .  حاشد

گوور انسووان وووالی را . 798 مسأله جووا آوردن نهوواز و  ههاخش خووا حوو پرداخووت حوودهی ایبوور ا

                                                           
توانوود ولووک خووود را حووه عنوووان  انسووان نهی، اسووت« تحریوور»کووه وقووف آن از قجحوول وقووف ، در وووورد وسووجد. 1

 ه و از ووورد وقوف اسوتثنا حاشودوشروط حوه اخنكوه توا وقتوی زنوده اسوت ونوافع آن بورای خوودش بوودوسجد، 
 .  حاشد نهیو چنحن وقفی صححح  وقف نهاخد



    / وقف 

کنوود  خووودشهووای قضووای  روزه کووه در حقحقووت ووقوووف علحووه  -پووس از وفووات وقووف 
وقوف  -حاشود  وی« جوا آوردن نهواز و روزۀ وی هجهوت حو»خوا « جهت پرداخت دیون او»

 .  حاطل است
کند تا حه نحاحت وی قورآن بور سور ووزارش خوانوده  . 799 مسأله کسی والی را وقف  گر  ا
کووه بوور سوور وووزارش قوورآن ؛ ایوون وقووف حاطوول اسووت، شووود کسووانی  کنوود بوور  گوور وقووف  ووا ا او 
 .  وقف صححح است، نهاخندخوانند و ثواب آن را حه وی اهدا وی وی

گر در وثوال فووقشاخان ذکر است،  کوه  1از شوواهد و قوراجن و غحور آن وعلووم نجاشود ا
کوه در ا، وقصود واقف از قرآن خواندن یون صوورت وقوف بور قراجت حه نحاحت از اوست 
کووه وقووف در ایوون صووورت  یاهوودا ، خووا ونظووور، خووود بوووده و حاطوول اسووت ثووواب بوووده 

  2.شود وقف حهل بر وورد صححح آن وی، صححح است
کرده تا درآود آن وثال  در ووارد ذیل هزخنه شود . 811 مسأله گر فرد والی را وقف   : ا

نحازونودان داده حوه فقورا و  ب. 3؛قضوا انجوام شوود  حوه نحاحوت از او نهواز و روزۀ الف.
تعحووین وقوودار صووححح و حاطوول وقووف حسووتگی حووه  ؛صوورف در عووزاداری شووود ج.؛ شووود

که توضحح برخی از ووارد آن در ذیل بیان وی ت وقف دارد   : شودکحفح 
گانوه بووده اسوت تقسحن درآود حه ،وقصود واقف .1 در ؛ طور وساوی بین ووارد سه 

م وقف حاطل ،این صورت م آن صح خک سو     4.حح استو دو سو 
ن دخگری بووده و وقودار نسوجت هون  تقسحن درآود حه نسجت ،وقصود واقف .2 وعح 

و حقحوه صوححح  در این صورت نحز وقدار وربووط حوه وقوف بور نفوس حاطول؛ وعلوم حاشد
 ؛ است

                                                           
گر نشانه و قرخنه ،حنابراین. 1 که ظهور در وقصود واقف داشته حاشد وطابق حا آن عهل ویا  . شودای حاشد 

ة» ،حه اصطالح. 2  .  شوددر وقف جاری وی« أصالة الصح 

 .  شودسوب ویاز ووارد وقف بر خود )َنْفس( وح ،این وورد. 3

خوع درآوود ووقوفوه حوه نسوجت. 4 ، گانوه نجاشود هوای وتفواوت بوین وووارد سوهچنانچه نشوانه و قرخنوۀ عرفوی بور توز
 . ههحن حكن جاری است



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوورده   ن  گوور واقووف وعووح  درآووود ووقوفووه بوورای نهوواز و روزۀ قضووای خووودش  %44وووثال  ا
وقوف حاطول و  %44؛ در عوزاداری صورف شوود %04شوود و حه فقرا داده  %74و  هزخنه شود

 .  آن صححح است 44%
گانوه  ،وقصود واقوف .3 تقسوحن درآوود ووقوفوه حوه صوورت وختلوف بوین وووارد سوه 

گذار شده حاشد ی وا وقودار  ،در این صوورت؛ بوده و تعحین وقدار سهن هر وورد حه وتول 
ی الز که وتوول  ی )وقدار وورد خقحن خا اطهحنان(  م اسوت بورای غحور ووورد وقوِف بور حداقل 

ه حاطل وی نفس قرار دهد صححح است    1.حاشدو حقح 
گانووه حاشوود ،وقصووود واقووف .4 حوودین  ،تقسووحن درآووود بوور قوودر جوواوع بووین ووووارد سووه 

ی حق  داشته حاشد تهام وال را حه خک ووورد اختصواص دهود که وتول   و حوق 2صورت 
وقوف ووذکور  ،در ایون صوورت 3؛خودحاشد درآود را صورف دو خوا هور سوه ووورد نها داشته

   4.حاطل است
گر فردی حخواهد حا وجود وقف وال . 811 مسأله کنود حودون ، ا خودش از آن اسوتفاده 

کووه در وسووألۀ ، اخنكووه اشووكال وقووف بوور خووود پوویش آخوود ، ذکوور شوود« 355»حووه جووز راهووی 
کند وی کوه وی  ،تواند وال خود را حه دخگری تهلحک  وشروط بر اخنكه آن را حوه صوورتی 

 ؛ وقف نهاخد، ده( در نظر داردکنن )تهلحک
کنود توا درآوودش   کنود حوه شورط اخنكوه آن را وقوف  وثال  حاغ خود را حه پسرش صلح 

 .  صرف وخارح وی )پدر( شود

                                                           
ی حاخد بورای وقوف بور نفوس لحواظ نهاخود حاطول . زیرا وقدار حداق1 که وتول  لی )وقدار وورد خقحن خا اطهحنان( 

که تعحین آن حه گذار شده است و نحز وقداری  ی وا چون وقف بر اور جاوع بوین وقوف بور نفوس و غحور ، وتول 
 . حاشدحاطل وی ،نفس است

ی  نهاخوود ۀوووثال  خووک دفعووه پووول را صوورف نهوواز و روز. 2 و دفعووۀ دخگوور  و دفعووۀ حعوود صوورف فقوورا قضووا بوورای وتوووف 
گونه دخگر ت ،صرف عزاداری نهاخد خا حه  کحفح   .  حا وی حاشد، اختصاص و اختحار در 

ی در هر ،حه عجارتی. 3 خع بر ووارد نهاخد، ورتجه الزم نجوده وتول   . درآود وقف را توز

کوه تهوام چنوحن وقفوی حاطول ، زیرا از قجحل وقف بر اور جاوع بین وقف بر نفوس و وقوف بور غحور نفوس اسوت. 4
 . است



    / وقف 

o  استفاده واقف از وال ووقوفه 
کوورده . 812 مسأله کووه خووودش وقووف  چنوود صووورت  ،حكوون اسووتفادۀ واقووف از وووالی 
 : دارد
ووووه  - هواننوووود و -در وقووووف وسوووواجد و وقووووف بوووور جهووووات عاو  ، هوووواقووووف حسووووحنح 

توانوود از عووحن  واقووف نحووز وی -... هووا وپوول، وقووابر عهووووی، هووای عهوووویبیهارسووتان
کند  .  ووقوفه در جهت وقف استفاده 

تی شواول واقوف  - وی حاشود و آن عنووان از احتودا خوا پوس از وود  کل  گر وقف بر عنوان  ا
 : سه صورت دارد ،نحز حشود

اسوتفادۀ  ،در ایون صوورت؛ حاشود«334»وذکور در وسألۀ « الف»وقف از نوع  الف.
وه  ،واقف از وال وقفوی جوایز اسوت واننود اخنكوه ولوک خوود را حوه عنووان ودرسوۀ علهح 

ب حاشد کند و خودش جزء طال   .  وقف 

حووق   ،در ایوون صووورت واقووف؛ حاشوود«334»وووذکور در وسووألۀ « ح»وقووف از نوووع  ب.
کوه خوودش جوزء  قصود، حلكوه حاخود هنگوام وقوف؛ استفاده از وال وقفوی را نودارد کنود 

 .  ووقوف علحهن نجاشد
در ووووورد ، در ایووون صوووورت؛ حاشووود« 334»ووووذکور در وسوووألۀ « ب»وقوووف از نووووع  ج.

کنود )و جوزء ووقووف علوحهن وحسووب ااخنكه واقف نحز حتواند قسهتی از ونافع را  خذ 
و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک  1شووود( وسووأله وحوول  اشووكال اسووت

 .  نشود
کسی . 813 مسأله گر  ، حه جز خک خا چند درخت آن را وقوف نهووده حاشود ،تهام حاغ ا
در حوواغ رفووت و آووود ، توانوود حووه انوودازۀ نحووازش در اسووتفاده خووا رسووحدگی حووه آن درخووت وی

کنوودن  کنوود و ووقوووف علووحهن نهی کننوود خووا او را وججووور حووه  کووار ونووع  تواننوود او را از ایوون 
 ؛ درخت نهاخند

                                                           
که حاخد درآود ووقوفه. 1 گر وقف طوری است   .  ودصرف تهاوی افراد ووقوف علحهن ش ،خصوصا  ا



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کنده شود و  ا چنانچه درخت خشک خا  ی در زوحن حواغ نودارد و، از بین بروداو   حق 
 .  حكارد تواند درخت دخگری در آن وحل نهی

که خانۀ وخالیی را حوه جوز خوک خوا چنود اتواق از آن وقوف نهووده . 814 مسأله در ، کسی 
که اتاق خراب شود ق حه خودش وی، صورتی  زیرا زووحن نحوز عرفوا  ؛ حاشد زوحن آن وتعل 

 1.جزء اتاق است
کوووه دا . 815 مسأله گووور ووووالی واننووود درخوووت  ، رای ونوووافع وختلفوووی ههچوووون وحووووها

حودون اخنكوه حوه ، های خشک قابل جدا شدن است ها و شاخه برگ، استفاده از ساخه
گردد د  ی از آن وقح  وق حوه ووقووف ، وقوف شوده حاشود، ونافع خاص  تهوام ونوافع آن وتعل 

 ؛ علحهن است

ه  ک واقف در هنگام وقوف وی ،الجت  نود و توانود برخوی از ونوافع را بورای خوود اسوتثنا 
که توضحح آن در وسألۀ   .  ذکر شد« 355»جزء وقف قرار ندهد 

 6 .)وال وقفی تحویل داده شود )در برخی ووارد 

واننوود وقووف خانووه بوور اوالد خووا وقووف حوواغ بوور حسووحن و  - در وقووف خوواص . 816 مسأله
ه خ  حاخد وال وقف شده حه ووقوف علحه خوا ، برای آنكه وقف صححح واقع شود - اشذر 

ی وقووف وووذکور وی تحویوو 2وکحوول خووا ولووی   گووردد( و تحویوول حووه وتووول  ل داده شووود )قووجض 
ی وقووف اسووت و وقووف در ، ههووحن طووور ِصوورف اخنكووه واقووف؛ کووافی نحسووت خووود وتووول 

کافی نهی  .  حاشداختحار اوست 
ه ص خوا  ،الجت  ۀ وشوخ  ی غحر از افراد وانند حسحنح  که وقف بر عحن خاص  در وواردی 

گرفته ن صورت  ی و، حرم وعح  ه خوا حورم خوا  تحویل حه وتول  سرپرست آن عوحن )حسوحنح 
 .  ووقوفه( الزم است

م در  واننود وقوف بور روضوه - جهت خاص در وقف بر ،ههحن طور وام وحور  خوانی اخ 

                                                           
 .  آوری برخالف آن حاشد وگر آنكه قرخنه و نشانۀ اطهحنان. 1

که ووقوف علحه وحجور حاشد تحویل حه ولی  در وواردی صورت وی. 2  . وانند حچۀ ناحالغ ،گحرد 



    / وقف 

ص گونوه وووارد -وكان وشخ  کسوی  ،تحویول الزم اسوت و در ایون  ی و  تحویول حوه وتوول 
 .  گحرد صورت وی، دار انجام اوور و شؤون آن جهت استکه عهده

که شرط صححح بودن وقوف خاصدر وقف  . 817 مسأله تحویول )قوجض( ، از آنجا 
پشوحهان شوده و عودول ، تواند از وقف خود قجل از تحویل دادن ووال واقف وی ، است
 1؛نهاخد

گوور واقووف در وقووف خوواص ،طووور ههووحن  وقووف ، قجوول از تحویوول دادن وووال حهحوورد ا
 . شود ارث وحسوب وی، حاطل شده و وال وذکور

گوور وووال در وقووف خوواص . 818 مسأله هووای وختلووف ادی در طجقووات و نسوولبوور افوور ا
ووثال  فورد ووال را بور فرزنودان خوود سوپس بور فرزنوداِن فرزنودان و ههوحن طوور  -وقف شود 

کرده حاشد نسل ل -های حعد وقف  تحویول )قوجض( ، حا تحویل دادن ووال حوه طجقوۀ او 
ق شده و وقف صححح وینسجت حه تهام نسل    .حاشد ها و طجقات وحق 

گر برخی  ،ههحن طور ل ووجود نجاشند ا وثل آنكوه بورای واقوف در  -از افراد طجقۀ او 
ود شوود، پوس از وقوف، وثال ووذکور  ،تحویول دادن ووال حوه افوراد ووجوود -فرزنودی وتول 

د وی که حعدا  وتول  ی نسجت حه فرزنِد واقف  کافی است حت   ؛ شود نحز 

گر وال وقفی حه برخی از افراد ووجود تحویل داده نشوود ا ا جت حوه آنهوا وقوف نسو، او 
ه  گرفته -حاطل و نسجت حه حقح   .  صححح است -که تحویل حه آنان صورت 

گوور ووقوووف علحووه در . 819 مسأله وووال وقفووی را حوودون اجووازۀ واقووف در وقووف خوواص،  ا
ت وقووف وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ، اختحووار حگحوورد صووح 

 .  وورد آن ترک نشود
گوور وووال وقووف شووده در وقووف خوواص . 811 مسأله اختحووار و تحووت قجوول از وقووف در  ا

ط ووقوووف علحووه حاشوود ووق شوودن ، تسوول  کووافی « تحویوول و قووجض»ههووحن اووور بوورای وحق 
د نحسووت گوور حاقی؛ اسووت و نحوواز حووه تحویوول وجوود  ووه ا وانوودن وووال در دسووت وی حووه  الجت 

                                                           
 . شودذکر وی« 410و  417» اجلدر وس ،وعنای قجض و تحویل. 1



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

وسووأله وحووول  اشووكال اسووت و وراعوووات ، عنوووان وووال وقفوووی حووا اجووازۀ واقوووف نجاشوود
 .  وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود

گر . 811 مسأله و  1هوای غحور حوالغ خوودپدر خا پدربزرگ پدری والی را بور فرزنودان خوا نووه ا
وود وی کووه حعوودا  از آنووان وتول  کنوود نحووز فرزنوودانی  چنانچووه وووال در دسووت ، شوووند وقووف 

کوافی اسوت و ، خودش )واقف( حاشود وق شودن تحویول و قوجض  ههوحن اوور بورای وحق 
گرفتن نحست ت تحویل  گانه خا نح   ؛ نحازی حه تحویل جدا

که وال در اختحار فرد دخگری غحر از ولی  شرعی حاشدا  ا در صورتی  ق ، و  برای وحق 
 .  حاخد وال را از او تحویل حگحرد، شدن قجض

ت وقوف اسوت . 812 مسأله که تحویل وال وقفی جزء شوراخط صوح  الزم ، در وواردی 
کورده . حنابراین، نحست آن وال در هنگام وقف قابل تحویل حاشد که فورار  گر ححوانی  ا

کووه دزخووا واشووحن کووه در اختحووار غاصووب اسووتدی  وقووف شووود و ، خووده شووده خووا زوحنووی 
ت وقوف از ، ها حعد اوكان تحویول آن بورای واقوف فوراهن شوده و آن را تحویول دهودود 

 .  هنگام تحویل )قجض( صححح است

o قجض( وعنای تحویل( 
کوه زوانی حاصل وی 2وال وقفی« تحویل و قجض» . 813 مسأله ووال در اختحوار  شوود 

ط فرد قرا ق این وعنا در ووارد وختلفو تحت تسل  گحرد و تحق   3.وتفاوت است، ر 
کووه وقووف صووورت وی . 814 مسأله ؛ گحوورد الزم نحسووت تحویوول در ههووان زوووانی حاشوود 

تی  گر واقف وال ووقوفه را پس از ود  گذشته حاشد سالهرچند  -پس ا حه ووقوف  -ها 
 .  وقف صححح است، علحه تحویل دهد

                                                           
که واقف، ونظور. 1  .  شود یولی  شرعی آنان وحسوب و، فرزندانی است 

 .  چه در اووال ونقول و چه غحر ونقول. 2

وق قوجض و تحویول، در وقف زووحن و ولوک. 3 حوه نوام ووقووف علوحهن  صودور سوند رسوهی وقوف، جهوت تحق 
 . کافی است



    / وقف 

o تحویل در وقف عام 

ب ر فقرا وانند وقف ب -1در وقف عام . 815 مسأله  2و نحز وقف بر جهوت عوام -خا طال 
تحویل الزم نحسوت و پوس ، وانند وقف بر تعلحن قرآن خا وعالجۀ بیهاران خا تروخج دین

وووق شوووده اسوووت، از انشوووای وقوووف وووت واقوووف خوووارح شوووده و وقوووف وحق   ،ووووال از ولكح 
 .  هنوز در اختحار خودش حاشدهرچند 

گوور فوورد وووالی را بوورای اسووتفاده در وسوواجد خووا حسوو . 816 مسأله ها هووای هووا خووا حوورمحنح 
وور حضوورات وعصووووحن ه خووا حوورم  حووه صووورت عووام وطه  )نووه خووک وسووجد خووا حسووحنح 
ص( وقووف نهاخوود وووال از ، تحویوول و قووجض الزم نحسووت و پووس از انشووای وقووف، وشووخ 

وووق ووووی وووت واقوووف خوووارح شوووده و وقوووف وحق  گووور فوووردی ووووالی را بووور ولكح  شوووود و نحوووز ا
کنندگان( از وسجد  انتفاع ن وقوف نهاخودبرندگان )استفاده  ه خا حرم وعح   3،خا حسحنح 

 ؛ تحویل و قجض الزم نحست

ن نهاخوود  ه خووا حوورم وعووح  گوور وووالی را وقووف بوور خوووِد وسووجد خووا حسووحنح  ووا ا تحویوول و ، او 
ه برای تحویل آن؛ حاشد قجض الز م وی ی شؤون وسوجد ، الجت  کافی است آن را حه وتول 

ه خا حورم حدهود خوا حوا اجوازۀ وی ی حسحنح  آن را در وكوان ووذکور بورای اسوتفاده ، خا وتول 
 . قرار دهد

کووار بوووردن وصوووالح  . 817 مسأله گوور قسوووهتی از وسووجد خوووراب شووود و فوووردی حووا حوووه  ا
کنوود  ووق  - هرچنوود شخصووی آن را تحویوول نگحوورد -سوواختهانی آن را تعهحوور  وقووف وحق 

ت فرد پس از ورگش حه ورثۀ او . حنابراین، خارح شده است شده و آن وصالح از ولكح 
 .  رسد نهی

وووق تحویووول در وقوووف عوووام و جهوووت عوووام بووورای . 818 مسأله هرچنووود تحویووول و  - تحق 
                                                           

که در وسألۀ  قسن ،ونظور. 1 م وقف است   . ذکر شد« 353»دو 

که در  حخش ،ونظور. 2 م از وواردی است  م وقف قسندو   . ذکر شد« 354»در وسألۀ  ،سو 

اده. 3 اد نهازگزاران  را وقف وانند اخنكه وهر خا سج  ن نهاخود خوا فورش را وقوف ُرو  ه خا حرم وعوح  وسجد خا حسحنح 
کوه در وكوان  کسانی  که در آن وكان حاضر شده و رفت و آود دارند( نهاخد خا قرآن را وقف عهوم  )کسانی 

 . نهاخد، کنندوذکور تالوت قرآن وی
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ت وقووف نحسووت کن شوورع  - قووجض الزم نجوووده و شوورط صووح  نحووازی حووه تحویوول حووه حووا
 .  هرچند این اور وطابق حا احتحاط وستحب است ،حاشد نهی

کوورده گوور وووثال  وكووانی را حووه عنوووان وقجووره وقووف  ووق شوودن تحویوول، پووس ا ، بوورای وحق 
کووافی اسووت و  ووی را حووه عنوووان دفوون در آن  گوور وكووانی را حووه عنوووان نهازخانووه خووا وحل  ا

ه وقف نهوده کافی وی، حسحنح   .  حاشد نهاز خواندن خا اقاوۀ عزا در آن 

 شراخط واقف
که وال خود را وقف وی . 819 مسأله حاخود حوالغ و عاقول بووده و وقوف را حوا ، کنود کسی 

کووه ف در وووالی  وقووف  قصوود و اختحووار انجووام دهوود و شوورعا  وحجووور و وهنوووع از تصوور 
 1.نجاشد، کند وی

حووه  ودن وقووف فوورد ووورخض در بیهوواری ونجوورشووراخط صووححح بووشوواخان ذکوور اسووت، 
م، فوت  .  ذکر شد« 1544»وسألۀ  ،«َحْجر»فصل  ،در جلد سو 

کند  . 821 مسأله کافری والی را وقف  گر  وقوف صوححح  - حوا رعاخوت سوایر شوراخط -ا
 .  است

 شرط اختصاصی وقف وسجد

ک . 821 مسأله ه وورد وقف حاخد حخشوی از شراخط اختصاصی وقف وسجد آن است 
ص و ثاحوت حاشود ن خوا فضوای وشوخ  زووحن خوا فضوای ، در ایون نووع وقوف .از زوحن وعح 

ت واقف خارح شده و آزاد و رها وی وت وذکور حا انشای وقف از ولكح  شوود و حوه ولكح 
 ،حوه ایون وقوف اصوطالحا  ؛ آخود در نهی شخص خا عنوان خا جهوت خواص خوا عوامهحچ 
 .  دشو گفته وی« وقف تحریر»

که والک آپارتهانی است . 822 مسأله ووثال   - تواند حعضوی از طجقوات آن وی، فردی 
                                                           

ه. 1 که در  ،الجت  ت» فصلههان طور  ش ، شودوی ذکر« 1444»در وسألۀ  ،«وصح  کوه سون  گر پسور ناحوالغ عواقلی  ا
ات خوا بورای ارحوام و ، کهتر از ده سال قهری نحست که ووالی پوس از فووتش در خحورات خوا وجور  کند  ت  وصح 

تی، نزدخكانش وقف شود  . صححح است - حا رعاخت سایر شراخط - چنحن وصح 



    / وقف 

را حووه عنوووان وسووجد وقووف نهاخوود و در ایوون صووورت ههووان طجقووه حكوون  - طجقووه پوونجن
 ؛ وسجد را دارد
ا وقف کانكسساخته های پیشسازه او  کوپوه قطوار ، کحوسوک، ای وانند  گون خوا  وا

کشتی خا هواپیها حه عنوان وسج    1.د صححح نحستخا حخشی از 
گووروه خووا طاجفووۀ خوواصاختصوواص وسووج . 823 مسأله . صووححح نحسووت د حووه افووراد خووا 

گوروه خوا طاجفوه خواصوقف وكان حه قحد اخحنابراین،  خوا اهوالی شوهر  نكوه وسوجد بورای 
ن حاشد حاطل است ا وقف آن حه عنوان نهاز؛ وعح  گوروه خوا طاجفوه خوا اهوالی  او  خانه برای 
ن صححح است  .  شهر وعح 

که   شود )عحن ووقوفه( وقف ویشراخط والی 
که وقف وی . 824 مسأله  :  شود حاخد دارای شراخط ذیل حاشد والی 
 ؛ وقف نشده حاشد  قجال   .1

 ؛ نه ونفعت و حق  و دین ،خود شیء )عحن( حاشد .2
 ؛ استفادۀ حالل داشته حاشد و برای حالل وقف شود .3
 ؛ حاشد آن دارای والک خا در حكن  شرعا   .4
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 .  شود در وساجل حعد ذکر وی ،توضحح این شراخط

 9 .قجاله وقف نشده حاشد 
کووه قووجال  وقووف شووده . 825 مسأله د آن صووححح نحسووت، وووالی  گوور ؛ وقووف وجوود  پووس ا

                                                           
ا وقف آن حو. 1 کوانكس بورای ؛ ه عنووان غحور وسوجد حوه خوودی خوود )فوی نفسوه( اشوكال نودارداو  واننود وقوف 

 .  خانه سكان زلزله زدگان خا نهازا



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ه ای شووود )وقووف  زوحنووی وقووف شووده تووا ونووافع و درآووود آن صوورف وسووجد خووا حسووحنح 
حوه نفوع خوود آن وسوجد هرچنود  ،توان ههان زوحن را دوحاره وقف نهوود نهی، فعت(ون

ه حاشد  .خا حسحنح 
کوه قوجال  وقوف آسوتان قودس رضووی خوا وقوف اوالد خوا غحور آن  ،ههحن طوور زوحنوی را 

 1.توان وقف وسجد خا اور دخگری نهود نهی، شده

 3 .)نه ونفعت و حق  و دین؛ حاشد 2خود شیء )عحن 
گووور فووورد حگوخووود؛ صوووححح نحسوووت« َدیووون»وقوووف  . 826 مسأله کوووه از »: پوووس ا فرشوووی را 

ه نهودم، حسحن طلجكارم    .وقف حاطل است 3،«وقف حسحنح 
کسووی  ،ههووحن طووور گوور  کنوود« خووک وووال ونفعووت»ا چنووحن وقفووی صووححح ، را وقووف 

حوودون اخنكووه خووود  -وقووف ونفعووت خانووه خووا وغووازه و واننوود آن . حنووابراین، حاشوود نهی
 4.ستحاطل ا -وغازه و خانه وقف حاشد 

خا وقف حوق  تقودخهی خوا  6پس وقف سرقفلی 5؛حاطل است« حق  »وقف  . 827 مسأله

                                                           
 . شودذکر وی« 443»در وسألۀ  ،های وقفیحكن وقف حق  تقدخهی خا حق  پذیرۀ زوحن. 1

 . عحن حقحقی است نه عحن اعتجاری )وجازی(، وراد از عحن. 2

کرده و حخواهد این طلب خووخش را قجول از  وثل اخنكه فرشی. 3 ه خرخداری  ی در ذو  کل  را حه صورت سلف خا 
کند  .  قجض و تحویل وقف 

کنود. 4 ووت خووخش خووارح  گور انسوان حخواهوود حودون اخنكووه خانوۀ خوود را از ولكح  ووانی  ونوافع آن را حووه ،ا طوور وج 
کند گذار  تی خا برای ههحشه حه دخگری وا  534»و ولحقات آنكه در وسواجل  «حجس»تواند از  وی، برای ود 

کند، شود ذکر وی« و حعد از آن وت  ونافع خانوه را حوه« عقد صلح»توان حا وی ،ههحن طور .استفاده  طوور ووق 
گردد  .  خا داجن حه دخگری ونتقل 

ووی وقووف و ههووحن حووه. 5 کل  حووق  پووذیره خووا حووق  »خووا « فلی اووواکن تجوواریحووق  سوورق»نسووجت حووه  ،طووور هجووه طووور 
که شرعا  قابل نقل و انتقال است صوححح نحسوت« های وقفیتقدخهی زوحن  ،ههچنوحن .خا سایر حقوقی 

م وسوألۀ  کوه توضوحح آن در جلود سوو  ت بیوع آنهوا وحول  اشوكال اسوت  وا صولح حوا  ذکور شود« 101»صح  و او 
 . عوض خا حدون عوض ووارد وذکور اشكال ندارد

کووه شووخص حووا پرداخووت عوووضحووق  انتفوواع و اسووتفاده از وكووان ت، ونظووور از حووق  سوورقفلی. 6 ، جوواری اسووت 
م؛ والک آن شده است  .  ذکر شد« 514و  545»وساجل  ،توضحح آن در جلد سو 



    / وقف 

 .  حاشد و وانند آن صححح نهی 2خا وقف حق  تحجحر 1های وقفی حق  پذیره در زوحن

تووان از عقود وصوالحه اسوتفاده برای رسحدن حوه ایون هودف وویشاخان ذکر است، 
کوووه ووووی؛ نهوووود کسوووی  کنوووداش را حوووه حسوووحنخواهووود سووورقفلی وغوووازهووووثال   گوووذار  ه وا  ،ح 
کند وی ه صلح وذکور را قجول  ی حسحنح  ه صلح نهاخد و وتول   . تواند آن را حه حسحنح 

کووه زوووحن ووقوفووه را در اختحووار دارد و والووک حووق  تقوودخهی خووا  . 828 مسأله گوور فووردی  ا
ی شووورعی وقوووف اجوووازۀ احوووداث حنووواء و ، حوووق  پوووذیرۀ زووووحن وقفوووی اسوووت و از وتوووول 

ه احوداث حنواء در آن نهاخود و ولوک ووذکور را اقدام ح، وقف را داشته ساختهان در آن
ل از زوووحن و سوواختهان اسووت کنوود )غحوور از وقووف وسووجد(، کووه وتشووك  ، هرچنوود وقووف 

وه حوه اخنكوه وقوف ، وقف زوحن و حق  تقدخهی خوا حوق  پوذیرۀ آن حاطول اسوت وا حوا توج  او 
حاخود توا وقتوی سواختهان ووجوود در ، آخود حناء )سواختهان( آن صوححح حوه حسواب وی

گرفته شود، قف از بین نرفتهزوان و کار   .  آن ولک در جهت وقف حه 

که حق  تقدخهی خا حق  پذیره حوه ورثوه شاخان ذکر است،  این اور پس از فوت واقف 
ووه حوواقی. حنووابراین، شووود نحووز جوواری اسووت ونتقوول وی کووه سوواختهان اولح   ورثووه تووا زوووانی 

کاربری وقف، ستا  ؛ را ندارند حق  وزاحهت حا 

گحوورد تووا هوور طووور  در اختحووار ورثووه قوورار وی، از خووراب شوودن حنوواء زوووحن وووذکور پووس
کنند -حق  تقدخهی خا حق  پذیره  بر اساس ضواحط-حخواهند     3.از آن استفاده 

                                                           
ی وقف حا رعاخت وصلحت وقوف و وووازین شورعی. 1 خافوت وجلغوی زووحن، گاه وتول  هوای وقفوی را در ازای در

ی و سووایر  در اختحووار اشووخاص قوورار داده و آنووان نسووجت حووه سوواخت و سوواز و اجوواره نهووودن ولووک از وتووول 
ووت پیودا وووی فات وتعووارف حسوب توافووق حوا وی اولوخ  تعجحور حووه  ،عورف راخووج از ایون حووقکووه در ، کننودتصور 

 . شودوی« حق  پذیره»خا « حق  تقدخهی»

م وسألۀ  ،توضحح وعنای حق  تحجحر. 2  . ذکر شد« 1705»در جلد سو 

 ،ه نهاد وقف ونتقل شود و حه ورثۀ واقف ارث نرسودبرای اخنكه حق  تقدخهی خا حق  پذیرۀ زوحن وقفی نحز ح. 3
ه وقف شده اسوت؛ توان از عقد وصالحه استفاده نهود وی گر حنای وذکور حه عنوان حسحنح  واقوف ، وثال  ا
ه صولح وی ی حسوحنح  کنود و وتوول  ه( صولح  تواند حق  تقدخهی خا حق  پذیرۀ زوحن را حه نهاد وقف )حسوحنح 

ه ،حاشودهرچند وقف حق  صححح نهی ،ترتحبحدین  .وذکور را قجول نهاخد ، ولوی حوا صولح آن حوه حسوحنح 
ت حق  وذکور ه ونتقل ووی، ولكح  وی پوس از خوراب شودن حنواء قجلویحه حسحنح  در اختحوار ورثوه  شوود و حت 

 .  گحرد قرار نهی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوه زووحن آن وقفوی  . 829 مسأله ل از زووحن و سواختهان( را  گر انسان ولكوی )وتشوك  ا
کوه در وسوأل ۀ قجول بوده و فرد والک حق  تقدخهی خا حوق  پوذیرۀ آن اسوت حوا توضوححی 

کنود« وسجد شورعی»حه عنوان ، ذکر شد چنوحن وقفوی هون نسوجت حوه زووحن )و ، وقوف 
 1؛نحز حق  تقدخهی خا حق  پذیره( و هن نسجت حه ساختهان حاطل است

ه گر فرد قصد داشوت ،الجت  ی  حاشود )وسوجد خانوه و و ه حاشود وحول  ووذکور نهوازا صول 
 2.شود وی حكن وسألۀ قجل در وورد آن جاری، نه وسجد شرعی، عرفی(

که والک سرقفلی وكان تجاری خا حق  تقدخهی خا حق  پذیرۀ  . 831 مسأله کسی  گر  ا
گووذاری آن را دارد حخواهوود آن را بوورای صوورف در جهووات  زوووحن وقفووی اسووت و اجووازۀ وا

کند گذار  که وقف آن صححح نحست، خحر وا خوا پوذیره  تواند حق  تقودخهی وی، از آنجا 
ه خا وو سه خاخحرخ  کنود و خا سرقفلی را حه خک و س  قوفه و وانند آن )جهت عرفی( صلح 

ِی آن جهت که وتول  گذار ، شرط نهاخد  که وا از وحل  وورد نظر فقط برای جهت خحری 
 .  کننده در نظر دارد استفاده نهاخد

ِسوورِورهای اخنترنتووی و ، تلفوون ههووراه، تجلووت، وقووف انووواع وختلووف راخانووه . 831 مسأله
، فلوووش ِوُهووووری، خسوووکذخحوووره سوووازی اطالعوووات واننووود هوووارد د ابزارهوووای فحزخكوووِی 

 ؛ های حالل صححح استدی و دی وی دی و وانند آن برای استفاده سی

هوای اجتهواعی و شوجكه، وحوالگ، وحگواه، ولی وقف فضای وجازی وانند سواخت
هوای الكترونحوک و پسوت، )ورورگرهای اخنترنتوی( ووتورهای جستجوگر، صفحات آن

 3.د آن صححح نحستای و واننهای راخانهحازی، نحز وقف نرم افزار

                                                           
که وقف وسجد از . 1 ل وقف نوعاز آنجا  ذکور  «441و  350»که توضحح آن در وسواجل  - ، خعنی وقف تحریراو 

که قجال  وقف شدهنهی، حاشد وی - شد  .  نهود ءوسجد شرعی حنا، توان در زوحنی 

کوه در زوحن ،حنوابراین. 2 چنانچووه احتهوال عقالیووی داده شوود وقصووود ، اند شوده ءهووای وقفوی حنووا وسوواجدی 
ی  )وسوجد عرفوی( بووده، وقف آن حه عنوان نهازخانوه و وواقف ، آخود وقوف آن حاطول حوه حسواب نهی، صول 
کاربری وقف جایز استحل ف در آن در جهت   . كه صححح است و تصر 

گووذاری فضوواهای وجووازی واننوود سوواخت خووا نوورم افووزار خووا حووازی. 3 ووه وا ای از طریووق وصووالحه خووا هووای راخانووهالجت 
ت اوكووان کووه قصوود دارد در زوووان ححوواتش سوواخت وووذهجی خووود را حووه خووک ؛ پووذیر اسووت وصووح  وووثال  فووردی 

گذار نها کوه سواخت خووخش حوه وصوالحه ووی»: گوخودووی« حه عنووان ُوصواِلح»خد وجتهع فرهنگی وا نهواخن 



    / وقف 

 7 .استفادۀ حالل داشته حاشد و برای حالل وقف شود 

کووه وقووف وووی . 832 مسأله شووود حاخوود اسووتفاده حووالل داشووته حاشوود و بوورای حووالل وووالی 
که فقط استفادۀ حرام دارد وانند ابزار ووسوحقی حورام خوا  وقف شود. حنابراین، وقف والی 

 آن صححح نحست. وسحلۀ قهار و ههحن طور وقف چحزی برای استفادۀ حرام از 

 9 .شرعاه دارای والک خا در حکن آن حاشد 

کوووه از احتووودا حوووایر بووووده )وووووات  . 833 مسأله وقوووف وجاحوووات اصووولی واننووود زوحنوووی 
کوه در بیاحوان اسوت و  1صححح نحسوت، حاْلصاله( قجل از اححای آن خوا وقوف درختوی 

ک آن صححح نهی، والكی ندارد حاشود خوا وقوف ححووان وحشوی قجل از ححازت و تهل 
ک آن حاطل استقجل از ت  .  هل 
که آن را اححاء نهوده استفرد وی . 834 مسأله د و در وقف نهاخو 2،تواند زوحن وواتی 

 3.خا وقف حه عنوان وسجد و غحر آن نحستاین حكن فرقی بین وقف عام خا خاص، 

 3 .ق نداشته حاشد  حق  فرد دخگری حه آن تعل 

گرفته  . 835 مسأله ق  که حق  دخگری حه آن تعل  کوه آن حوق  ووان -وقف والی  ع طوری 
ووت وووال حووا فووروش گوورو )رهوون  -اجوواره و غحوور آن حاشوود ، انتقووال والكح  کووه  واننوود وووالی 

گذاشته شده قجل از فک  رهن  .  صححح نحست، شرعی( 
                                                                                                                               

کاربری )شناسه( و روز عجور )پسورد( آن را در اختحار وجتهع فرهنگی حه انی خوا در ازای  ههراه نام  طور وج 
گذار نهاخن و وسؤول وجتهع فرهنگی  ن وا  .  کندصلح وذکور را قجول وی ،«حه عنوان ُوتصالح»وجلغ وعح 

تفرد وی ،طور حنهه گوذاری سواخت ووذکور حعود از وفواتش حوه ، تواند حا رعاخت شوراخط وصوح  نسوجت حوه وا
ت نهاخد  . وجتهع فرهنگی وذکور و وانند آن وصح 

م. 1 ت اححای آن در جلد سو  کحفح  کردن زوحن»فصل  ،توضحح زوحن ووات و   . ذکر شد« های وواتآحاد 

 .  ههان. 2

م. 3 که در جلد سو  کوردن زووحن وووات  ،بیان شد« 1704»وسألۀ  ،ههان طور  که اقدام حه اححواء و آحواد  فردی 
ووتاحووق  »نسووجت حووه دخگووران ، در وووورد آن زوووحن، نهاخوود وووی ووتاحووق  »کنوود و ههووحن  پیوودا وی« ولوخ  « ولوخ 

که فرد وذکور والخت در وقف زوحن داشته حاشد ووجب وی کوه در زووحن ،حنوابراین .گردد  هوای وسواجدی 
 . شونداند وسجد شرعی وحسوب ویشدهووات احداث 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 6 .حا استفاده از بين نرود 

کووه وقووف وی . 836 مسأله هی حوودون اخنكووه از  وووالی  ت قابوول توووج  شووود حاخوود بوورای ووود 
کی و واننود آنكوه اسوتفاده از وقوف ووواد  خو. حنابراین، قابل استفاده حاشد، بین برود ورا

ُگل  حا از بین بردنش صورت وی، آن کوتواهی حواقی -گحرد و ههحن طور وقف  ت  که ود 
 .  برای استفاده از بوی خوش آن صححح نحست -واند وی

واشوحن و ، راخانوه، کتواب، زووحن، حواغ، خانه، فرش، ظرف، وقف لجاس . 837 مسأله
که استفادۀ حالل دارد  .  صححح است 1،سایر چحزهایی 

وووت حووواربری خوووا سووووار شووودن بووور آن را دارد خوووا  ،ههوووحن طوووور کوووه قاحلح  وقوووف ححووووانی 
 .  صححح است، آخد هایی وثل شحر خا پشن از آن حه دست وی وحصوالت و فرآورده

کووه وقووف وی . 838 مسأله شووود الزم نحسووت در هنگووام وقووف قابوول اسوووتفاده  وووالی 
گر در وعرض استفاده ؛ حاشد تیهرچند  -حلكه ا کوه وا، حاشد - حعد از ود  نند درختی 

که حه جهت استفادۀ زراعی نحاز حوه اصوالح حافوت  هنوز وحوه نداده خا زوحن غحر وواتی 
کوه هنووز بورای ، شخن زدن و واننود آن دارد، آخش، ارگانحک خاک کووچكی  خوا ححووان 

 .  حاشد وقف آن صححح وی، حاربری خا سواری دادن قوی نشده است

وت . 839 مسأله کوه در فعالح  گرفتوه هوای اقوقف پوول حودین صوورت  کوار  تصوادی حوه 
شود و درآود حاصل از آن حه فقرا خا اختام داده شود خا صورف در عوزاداری خوا سوایر اووور 

 ؛ صححح نحست 2،خحر شود

ت اسوتفاده ولی فرد وی  کوار وصوالحه خوا وصوح  ق این ووضوع از راه  تواند برای تحق 
 .  شودذکر وی« 403»که توضحح آن در وسألۀ ، نهاخد

 3 .ن حاشد  وعح 
گوور وووال وقووف شووده . 841 مسأله ن نجاشوود، ا ام را  خكووی از دو خانووه: وووثال  حگوخوود؛ وعووح 

                                                           
 . حا رعاخت سایر شراخط وربوط حه وقف. 1

ت وال برای ههحشه وحفوظ حهاند و درآود حاصل از آن در اوور خحر هزخنه شود. 2  .  حه عجارتی اصل والح 



    / وقف 

کردم در حالی ص نجاشد وقف   ؛ وقف حاطل است، که هنگام وقف خانۀ وقفی وشخ 
ن ی در وعح  کل  ه وقف وقداری از وال حه صورت  وع  144وثل آنكه فردی  1الجت  وتر ورح 

کوه قسوهت ص  را وقوف ، ن هسوتندهوای وختلوف آن خكسوااز خک قطعه زووحن وشوخ 
 .  چنحن وقفی در غحر وقف وسجد صححح است، کند

دی  . 841 مسأله گر فرد زوحنی را برای اووور وتعود  ودرسوه و »واننود  -غحور از وسوجد -ا
قات آن»خا « کتاحخانه ه و وتعل  کنود« حسحنح  ، حدون اخنكوه وحودودۀ هور خوک را تعحوین 

یوقف نهاخد و در هنگام وقف در نظر داشته حاشد حعدا  خود خا وت وحدودۀ آنهوا را ، ول 
کند  ؛ وقف صححح است، تعحین 

گوور فوورد قووات آن »زوحنووی را حووا توضووححات وووذکور حووه عنوووان  پووس ا ه و وتعل  حسووحنح 
راه روهووووای ورودی و ، انجووووار، اتوووواق سووووراخدار، آشووووپزخانه، واننوووود سووووروخس بهداشووووتی

کنود« کفشداری، خروجی گوذار  ی وا کند و تعحین وحودودۀ هور ووورد را حوه وتوول  ، وقف 
ی وی  .  خک از آنها در نظر حگحرد تواند حعدا  وحل  وناسجی برای هر وتول 

ص حاشووود 2«وحووودودۀ اصووولی وسوووجد»در وقوووف وسوووجد حاخووود  . 842 مسأله . وشوووخ 
وق حوه آن حنابراین،  گر انسوان زوحنوی را حوه عنووان وسوجد و اووور وتعل  واننود سوروخس  -ا
کنود -اتواق سوراخدار ، آحدارخانوه، وضووخانه، بهداشتی کوه هنگوام در صوورت، وقوف  ی 
 3؛وقف حاطل است، وعلوم نجاشد« وحدودۀ اصلی وسجد»وقف 

گوور هنگوام وقووف وووثال   ووع از زوووحن  744حلكوه ا وحوودودۀ اصوولی »وتور ی را  544وتور ورح 

                                                           
م. 1 ن در جلد سو  ی در وعح  کل   .  ذکر شد« 40»وسألۀ  ،وعنای 

گاه در عجارات عرفی وساوحه. 2 قات وسوجد هرچند  ههچوون سوروخس بهداشوتی و وضوو  - شده و حه وتعل 
گفته وی - خانه قات وسجد شرعا  جزء ، شودنحز وسجد  ا وتعل  حاشود و نهوی« وحدودۀ اصولی وسوجد»او 

 . حاشدوی« وحدودۀ اصلی»ههان  ،ونظور از وسجد در احكام ویژۀ وسجد

ه است ههاننود  ،حاشود دۀ اصلی وسجد ویصحن ححاط وسجد در برخی ووارد جزء وحدو ،شاخان توج 
س گوهرشاد در وشهد وقد  قوات وسوجد اسوت و ایون اوور حسوتگی  صحن وسجد  و در برخی ووارد جوزء وتعل 

ه دارد ت وقف اولح  کحفح   . حه 
کوه در زووحن ونظور وسجد شرعی است. 3 شوود و حوا توضوحح هوای وقفوی سواخته وویو حكن وسواجد عرفوی 

 . وانند سایر ووقوفات است، شودخانه وحسوب وی نهاز« 445»وسألۀ 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

قات وسجد قرار دهد« وسجد ه را وتعل  را « وحدودۀ اصولی وسوجد»ولی وحل  ، و حقح 
ص نكند  ؛ حاشد چنحن وقفی نحز صححح نهی، وشخ 

ا چن کند « وحدودۀ اصلی وسجد»انچه وقدار و وحل  او  وتور  744ووثال   -را تعحین 
وق حوه  وه را حوه عنووان اووور وتعل  ص را وسجد و حقح  ع جنوبی زوحن در وحدودۀ وشخ  ورح 

وحووودوده و وقووودار هووور خوووک از هرچنووود  ،وقوووف صوووححح اسوووت -وسوووجد قووورار دهووود 
قات وثل سروخس بهداشتی و آحدارخانه را تعحین نكرده   .  حاشدوتعل 

گر واقف قصد داشته حاشد حنایی را در چند طجقه حسازد و وثال  طجقۀ  ،ههچنحن ا
ههكوووف را وسوووجد و طجقوووۀ فوقوووانی را اتووواق خوووادم و طجقوووۀ تحتوووانی را وضوووو خانوووه و 

ص بوودن وسواحت و وحول  ، سروخس بهداشتی وسجد قرار دهد حاخود عوالوه بور وشوخ 
ص نهاخد ارتفاع و عهق آن را نحز ،«وحدودۀ اصلی وسجد»  .  وشخ 

o وقف وشاع 
توانود سوهن  وقف وال وشاع در غحر وسجد صححح است؛ پس انسان وی . 843 مسأله

که از طریق ارث حه او ونتقل شده  ی قجل از تقسحن -خود را از زوحنی    .وقف نهاخد -حت 
کشاورزی جایز اسوت نصوف وشواع زووحن خوود  ،ههحن طور وثال  والک خک زوحن 

کند تا عواجد و وحصوالتش   ؛ صرف فقرا شودرا وقف 

ا وقف سهن وشاع از زوحن حه عنوان وسجد صححح نحست  1.او 

 تقسحن وقف وشاع 
گوور وووالی وشووترک )وشوواع( بووین  . 844 مسأله وووثال   -حاشوود « ولووک ِطْلووق»و « وقووف»ا

ی وقووف  -وقووف و نحهووی دخگوور ولووک شخصووی حاشوود، نحهووی از خانووه والووک و وتووول 
م وی کوه در جلود سوو   «قسوهت»وجحوث  ،«شورکت»فصول  ،توانند بور اسواس ضوواحطی 

   .آن را قسهت و جداسازی نهاخند، ذکر شد

                                                           
 .  ههان. 1



    / وقف 

 ؛ اشكال ندارد، تقسحن و جداسازی دو وال وقف شده ،طور ههحن

گوور واقووف وووثال  وووال خووود را بووور شخصووی )وثوول حسووحن( خووا جهتووی )وثووول   پووس ا
کرده روضه خا ههان ، و واقف دخگر )که والک نصف وشاع دخگر است( خوانی( وقف 

که نصوف دخگور را بور ، اسوت( خودش والک نصوف دخگور هون بووده  واقف )در صورتی 
 .  قسهت و جداسازی دو وال از هن جایز است، شخص خا جهت دخگر وقف نهاخد

کنوود . 845 مسأله گروهووی وقووف  گوور خووک نفوور وووال خووود را بوور  ووقوووف علووحهن حووق  ، ا
وگر آنكه واقف در هنگوام وقوف ؛ جداسازی وقف و تقسحن آن در وحان خود را ندارند

 1؛را وجاز شهرده حاشد چنحن تقسحهی
ه توانند استفاده از هر حخش را حا رضواخت و توافوق حوه خكوی  ووقوف علحهن وی ،الجت 

کشوواورزی وقووف اوالد واقووف شووده و چهووار  گوور زوووحن  از خووود اختصوواص دهنوود؛ وووثال  ا
کوورده و هوور فرزنوود از وی ووجووود حاشووند، وی  تواننوود حسووب توافووق زوووحن را چهووار حخووش 

وود شووود، خووک، از حخشووی اسووتفاد کننوود و چنانچووه فرزنوود دخگووری بوورای واقووف وتول  ه 
گر پس از آن ووثال   تقسحن قجل حاطل شده و وی کنند و ا دو نفور  توانند آن را پنج قسهت 

   .توانند آن را حه سه حخش تقسحن نهاخند حهحرند، حاز تقسحن حاطل شده و وی
کوه واقوف شورطی بورخشاخان ذکور اسوت،  کوار در صوورتی جوایز اسوت  الف آن ایون 

 2.ننهوده حاشد

o های سهاوی بورسیوقف سهام در شرکت 

داران حوا خرخود سوهام، حوه صوورت  حكن وقف سهام بور وجنوای اخنكوه سوهام . 846 مسأله

                                                           
کرده حاشود ووقووف علوحهن . 1 حوق  تقسوحن ووال را  - حودون قحود و شورط خوا در صوورت وقووع نوزاع -خعنی شرط 

 .  داشته حاشند

م ،توافووق وووذکور بووین ووقوووف علووحهن. 2 کووه در جلوود سووو  فصوول  ،تقسووحن و ؤفووراز وووال وشووترک )حووه وعنووایی 
حلكووه نوووعی تخصووحص و ، آخوود حووه حسوواب نهی بیووان شوود(« 350»ألۀ وسوو ،«قسووهت»وجحووث  ،«شوورکت»

 . حندی انتفاع از زوحن بین ووقوف علحهن است قسهت



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 از قرار ذیل است:  1،گردندحقحقی والک دارایی شرکت سهاوی حه صورت وشاع وی
دی است  : ههچون ووارد ذیل ،وعهوال  سهام شاول اووال وختلف و وتعد 

را ندارنوود و حووه ایوون جهووت وقووف آن « عووحن ووقوفووه»از ایوون اووووال شووراخط برخووی  -
کوه »، )پوول(« وجوه نقدی»وانند ؛ صححح نحست کاالهوای تولحود شوده  ووواد  اولحوه خوا 

کوواال )عووحن آن( وصوورف وووی کن تجوواری و حووق  وثوول « حووق  »؛ «شووود خوووِد  سوورقفلی اوووا
کارخانووهِبَرنوو» 2،هووای وقفوویحووق  تقوودخهی خووا حووق  پووذیرۀ زوووحن، صوونعتی و نشووان « د 
 3.قجل از وصول« وطالجات»، تجاری آن

ت حواقی وانودن دارنود - حعضی از آن اووال -  - واننود لووازم خوانگی، هرچند قاحلح 
گردش شرکت بووده و حنوای بور سوود آوری از طریوق  ولی حه جهت آنكه جزء سرواخه در 

 .  وقفشان صححح نحست ،خوِد آنهاست فروش
واننود زووحن ولكوی  - ه واجود شوراخط عوحن ووقوفوه هسوتندحعضی از اووال حا آنكو-
کووه شوورط  - هووای صونعتیهوا و ابووزار آالت و دسوتگاهسوواختهان، شورکت ولووی از آنجوا 

که حه ودیر عاول خا هحوأت وودیرۀ شورکت، ارتكازی در خرخد سهام وکالوت ، آن است 
رات شورکت سوهاوی در صوورت صوالحخا اذن داده وی که وطابق وقر  ا را دخود آنهو شود 

رات صرف نهاخنود ایون اوور ، حفروشند و ثهن و بهای حاصل از فروش آن را حسب وقر 
رات عهوووی و ؛ حا احكام وقف سازگاری ندارد گواه ایون اوور خوالف وقور  عالوه بر اخنكه 

وت بهوره بورداری از اوووال ووذکور  کحفح  کوه در آن  وفاد اساسناوۀ شرکت سهاوی اسوت 
وجهع عهووی شرکت سهاوی ووکول شده اسوت  حه نظر ودیر عاول و هحأت ودیره و

چنحن اختحاری را ندارند توا وطوابق حوا احكوام وقوف از آن  وستقلطور  داران حه و سهام
 .  اووال استفاده نهاخند

                                                           
 .  شودذکر وی« بورس»در فصل  ،توضحح این وطلب. 1

و جلووود « 5»، پووواورقی «705»هوووای وقفوووی در صوووفحۀ زووووحن« یرهحوووق  پوووذ»خوووا « حوووق  تقووودخهی»توضوووحح . 2
 . ذکر شد« 101»وسألۀ  سوم،

کوه حكون آن از توضوححات فووقوقف آن وندرح در ووارد دخگور ووی، حعد از وصول وطالجات. 3 روشون  ،شوود 
 .  گردد وی



    / وقف 

حعضووی از اووووال شوورکت سووهاوی در رهوون شوورعی حانووک خووا اشووخاص  ،ههووحن طووور
کوه وی قورار حقحقی خوا حقووقی دخگور حاحوت دیون ناشوی از تسوهحالت و غحور آن در   گحورد 

گحرن ،این صورت نحز  .  رتهن( صححح نحستده )ووقف آن حدون اذن رهن 
که حسحاری از شرکت  هوای های سوهاوی اقودام حوه خرخود سوهام شورکتنحز از آنجا 

حنابراین وقف سوهام شورکت حوه وعنوای ، اندسهاوی دخگر حا وناحع والی خوخش نهوده
کوه سوهام آن شورکت، نگوام وقوفشوود و حاخود در هوقف آنهوا نحوز وحسووب ووی هوا نحوز 

گرددوشتهل بر دارایی ع است نحز لحاظ  دات وتنو   ؛ های وختلف و تعه 
 . اشكاالت دخگری نحز در وقف سهام وجود دارد ،عالوه بر ووارد فوق 

ه حه اوور وذکور  .  حاشدوقف سهام عهال  اوكان پذیر نهی، حا توج 
ت آندر فرض صححح بوودن وعاولوۀ سوهام و وشوروع . 847 مسأله بورای رسوحدن  1،ح 

که سهام حاقی وانوده و سوودش حعود از وفوات ووثال  پیوسوته در اووور خحور  حه این هدف 
گردد ت ذکور شوده - توانودفورد ووی، وصرف  کوه در احكوام وصوح   - حوا رعاخوت شوراخطی 

ت نهاخد    .نسجت حه این اور وصح 
ت سوهام خووخش را حوه خوک شخصوح   2«صوالححه عنووان و»تواند فرد وی ،ههچنحن

وه سوۀ خحرخ  ه، وسوجد، حقوقی وانند و س  فه، حسوحنح  وصوالحه نهاخود و ، وشواهد وشور 
ت حقووقی برای صوححح واقوع شودن وصوالحه الزم اسوت  ی شخصوح  حوه عنووان »وتوول 

کوه اصول  3«تصالحو کند و فرد وذکور در ضوهن وصوالحه شورط نهاخود  صلح را قجول 
ی سود سهام وذکور را برای  ه، وسوجد، فقوراسهام وحفوظ وانده و وتول  حورم ، حسوحنح 

ن دخگر وصرف نهاخد ر خا جهات وعح   .  وطه 

                                                           
 .  شودذکر وی« بورس»توضحح آن در فصل . 1

کننده. 2  .  صلح 

 .  پذیرندۀ صلح. 3



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

که وال برای آن وقف شده است(  شراخط ووقوف علحه )شخص خا شیء خا جهتی 
که وال برای آن وقف شوده )ووقووف علحوه( . 848 مسأله ، شخص خا شیء خا جهتی 

 :  حاخد دارای شراخط ذیل حاشد
ن حاشد .1  ؛ وعح 

  ؛(ووجود حاشد )در وقف خاص .2
 .  شود توضحح این شراخط در وساجل حعد ذکر وی؛ وقف بر حرام نجاشد .3

 9 .ن حاشد  وعح 
گوور ووقوووف علحووه نوواوعلوم حاشوود . 849 مسأله ایوون فوورش را »: وثوول آنكووه فوورد حگوخوود، ا

کردم بر خكی از دو وسجد کند و آن  خا خانه« وقف  ای را بر خكی از چند فرزندش وقف 
ص نكند  ؛ ستوقف حاطل ا، وسجد خا فرزند را وشخ 

ه کند بر  ،الجت  گر وثال  والی را وقف  و وقصوودش « جهوت تعلوحن قورآن خوا عوزاداری»ا
که واِل وقف شده را وی ی خا  توان در هر این حاشد  کدام از ووارد فوق )حه انتخاب وتول 

گرفت صالح کار   1.چنحن وقفی صححح است، دخد وی خا طور دخگر( حه 

کووه حعوو واقووف وی . 851 مسأله کنوود  حووان توانوود هنگووام وقووف شوورط  دا  خووودش خووا وتول 
کورده خوا برخوی  کس را حخواهند حه ووقوف علوحهن اضوافه  حعدی حق  داشته حاشند هر 

کنند  ؛ از ووقوف علحهن را از تحت وقف خارح 
کورده خوا  ،حنابراین کرده حاشد فقط خودش حتوانود افورادی را اضوافه  گر واقف شرط  ا

کنوود و حوودون اخنكووه فوورد خووا افوورادی را وارد خووا خووا کنوودخووارح  ووقوووف ، رح نهاخوود فوووت 
که وقف شده حاقی وی لی  ت او  کحفح   .  وانند علحهن حه ههان 

گر واقف هنگام وقف، شرطی برای تغحیر خا تجدیل ووقوف علوحهن  شاخان ذکر است، ا
 گونه تغحیر و تجدخلی در این زوحنه برای او و دخگران جایز نحست.  قرار ندهد، هحچ

                                                           
گفته وی. 1 گونه ووارد اصطالحا   گرفتوه در این  کوه توضوحح  شود وقف بر اور جاوع بین دو خا چند اور صوورت 

 . شود ذکر وی« 401»در وسألۀ  ،بیشتر آن



    / وقف 

o دوقف بر عنوان جاو  و عناوین وت  عد 
کووه  انسووان وی . 851 مسأله ووی و جوواوعی قوورار دهوود  کل  توانوود ووقوووف علحووه را عنوووان 

دی حاشد کند تا درآوودش صورف ؛ شاول عناوین خا ووارد وتعد  وثال  وال خود را وقف 
که شاول تعلحن و « اححاء و تروخج دین»شود خا وال خود را برای « اوور خحر» کند  وقف 

کتب دخنی، های دخنی تدرخس رشته  ؛ شود وی... یی وجالس دخنی وبرپا، چاپ 
ی در چنوحن وقفوی  توانود درآوود ووال ووقوفوه را در  حوا رعاخوت شوراخط وقوف وی ،وتول 
گردد هر ی  کل  که صالح حداند و ونطجق بر آن عنوان   .  صرف نهاخد، ووردی 

کند . 852 مسأله گر واقف وال خود را وثال  بر دو عنوان وقف   : دو صورت دارد، ا

خووع وووال در هوور الففف. کنوود تووا ؛ دو وووورد حاشوود وقصووودش توز وووثال  زوحنووی را وقووف 
   .صرف شود« تعلحن قرآن»و حخشی در « خوانی روضه»حخشی از درآودش در 

وقوودار هوور خووک تعحووین شووده خووا از قووراجن و ، در ایوون صووورت چنانچووه هنگووام وقووف
درآووود وقووف بوور  ،در غحوور ایوون صووورت؛ شووود حووه ههووان عهوول وی، شووواهد وعلوووم حاشوود
 .  شود طور وساوی تقسحن وی دو وورد( حه، وثال حاالتعداد عناوین )در 

خووع نجوووده ب. ؛ حلكووه هوور خووک را وصوورف وقووف دانسووته اسووت، وقصووود واقووف توز
که اختحار وصرف درآود وال در هر خک از آن  ی حاشود طوری  وثول ؛ دو خا هر دو حا وتوول 

ن خوا تعلوح برپایی وجوالس اهول بیوت»وقِف ، اخنكه ساختهانی را حه صورت وذکور
 1؛حنهاخد« قرآن در آن وحل  

ی در انتخاب وورد وناسب ،در این صورت  . اختحار دارد، تر خا هر دو وتول 

کووه عواجوود و ونووافع آن صوورف در  . 853 مسأله گوور ولكووی وقووف شووده حاشوود  تعهحوور »ا
ن وسوجد نوی را بورای ، شوود« وسجد و اوام جهاعت و و ذ  چنانچوه واقوف وقودار وعح 

که در  ههان، هر خک تعحین نهوده  ،گردد وسألۀ قجل ذکر شد بر طجق آن عهل وی طور 
ی وقووف آن عواجوود و ونووافع را در ههووه خووا برخووی از وصووارف تعحووین شووده حووا  وگرنووه وتووول 

                                                           
کوه شواول هور دو ووورد وی، در حقحقت در چنحن وواردی. 1 نظحور ؛ گوردد ووقوف علحهن عنوان جاوعی است 

 . آنچه در وسألۀ قجل ذکر شد



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ت ووارد فوق ه حه نظر واقف در اولوخ  کار وی 1توج  ی  حه  گحرد و تشخحص ووضوع حا وتول 
   ؛است

گر تعهحر وسجد در نظر واقف  ت بر سایر هزخنهاوثال  ا احتدا حا درآوود ، ا داشتههولوخ 
خوواد آووود وسووجد تعهحوور وی، ووقوفووۀ وووذکور گوور چحووزی ز ی آن را بووین اوووام ، شووود و ا وتووول 

ن حه کووه وناسووب حاشوود تقسووحن وی گونووه جهاعووت و ووو ذ  بهتوور اسووت هرچنوود  ،کنوود ای 
ی حا وصالحه آن را بین دو نفر تقسحن نهاخد  .  وتول 

  3(. ووجود حاشد )در وقف خاص 
گووور در وقوووف خوووا . 854 مسأله واننووود وقوووف بووور شوووخص خووواص خوووا اوالد فووورد  -ص ا
 ؛ وقف صححح نحست، ووقوف علحه در هنگام وقف وجود نداشته حاشد -خاص
ه  کند خوا بور وسوجد خاحسوحنح  گر انسان والی را بر فرزندان آخندۀ خود وقف  ای  پس ا

 .  حاطل است، که قرار است حعدا  اخجاد شود وقف نهاخد

که وجود ندار . 855 مسأله گر وقف بر افرادی  ، ند حوه تجوع وقوف بور افوراد ووجوود حاشودا
کند بور ف کوه هنگوام  رزنودان ووجوود خوود و فرزنودانوثل اخنكه والی را وقف  فرزنودانش 

 .  صححح است، نحستند وقف ووجود
خعنووی پووس از فوووت  ،فرقووی نحسووت بووین اخنكووه وقووف ترتحجووی حاشوود ،در ایوون وسووأله

ل( م قوو، فرزنوودان )طجقووۀ او  گحوورد و خووا ترتحجووی نجاشوودوووال وقفووی در اختحووار طجقووۀ دو  ، رار 
کوه هور؛ حلكه ههه در خک رتجه شرخک در وقف حاشند )وقف تشورخكی( خوک از  طووری 

د شووند )چوه در زووان ححوات طجقوۀ قجول و چوه حعود از آن( که وتول  ، اوالد خا اوالِد اوالد 
 .  حق  استفاده از وقف را داشته حاشند

ود نشودهکوه هنگوام وقوف هنووز « َحْهل»حاطل بودن وقف بر  . 856 مسأله وحول  ، وتول 
ه؛ اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود گر وقوف بور  ،الجت  ا

                                                           
کوه وصورف درآوود ووقوفوه  ،این حكن. 1 کوه از ظهوور وقوف خوا قوراجن و شوواهد فههحوده شوود  در صورتی اسوت 

ت ووارد وصرف حاشدحاخ  . شودگرنه حكن وذکور در وسألۀ قجل جاری وی و ،د حا رعاخت ترتحب و اولوخ 



    / وقف 

کوه در وسوأل -حهل حه تجع وقف بور افوراد ووجوود حاشود   -قجول ذکور شود  ۀحوا توضوححی 
 .  صححح است

گوور انسووان وووال . 857 مسأله ی ا ای خووا  زاده واننوود زاجوورین اوووام خووود را بوور عنوووان عوواو 
اح ونطقهح هوا فورد خوا کوه در برخوی از زووان، ا روحانی روستای خود و واننود آنای خ ج 

گوواه وجووود ندارنوود کنوود، افوورادی ونطجووق حووا آن عنوووان وجووود دارنوود و  صووححح ، وقووف 
 ؛ در هنگام وقف فردی از آن عنوان وجود نداشته حاشدهرچند  ،است

کوورده حاشوود و در زوووان و گوور وووثال  حوواغی را بوور فقوورای روسووتای خووود وقووف  قووف پووس ا
   .وقف صححح است، شوند ولی حعدا  ووجود وی ،فقحری در روستا نجاشد

گوور در زوووان وقووف فقحوور ووجووود حاشوود ،ههووحن طووور  تی فقحوور  ،ا ولووی پووس از آن تووا ووود 
ت ، وجود نداشته حاشد و حعد ووجود شود این اور حاعث حاطول شودن وقوف در آن وود 

ی وحصووول حوواغ خووا پووول حلكووه الزم اسووت حسووب نوووع وقووف و اختحووار وتووول  ؛ شووود نهی
 . فروش آن را تا زوان پیدا شدن فقحر نگه دارد

 7 .وقف بر حرام نجاشد 
کهوک حوه حورام اسوت وقوف  . 858 مسأله گر انسان ووالی را بور جهتوی حورام خوا آنچوه  ا
گهووراه -کنوود  کتوواب  کننووده خووا خرخوود آالت لهووو حوورام و   واننوود توودرخس خووا چوواپ و نشوور 

 .  وقف حاطل است - وانند آن

کندتوان وسلهان وی . 859 مسأله کافر در اوور حالل وقف   . د والی را بر 

گر فورد ووالی را حوه صوورت وشوترک بور افوراد خوا عنواوین خوا جهواتی وقوف  . 861 مسأله ا
که وقف بر حعضوی از آنهوا صوححح و بور حعضوی دخگور حاطول اسوت  واننود اخنكوه  -کند 

که خكی از آنها کتاب  کند بر نشر دو  کننده بوده و دخگری چنوحن  والش را وقف  گهراه 
ل حاطل و نسجت حه دخگری صححح است - نجاشد    ؛وقف نسجت حه قسهت او 
ه گر وقف ترتحجی حاشد ،الجت  که در وسألۀ ، ا در ووورد آن ، ذکر شود«350»توضححی 
 .  حاشد جاری وی
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که در وقف حکار رفته است توضحح برخی از عجارت  هایی 

 الف( وحدودۀ ووقوف علحهن 
گر انسان والی . 861 مسأله فقورای »خوا « فقرای روستا»خا « شهر فقرای»را بر  - وانند حاغ - ا
ووه کنوود، چنووحن برداشووت وی« وحل  کووه ونووافع و عواجوود وووال، صوورف در فقوورای  وقووف  شووود 

هی از فقرا الزم نحست؛  1وذکور شود و توزخع و تقسحن ونافع بر ههه خا تعداد قابل توج 
خوع بووده، ای حاشد بر اخنكه وقصود واقوفوگر آنكه نشانه و قرخنه ه کو، تقسوحن و توز
 2.حاخد طجق آن عهل شود

گر واقف حگوخود . 862 مسأله کوردم»: ا جوارتی واننود آن خوا حوا ع« ووالن را بور اوالدم وقوف 
خ»والش را بر  گردان»خوا « ارحام»خا « داوادها»خا « هذر  « ههسواخگان»خوا « اسواتحد»خوا « شوا

کند گوروه اسوت برداشت وی، خود وقف  که وقصوودش تهوام آن  گور وقوف ؛ شود  پوس ا
 ؛ خا ونافع آن حاخد بین تهام آنان تقسحن شود درآود، ونفعت حاشد

ه گر نشانه و قرخنه ،الجت  که ونظورا وطوابق آن عهول ، برخوی از آنوان اسوت، ای حاشد 
 .  شودوی

گر . 863 مسأله که وقصود قرخنه و نشانه ا وقوف بور ههوۀ  ، توزخع درآودواقف ای حاشد 
ی غاججحن -ووقوف علحهن  رسواندن  حاخود حوه آن عهول شوود و چنانچوه، حاشد وی - حت 

ت غاجب بوودن خوا عواوول دخگور وهكون  حخشی از ونافع خا درآود حه برخی از آنان حه عل 
گذاشته شود تا هر زوان وقدور شد حه او برسانند، نجاشد کنار   3.حاخد سهن وی 

                                                           
« ح»نوه ووورد ، حاشودوی« 334»از اقسام وذکور در وسألۀ « ب» شود وقف وذکور از قسنخعنی برداشت وی. 1

 . از ههان وسأله

کون حاشود، وثل اخنكه ونافع وقوف. 2 خواد و تعوداد فقورا  کوه وقودار وصورف هور وخصوصوا  ؛ ز خوک از  در صوورتی 
کن حاشد ه حه قراجن و شواهد شود ،در این صورت ؛آنان نحز   .  حاخد صرف تعداد بیشتری از فقرا حا توج 

کووه جووزء ووقوووف علووحهن هسووتند ،شوواخان ذکوور اسووت. 3 ی وقووف از  ،نسووجت حووه سووهن افووراد غووایجی  ولووی وتووول 
حكوون وجهووول ، اوحوود اسووت انتظووار وووأیوس و نووا صووجر و، دسترسووی حووه آنووان هرچنوود حووا تحقحووق و جسووتجو

کن شورع - شود و حاخد سههشوانالهالک جاری وی از طورف آنوان حوه  - واجوبحنوابر احتحواط  حوا اجوازۀ حوا
 .  فقرای دارای شراخط استحقاق صدقه داده شود



    / وقف 

که درآود وقف حاخد بین ههۀ ووقوف علحهن توزخع شود . 864 مسأله گور ، در وواردی  ا
کنوودگ ی ، ی و واننوود آن وعلوووم نجاشوودتعووداد آنووان حووه جهووت غاجووب بووودن خووا پرا وتووول 

اقل  تواند حه وی کتفا نهاخدحد   ؛ وقدار خقحنی خا وورد اطهحنان ا

گوور افووراد هرچنوود   ووص را اداوووه دهوود تووا ا احتحوواط وسووتحب اسووت تحقحووق و تفح 
 1.سههشان را حه آنان حدهد، بیشتری جزء ووقوف علحهن هستند

گر فرد والی را بر  . 865 مسأله کورده، شواول « شحعحان»ا خ« و ونحن»خا « وسلهانان»ا وقف 
که حه نظر و عقحدۀ وی )واقف(، وسلهان خا و ون خا شحعه وی افرادی وی  حاشند.  شود 

گور شوحعۀ دوازده کورده و وعلووم « شوحعحان»اوواوی ووالی را بور   شاخان ذکر است، ا وقوف 
 شود.  اواوی وی ای در تعرخف شحعه دارد، فقط شاول شحعحان دوازده نجاشد چه عقحده

گ . 866 مسأله کنود« فقرای شهر»خا « فقرا»ر انسان والی را بر ا اختصواص پیودا ، وقف 
که دین و وذهجشان وانند واقف حاشد وی  ؛ کند حه فقرایی 

ووه کووه نشووانه و قرخنووه ،الجت  کووه  ایوون وطلووب در جووایی اسووت  ای وجووود داشووته حاشوود 
وثوول اخنكووه ؛ حاشوود وووذهب حووا خووود وی وقصووود واقووف اختصوواص وقووف حووه فقوورای هن

که فقحری از وذهب خوودش وجوود واقف از ا که در ههۀ ووارد خا در زوانی  فرادی بوده 
کووه شوواخد چنووحن ، داشووته هی حووه فقوورای سووایر وووذاهب نداشووته اسووت  انعطوواف و توووج 

   .ها وجود داشته حاشدها و وكانای در غالب زوان نشانه و قرخنه
گوور واقووف وسوولهان حاشوود ،حنووابراین گوور وقووف وخووتص  فقوورای وسوولهان اسووت و ا، ا

حاشوند و چنانچوه  فقط فقرای آنهوا وشوهول وقوف وی ،واقف وسححی خا یهودی حاشد
ی حاشد  .  شود ها نهی شاول سایر فرقه، واقف اهل وذهب و فرقۀ خاص 

گر انسان والی را بر  . 867 مسأله کرده حاشد« علها»ا حوه حسوب  -ونظور از آن ، وقف 
و نجوووم و شوواول دانشووهندان طووب  . حنووابراین، اسووت« علهوواء دیوون» -غالووب ووووارد 

   ؛شود هندسه و جغرافی و وانند آن نهی
                                                           

ی احتهال عقالیی وی. 1 گر وتول  ه ا که برخی از افراد دخگر نحز جزء ووقوف علحهن هسوتالجت  چنانچوه ، نددهد 
ر است که تحقحق نهاخد، فحص و تحقحق در این زوحنه حه آسانی وحس   . احتحاط واجب آن است 
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وووه گووور ،الجت  کوووه نشوووان دهووود وقصوووود وی شووواول تهوووام  نشوووانه و قرخنوووه ا ای حاشووود 
ۀ وعلووی از آنان است  .  حاخد وطابق آن عهل شود، دانشهندان خا عد 

کوه ووقووف علوحهن دارای ویژگوی و صوفتی  . 868 مسأله کورده حاشود  گر واقوف شورط  ا
کرده حاشد وثال  ودرسه را بر ط -حاشند  ب عادل وقف  که دارای آن ویژگی  -ال  افرادی 

ب غحوور عووادل از تحووت وقووف خووارح بوووده و جووزء ووقوووف علووحهن ، نحسووتند وثوول طووال 
   .نحستند

کورده حاشود  ،این حكن که واقف انجام عهلی را بر ووقوف علحهن شرط  در ووردی 
کوه؛ نحز جاری است کنود  ب وقوف نهووده و شورط  گور ودرسوه را بور طوال  آنوان نهواز  پس ا
جووزء ووقوووف علووحهن نخواهوود ، ای نهوواز شووب نخوانوود چنانچووه طلجووه، شووب حخواننوود

 1.بود

گر واقف شوراخطی را در وقوف . 869 مسأله ناووه بورای ووقووف علوحهن تصورخح نكورده ا
کنوود ووا حووا توجوه حووه قووراجن و شووواهد، کوه اسووتفادۀ آنهووا از وووال وقفوی را وحوودود  وجووود ، او 
گونوهبرخی شراخط حه صوورت شورط ضوهنی خوا شورط  کوه ارتكوازی وعلووم حاشود حوه  ای 

در ایوون صووورت رعاخووت شووراخط وووذکور الزم ، وشووروط حووه آنهووا واقووع شووده حاشوود، وقووف
 .  است

گوور خانووه ب وقووف شووده حاشوودوووثال  ا چنانچووه از قووراجن و ، ای بوورای سووكونت طووال 
کووه دارای خانووۀ ولكووی وناسووب هسووتند وشووهول وقووف  بووی  شووواهد وعلوووم حاشوود طال 

ب، حاشندنهی  .  وذکور حق  استفاده از آن را ندارند طال 
گر فرد والی را بر  . 871 مسأله کنود« أقوارب»و « احوام»ا تشوخحص  ، وعحوارخوود وقوف 

که وال را حا قحد  وی« عرف»، رحاما بر خوخشوان  2«اْلقرب فاْلقرب»حاشد و در صورتی 
کرده حاشد گر نشانه و قرخنه، خود وقف  که ونظورش حه ترتحوب  ا ای وجود داشته حاشد 

                                                           
گفوت حنابراین نهی. 1 ب ووقووف علوحهن وی: توان   حاشوند و خوانودن نهواز شوب تكلحوف واججوی بور ههوۀ طوال 

که گر انجام ندهند عهدۀ آنان است  کرده، ا  . شندولی ههچنان جزء ووقوف علحهن حا ،وعصحت 

ت حا ارحام نزدخک، خعنی وقف. 2  . تر است ترتحجی بوده و اولوخ 



    / وقف 

حه ، تر رحام نزدخکاوگرنه برای تشخحص  ،گردد ارث است حه ههان عهل ویطجقات 
 .  شود عرف رجوع وی

گوور فوورد وووالی را بوور  . 871 مسأله کوورده حاشوود« اوالد»ا شوواول اوالِد اوالد و ، خووود وقووف 
 1.شود های حعد نحز وی نسل

گوور فوورد وووالی را بوور  . 872 مسأله کوورده حاشوود« اوالد»ا در آن  و دختوور پسوور، خووود وقووف 
وووحاشوووند شووورخک وی گووور در عووورف خووواص؛ الجت  ، ای وقصوووود از اوالد شوووهر خوووا ونطقوووه ه ا
   .شود شاول دختران نهی، پسر حاشد فرزندان
نحوووز « اوالد و اوالِد اوالد»حكووون ایووون وسوووأله شووواول وقوووف بووور شووواخان ذکووور اسوووت،  
 .  شود وی

گر فرد ووالی را بور  . 873 مسأله وۀ خوود»ا خ  ، شواول پسور و دختور، وقوف نهووده حاشود« ذر 
 .  شود ( وی... ها و ها و نجحره نوهحدون واسطه و حا واسطه )

گوور واقووف حگوخوود . 874 مسأله پسوورم(  والدم )خووا اوالدایوون وووال وقووف بوور پسووران از ا»: ا
ان و پسوران وقوف فقوط شواول پسور، «ای حعود از طجقوه )خوا نسوال  حعود نسول( حاشد طجقه
 2.سههی ندارند -چه دختر و چه پسر -واقف و فرزندان آنها  شود و دختران آنها وی

گوور واقووف ح . 875 مسأله خووا « ایوون وووال وقووف بوور اوالدم حاشوود نسووال  حعوود نسوول»: گوخوودا
از ایون ، «ای پوس از طجقوه طجقوه»خوا « ای حعود از طجقوۀ دخگور طجقوه»خوا « حطنا  حعد حطون»

 .  شود برداشت وی« ترتحجی»وقف ، عجارات

هوای فووق وعهووال  بور نووع )الوف( از اقسوام وقوف ترتحجوی  عجارتشاخان ذکر اسوت، 
 3.شود داللت داردوی که در وسألۀ حعد ذکر

                                                           
ت چنحن وقفی از لحاظ . 1  .  شوددر وساجل حعد ذکر وی ،بودن« تشرخكی»خا « ترتحجی»کحفح 
که شاول پسراِن از دختران نحز وی وگر آنكه نشانه و قرخنۀ اطهحنان. 2  .  شودآوری حاشد 

کوه  ،وال ظهور عرفی عجارت واقف )این. 3 وقف اوالدم نسال  حعود نسول خوا حطنوا  حعود حطون حاشود( در صوورتی 
وۀ واقوف از  ،حنابراین .ها استها و حطنرعاخت ترتحب بین نسل، نشانه و قرخنۀ دخگری نجاشد خ  تا وقتوی ذر 

هوا و طجقوات حعودی نوحوت حوه نسول، وجود داشته حاشود - تر است که حه واقف نزدخک - نسل و طجقۀ قجل
 .  سدر نهی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کنود . 876 مسأله گر واقوف ووالی را حوه صوورت ترتحجوی بور اوالد خوود وقوف  وت ، ا کحفح 
 ؛ واحسته حه وقصود و ونظور واقف است، ترتحب

که تا وقتوی فوردی از ؛ دهد ها قرار ویگاه ترتحب را بین طجقات و نسل الف. طوری 
حووه طجقووات  ،وجووود داشووته حاشوود -کووه حووه واقووف نزدخكتوور اسووت  -نسوول و طجقووۀ قجوول 

 ؛ رسد حعدی نهی

ای و فرزنووودان خوووودش  ترتحوووب بوووین خصووووص هووور فووورد از طجقوووه، گووواه وقصوووود ب.
وود دارای ؛ حاشوود وی وود و علووی داشووته و وحه  گوور وووثال  واقووف دو پسوور حووه نووام وحه  پووس ا

وود، فرزنودی حووه نووام حسون حاشوود وشووترک بووین حسوون و ، وووال وقفوی، پووس از فووت وحه 
 ؛ حاشد عهوخش علی وی

ووه کووه  رتحووب در وقووف وهكوون اسووت حووه صووورتت ،الجت  های دخگووری نحووز لحوواظ شووود 
که واقف قرار داده ههان نوعی وی، وعحار  . است حاشد 

گر واقوف حگوخود . 877 مسأله ایون ووال وقوف حاشود بور اوالدم و پوس از آنهوا بور اوالِد »: ا
وا بوین ؛ هوا حاخود ترتحوب رعاخوت شوود بین فرزنودان حودون واسوطۀ واقوف و نوه، «اوالدم او 
هووا و  وووال بووین نوه، پووس از فوووت فرزنوودان. حنووابراین، نسوول حعوود ترتحووب نحسووت هووا و نوه
گر وجود داشته حاشند  -های حعد  نسل    ؛وشترک خواهد بود -ا
گر نشانه و قرخنه ،هالجت   که نشان دهد وقصود واقف رعاخوت ترتحوب بوین  ا ای حاشد 
 .  حاخد وطابق آن عهل شود، بوده های حعد نحزنسل

گر فرد والی را . 878 مسأله کند« برادران»بر  ا که حا واقوف از خوک ، خود وقف  برادرانی 
کوه فقوط پدرشوان حوا واقوف وشوترک اسوت و بورادران ووادری ، پدر و وادرنود و برادرانوی 

 .  طور وساوی شرخكند ههه در وقف حه

، فرقووی بووین وووادری، «هووا دایی»خووا « عهوهووا»خووا « اجووداد»در وقووف بوور  ،ههووحن طووور
 1.پدری خا پدر و وادری نحست

                                                           
ه. 1 گر نشانه و قرخنه ،الجت  که ونظور واقف فقط وثال  برادران پدر و وادری خا عهوهای پدر و ووادری ا ای حاشد 

 .  حاخد وطابق آن عهل شود، است



    / وقف 

کنوود« بوورادران»گوور واقووف وووالی را بوور ا . 879 مسأله شوواول فرزنوودان آنووان ، خووود وقووف 
گوور وووالی را ،ههووحن طووور 1.شووود نهی کنوود«هووا دایی»خووا « عهوهووا»بوور  ا ، ی خووودش وقووف 

 .  شود های پدر خا وادر وی نهی شاول عهوها و دایی
گوور واقووف حگوخوود . 881 مسأله ، «وقووف بوور بوورادرانن نسووال  حعوود نسوول حاشوود ،ایوون وووال»: ا

 . شود ر و دختر آنان ویشاول فرزندان پس

گر والی بر  . 881 مسأله نحهوی از آن حوه علهوا و نحهوی ، وقف شده حاشد« علها و فقرا»ا
گوور فوورد وووالی را بوور  ،ههووحن طووور .شووود حووه فقوورا داده وی کوورده « فرزنوودانش و فقوورا»ا وقووف 

 .  رسد نحهی از آن حه فرزندانش و نحهی حه فقرا وی، حاشد

ه گر نشانه و قرخنوه ،الجت  کوه  ا وت دخگوری را بورای تقسوحن قصود ای حاشود  کحفح  واقوف 
 .  حاخد وطابق آن عهل شود، کرده

گوور ووقوووف علحووه بووین دو شووخص . 882 مسأله د و نوواوعلوم حاشوود، ا در صووورت ، ووورد 
گحورد و در غحور ایون صوورت ووقووف  ،اوكان حاخد بین آن دو شخص وصالحه صورت 

ص وی  2.شودعلحه حا قرعه وشخ 

گوور ترتحجووی خووا غحوور ترتحجووی )تشوورخكی( بووودن . 883 مسأله وقووف نسووجت حووه ووقوووف  ا
چنانچوه در عجوارت واقوف نسوجت حوه ایون اوور قحودی وجوود  3،وشكوک حاشود، علحهن

وقوووف تشووورخكی وحسووووب ، نداشوووته و عجوووارت وی ظهوووور در تشووورخک داشوووته حاشووود
  4؛شود وی

که حه ،در غحر این صورت ، بور هسوتند )نسول سوابق( طور حتهوی سوهن حاخد افرادی 
شووان حوو کووه وقوودار وووورد اطهحنووان از حق  ه آنووان داده شووود و نسووجت حووه وقوودار وشووكوک 

گوروه وصوالحه ، وعلوم نحست سهن آنان است خا سوهن نسول حعود از آنوان حاخود بوین دو 
                                                           

که وقف وذکور. 1  .  شودشاول خواهران واقف و فرزندان آنان نحز نهی ،ههچنان 

م. 2 ت قرعه در جلد سو   .  ذکر شد «و حعد از آن 335»وساجل  ،«هتقس»وجحث  ،«شرکت»فصل  ،کحفح 

حان ووقوفه در زوان ،هالجت  . 3 گر وتول  خع درآود ووقوفوه بوین ووقووف علوحهن ا ی در توز ت خاص  کحفح  های قجل حه 
ت است و حاخد وطابق آن عهل ، اندکردهعهل وی  .  شودسحرۀ آنان حج 

که وقصود واقف. 4  . حه صورت ترتحجی است وقف، هرچند این احتهال وجود داشته حاشد 
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گحوورد و در صووورت عوودم اوكووان وصووالحه نسووجت حووه سووهام وشووكوک قرعووه ، صووورت 
 .  انداخته شود

گر واقف وال را بر تهوام نسول کورده وثال  ا روشونی ولوی عجوارت  ،ها از اوالدش وقوف 
وت وقوف از  کحفح  که نشان دهد وقف ترتحجی اسوت خوا تشورخكی وجوود نداشوته حاشود و 

حان قجلی در تقسوحن درآوودهای ووقوفوه ۀطریق شرعی دخگری وانند سحر ، وستهر  وتول 
احتودا نحهوی از درآوود ووقوفوه حوه ، چنانچه خک فرزند و نووه داشوته حاشود، وعلوم نجاشد

شوود  حوا قرعوه وعلووم وی، گر اوكان وصالحه نجاشودسپس ا؛ شود فرزند واقف داده وی
 . او  که نحن دخگر هن حه فرزند واقف داده شود خا نوۀ

 ( )ت وصرف در وقفهای وربوط حه توضحح عجارتب کحفح   ) 
گر والی بور  . 884 مسأله کورم»ا وه»و « پیغهجور ا در وسوحر ، وقوف شوده حاشود« اجه 

 1.شود اححای ذکر و بزرگداشت وقام و شأن آن برزگواران صرف وی
وووام وفوووات و شوووهادت آن حضووورات و  واننووود اخنكوووه وجوووالس سووووگواری در اخ 

کوه بور اخشوان شوده خوا وجوالس ذکور فضواجل و وناقوب و  وحافلی بورای بیوان ظلن هوایی 
کوه حاعوث حواال رفوتن حصوحرت حوه وقوام  وكارم اخالق آن حضورات خوا اووور دخگوری 

  ؛برگزار شود، گردد رفحع آنان وی
ه که ثواب این اوور حه آن بزرگواراناحتحاط وستح ،الجت  اهدا شوود  ب آن است 

گرانقدر اخشان و در این اور فرقی بین اوام زوان   .  نحست و پدران 
که وقف بر  . 885 مسأله صورف اقاووۀ عوزای ، شوده« حضورت اووام حسوحن»والی 

خوان و پوووذیرایی عوووزاداران و سوووایر  در هزخنوووۀ روضوووه. حنوووابراین، شوووود آن حضووورت وی
کووه صوورفش  گووردد و احتحوواط  وصوورف وی، بوورای وسووتهعحن وعهووول اسووتچحزهووایی 

که ثواب آن حه حضرتش  .  اهدا شود وستحب آن است 
کوه حوا تشوكحل و برگوزاری ، صورف ووال در اقاووۀ عوزاشاخان ذکور اسوت،  ههوان طوور 

                                                           
 .  شود توضححاتی در وسألۀ حعد ذکر وی ، الحسحنعجدام ادر وورد وقف بر حضرت اح. 1



    / وقف 

که در وسجد خوا حورم خوا  وی، وجلس قابل انجام است کسی  تواند حا پرداخت وال حه 
 .  پردازد نحز انجام شود جای دخگر حه اقاوۀ عزا وی

گر والی  . 886 مسأله خارتگواهی  -حاغ ، خانه، زوحن، وانند وغازه -ا وقف وسجد خا ز
کوه وصولحت  درآود حاصل از آن صرف اووری وی، شده حاشد )وقف ونفعت( شود 

خارتگاه در آن است نظافوت و واننود آن ، روشونایی، فورش، ووثال  در تعهحور؛ وسجد خا ز
 ؛ گردد وصرف وی

ووا پرداخووت در وحوول  اشووكال اسووت و ، آووود خووا قسووهتی از آن حووه اوووام جهاعووتاو 
کووه شوواول شوودن  وگوور اخنكووه نشووانه؛ وراعووات وقتضووای احتحوواط توورک نشووود ای حاشوود 

 .  وقف نسجت حه این وورد نحز از آن فههحده شود

کووه وقووف  . 887 مسأله ووی»خووا « اووووات»وووالی  ووت خاص  در جهووت وصووالح ، شووده« وح 
و انجووام خحوورات براخشووان صوورف  اخووروی آنووان واننوود پرداخووت صوودقه از طوورف آنووان

وت خوا اوووات حودهی شورعی خوا عرفوی دارنود وی گر احتهوال داده شوود وح  ووال ، گردد و ا
 . گردد وقفی در این جهت نحز هزخنه وی

گر والی وقف شده حاشد توا  . 888 مسأله وصورف « در اووور خحور»خوا « ام  فوی سوجحل»ا
ب، وقصود از آن، شود کوه ووجوب تقور  حوه پروردگوار  صرف در طاعات و اوووری اسوت 

 .  وتعال حاشد

د از وال وقفی وحدود ت استفادۀ ووقوف علحهن وتعد   کحفح 

گر در خانه . 889 مسأله که وقف برای سكونت اوالد شوده ا ههوۀ اوالد حخواهنود ، ای 
کن شوند گنجاخش بورای سوكونت ههوۀ آنهوا را داشوته حاشود، سا که خانه  ، در صورتی 

کن وی  ؛ شوند ههه سا

خووووواب وحووووول  سوووووكونت در آن خانوووووه نوووووزاع چنانچوووووه در انت ،در ایووووون صوووووورت 
ت ، حاشند داشته ی وجود نداشته حاشد خا وی حه عل  گر وتول  ی است و ا وحزان نظر وتول 

اخنكووه دلحلووی بوور توورجحح هوور خووک از آنووان بوور دخگووری نسووجت حووه وحوول  وووورد نووزاع وجووود 
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کنوود، نوودارد کووار از قرعووه اسووتفاده ، نتوانوود وحوول  سووكونت هوور خووک را تعحووین  بوورای ایوون 
 1.شود یو

گوور برخووی از افووراد از سووكونت اوتنوواع ورزنوودشوواخان ذکوور اسووت،  ووه وی، ا تواننوود  حقح 
کن شوند و الزم نحست اجاره  .  کنندگان بپردازند بهایی حه اوتناع  وستقال   در آن سا

گر خانه . 891 مسأله که برای سكونت اوالد وقف شده ا گنجاخش سكونت ههۀ ، ای 
کن شوووند آنووان را نداشووته حاشوود و ههووه حخواهنوود در آن حاخوود حووه صووورت روزانووه خووا ، سووا

کننووود و چنانچوووه در ایووون اوووور اخوووتالف و نوووزاع داشوووته  واهانوووه خوووا سووواالنه نوحت حنووودی 
کسووی نهی حكوون وسووألۀ قجوول در وووورد آن جوواری وی، حاشووند توانوود سووكونت در  شووود و 

کند و در عوض  .  بها وطالجه نهاخد اجاره، نسجت حه سهن خود، خانه را ترک 

 ت استفاده از ودارس وقفیچند وسأله در کحفح   2حارۀ 
ب وقف شده . 891 مسأله که برای طال  حستگی حه ، وجاز بودن سكونت در ودارسی 

ت وقف دارد گر ودرسه برای تحصحل ؛ کحفح  ، وقوف شوده حاشود - نوه سوكونت -پس ا
ب در آن جایز نحست کن شدن طال   ؛ سا

گر واقف سكونت در ودرسه را وجاز شوهرده خوا ودرسوه را حودون قحود و شورط  ولی ا
کرده و سوكونت در ودرسوه هون از اسوتفاده ب وقف  ی برای طال  های وتعوارف و  خاص 

ب وی، رود وعهول در آن حه شهار وی کن شوند طال   .  توانند در آن سا

گروهووی داده خوا شووراخط  . 892 مسأله گور واقوف سووكونت در ودرسوه را اختصوواص حوه  ا
کورده حاشود کنحن لحواظ  ی بورای سوا ب جوایز سوكونت در ودرسوه بور سوایر طوال  ، خاص 
ب ساکن تی فاقد شرط واقف شوند ، نحست و چنانچه برخی از طال  ووثال   -پس از ود 

کووه حجووره ای در ودرسووه طلجووه د وقووف شووده ای  ب وجوور  هووای آن بوورای سووكونت طووال 
کند  کنند -ازدواح   .  حاخد سكونت در ودرسه را ترک 

                                                           
م. 1 ت قرعه در جلد سو   .  ذکر شد «و حعد از آن 335»وساجل ، «قسهت»وجحث ، «شرکت»فصل  ،کحفح 
 . این وساجل در ووارد وشاحه غحر از ودارس نحز جاری است. 2



    / وقف 

گر ودرسه . 893 مسأله ی  ا ی داشوته حاشود و وتوول  ب وقف شوده وتوول  که برای طال  ای 
کووه بوورای وی در وقووف قوورارداده شووده ب ، حسووب اختحوواراتی  نسووجت حووه انتخوواب طووال 

ب حقنهاخد عهال نظر ویاواجد شراخط  ی اتاق خوا  ، طال  ندارند حدون ههاهنگی وتول 
 .  ای را در اختحار حگحرند حجره

وت وقوف ودرسوه . 894 مسأله کحفح  گر  گونوه ا ب در  ای حوه  کوه سوكونت طوال  ای اسوت 
ی ود، آن کوه حوا رعاخوت شوراخط وقوف  طلجوه، رسوه نداشوته حاشودنحاز حه اجوازۀ وتوول  ای 

نسوجت حوه آن حجوره خوا ، زودتر از دخگران در اتاق خوا حجورۀ ودرسوه سواکن شوده اسوت
ب  ت داردااتاق بر سایر طال    .ولوخ 

کووه از سووكونت در آن حجووره انصووراف نووداده و اعووراض نكوورده ،حنووابراین تی  ، تووا ووود 
ت سووكونتش طوووالنی هرچنوود  ،ا ندارنووددخگووران حووق  وهانعووت و وزاحهووت حووا او ر ووود 

کوورده ، وگوور آنكووه واقووف هنگووام وقووف؛ شووود نووی را بوورای سووكونت تعحووین  ت وعح  ووود 
ت 1حاشد بور طلجوه واجوب اسوت حودون توأخحر وحول  را ، که در این صورت حا پاخوان وود 

 .  تخلحه و ترک نهاخد

ول و وتعوارف از حجوره وووط در وووراد وعهوووخارح شدن طلجۀ واجد شراخ . 895 مسأله
کی و وووواد  وووورد نحوواز روزانووه خووا شوورکت در دروس  - واننوود خووروح جهووت تووأوحن خووورا

ت وی را نسجت حه حجرهاحق   -روزانه کن شوده از بوین نهی ولوخ  که در آن سا  ،بورد ای 
 .  چحزی از وساجل خود در حجره حاقی نگذاشته حاشدهرچند 

کن واجد شراخط . 896 مسأله ت طلجۀ سا و های عادی خكی د حا وسافرت، حق  اولوخ 
کوه وهكون اسوت خكوی دو  حلكوه وسوافرت؛ رود روزه خا بیشتر از بین نهی های وتعوارفی 
خوارت عتجوات خوا والقوات حوا حسوتگانش  ، وانند سوفر حوجواه خا بیشتر طول حكشد خوا ز

کووه فوورد قصوود برگشووت دارد و  کن هسووتند خووا وعالجووه بیهوواری  کووه در شووهر دخگووری سووا
کتاب -نشووانه و شووحجی  ووه و  ضوورری حووه ، در حجووره قوورار داده -درسووی  هووای واننوود اثاثح 

                                                           
ت در وقووف فوورق نوودارد. 1 گونووهتعحووین ووود  واننوود آنچووه در وسووألۀ  - ای دخگوورناوووه تصوورخح شووده حاشوود خووا حووه 

 .  وقف وشروط حه آن ونعقد شده حاشد - ذکر شد« 454»



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ووت وی نوودارداحووق   ی حسووب ؛ ولوخ  وگوور آنكووه حووا شووراخط وقووف سووازگار نجاشوود خووا وتووول 
   ؛اختحارات خوخش نسجت حه خالی واندن حجره ووافقت نكند

ه که فرد عرفا  ههچنان وحاخد  ،الجت  کن ودرسه شوهرده شوودطوری حاشد  . قحن و سا
ت خووروح حووه قووحنووابراین،  گوور ووود  کن ودرسووه شووهرده نشووودا کووه سووا ، دری طوووالنی شووود 

ش از بین وی  . رود حق 

گوور در وقووف شوورط شووده حاشوود  . 897 مسأله کن در شووب»ا ب سووا ووام غحوور  طووال  های اخ 
کن ودرسوه، «تعطحل )خا هر شب( در ودرسه حخواحند هوا در شوب، چنانچوه طلجوۀ سوا

تش از بین ویاحق  ، وحل  دخگری حخواحد  . رود ولوخ 
که حا رعاخت ش طلجه . 898 مسأله کن شوده اسوتای   ، حوقراخط وقف در ودرسه سا

کنوود وگوور آنكووه ؛ نوودارد طلجووۀ واجوود شووراخط دخگوور را از وشووارکت حووا خووود در وكووان ونووع 
ووت آن  ووه حووه قاحلح  ی خووا حووا توج  اتوواق خووا حجووره بوور اسوواس شووراخط وقووف خووا اختحووارات وتووول 

 .  برای خک نفر آواده شده حاشد 1اتاق

  درآود ووقوفهکاهش ارزش پول در ووارد تعحين وجلغ از 

گر واقف در زوان وقف . 899 مسأله نی از درآود ووقوفه را برای صورف در  ،ا وجلغ وعح 
که تهام اجاره، جهتی قرار دهد هوزار توووان  44 ، بهای وغازۀ وقف شده وثال  در زوانی 

  الحسحنامبها را در عزاداری حضرت احا عجد هزار تووان از اجاره 14»: بوده حگوخد
کنحد کورده حاشود، قحهاندۀ درآودو برای حا «صرف  چنانچوه حوا ، اووور دخگوری را لحواظ 
کاهش خافتوه و در نتحجوه اجواره، گذشت زوان ، بهوای ووقوفوه افوزاخش خاحود ارزش پول 

 : چند صورت دارد
اختصوواص نسووجت و درصوود ، وعلوووم حاشوود وقصووود واقووف از تعحووین وجلووغ الففف.

کوول  درآووود بوووده نووی از  ه نحهووی از درآووود ووقوفووه خواسووت خعنووی در وثووال فوووق وی، وعح 
 .  صرف عزاداری شود

                                                           
گنجاخش بیش از خک نفر را ندارد. 1 کوچک است و   . وثل اخنكه حجره 



    / وقف 

کوه در  عوزاداری حوه انودازه، وعلوم حاشد وقصوود واقوف از تعحوین وجلوغ ب. ای بووده 
گوور در زوووان وقووف حووا   وووثال  ؛ زوووان وقووف حووا وجلووغ وووذکور تناسووب داشووته اسووت هووزار  14ا
هووای حعوود هوون خووک دهووه  در زوان، تووووان اوكووان برگووزاری خووک دهووه عووزارداری بوووده

کنندع  .  زاداری 
خعنی در ؛ وعلوم حاشد وقصود واقف والحظۀ ارزش پول در هر زوان بوده است ج.

کوواهش ارزش پووول م و  ووه حووه تووور  حووه ههووان وحووزان وجلووغ بیشووتری بوورای ، هوور زوووان حووا توج 
 .  عزاداری اختصاص دهند

گذشوت زووان ارزش  د. ونظور واقف صرفا  ههان وجلغ تعحین شده بوده هرچند حا 
کاه گذشوت زووان، ش خاحدپول  هوزار توووان  14حواز هون ههوان ، خعنوی در وثوال فووق حوا 

گردد  . صرف عزاداری 
که حاخد صرف وورد فوق شوود ،حنابراین هوای از بوین صوورت، برای تعحین وقداری 

ه حه عجارت واقف و ههحن طور قراجن و شواهد خوک از آنهوا  وطابق حوا هور، وذکور حا توج 
 1.دشو که وقصود وی بوده عهل 

 اجارۀ وال وقفی نسجت حه ووقوف علحهن آخنده

ل ووقوووف علووحهن خانووه . 911 مسأله گوور نسوول او  کووه حووه صووورت ترتحجووی بوور چنوود  ا ای را 
تی  ت -سال 0وثال   -نسل وقف شده برای ود  ، نسول اجواره دهنود و قجول از پاخوان وود 

ل و ت حاقحهانده حسوتگی حوه اجوازۀ ، نقرض شونداو  صححح بودن اجاره نسجت حه ود 
 ؛ عد داردنسل ح
گووور نسووول حعووود آن را اجوووازه ندهنووود  ت حاقحهانوووده حاطووول و ، ا اجووواره نسوووجت حوووه وووود 

 ،صححح است و نحازی حه انعقواد دوحوارۀ قورارداد اجواره نحسوت، چنانچه اجازه دهند
کار ووافق احتحاط وستحب استهرچند   .  این 

                                                           
ووت اسووت و در. 1 ووت عهوول حووه وقووف نحووز حج  کحفح  حووان قجلووی در  وطووابق آن  ،صووورت شووک سووحرۀ وسووتهر  وتول 

 . شود عهل وی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گوور ووقوووف علووحهن در وقووف تشوورخكی . 911 مسأله تی اجوواره  1ا وووال وقفووی را بوورای ووود 
ت اجاره دهند و که جزء ووقووف علوحهن بووده و شورخک ، در بین ود  د شود  فردی وتول 

ت حاقحهانوووده نسوووجت حوووه ، آخووود در آن حوووه حسووواب وی سوووهن فووورد »حكووون اجووواره در وووود 
گور فورد جدخود. حنوابراین، حاشد ههان حكن وذکور در وسألۀ قجل وی، «جدخد اجواره  2ا

 . شود وی بها  حه اندازۀ سهن خودش والک اجاره، را اجازه دهد

ی حووه جهووت وصوولحت وقووف . 912 مسأله گوور وتووول  تی اجوواره دهوود، ا ، آن را بوورای ووود 
که حعودا  وقوف شواول آنهوا وی -خک از ووقوف علحهن   هحچ کسانی  ی  حوق  - شوود حت 

ی نسووجت حووه  ،کننوود و ههووحن طووور در وقووف ترتحجووی ندارنوود اجوواره را رد چنانچووه وتووول 
، ووقوفوه را اجواره دهود ،های حعود والخوت داشوته حاشود و حسوب وصولحت آنوان نسول
اجواره صوححح اسوت و هور خوک از  ،و در هور دو صوورت ندارند های آخنده حق  رد نسل

 . بردووقوف علحهن سهن خوخش از اجاره بها را وی

 وعلوم نجودن ووقوف علحه

گووور ووقووووف علحوووه بوووودن برخوووی از وووووارد . 913 مسأله ص ، وعلووووم حاشووود، ا وووا وشوووخ  او 
وقوودار ، جووزء ووقوووف علووحهن هسووتند خووا نووهووووارد دخگووری هوون عووالوه بوور آنهووا  3نجاشوود

اقل وورد خقحن خا اطهحنان حه عنوان ووقوف علحه وحسوب وی    ؛شوند حد 
کورده خوا  4پس چنانچه وعلوم نجاشد واقف وال را فقوط بور فرزنودان پسور خوود وقوف 

کوورده خووا  ههووۀ فرزنوودان ب  کووه واقووف ودرسووه را وقووف بوور ههووۀ طووال  ص نجاشوود  خووا وشووخ 
که ازد بی  ب»و « فرزندان پسر»، اند واح نكردهخصوص طال  د طال  ووقوف علحهن « وجر 

 .  آخند حه حساب وی

                                                           
 . ذکر شده است« 400»در وسألۀ  ،«ترتحجی»و « تشرخكی»توضحح وعنای وقف . 1

ۀ ناحالغ ،خا ولی  شرعی وی. 2  . وانند پدر خا پدربزرگ پدری حچ 

ثاحوت نشوده  - شوودذکور ووی« 570»وانند آنچه در وسوألۀ  - ووقوف علحه بودن ووارد دخگر از طریق شرعی. 3
 . اشدح

 .  ههان. 4



    / وقف 

گوور ووقوووف علحووه در شووجهۀ وحصوووره . 914 مسأله و وقووف طوووری  2وعلوووم نجاشوود 1ا
خوووووواس کوووه توز کوووه عنووواوین وووووع بووور تهوووام ووقووووف علحوووه ونظوووور نجووووده، در صورتووووووت  ی 

کووه ی قابوول انطجوواق بوور خكوودخگر حاشووند؛ خعنووی حتوووان ووووردوووواحتهال کوورد  ی را انتخوواب 
ووت  کحفح  شوواول ههووۀ عنوواوین احتهووالی حشووود، در ایوون صوووت الزم اسووت حووه ههووحن 

 عهل شود؛ 

 ؛ «اختام»شود خا « سادات»حاخد صرف  ،وال وقفی وعلوم نحست درآود .1هثال
ب»ای وعلوم نحست برای سكونت  خانه .2هثال  ؛ «فقرا»وقف شده خا « طال 

ل م داده وی« سوادات ختوحن» درآود ووقوفه حه ،در وثال او  خانوه  ،شوود و در وثوال دو 
ب فقحر»در اختحار   .  گحرد قرار وی« طال 

گر ووقوف علحه در شجهۀ وحصوره وعلوم نجاشد . 915 مسأله و وقف طووری اسوت  3ا
که عناوین احتهوالی قابول ، که توزخع بر تهام افراد ووقوف علحه ونظور بوده در صورتی 

« پسوران»وقفوی حاخود بوین  نحسوت درآوود ِولوک ، ووثال  وعلوومانطجاق بور خكودخگر حاشوند
خووع شووود خووا  حووا فوورض اخنكووه واقووف دو پسوور و دو دختوور ، وی« فرزنوودان فقحوور»واقووف توز

که خكی از پسران و خكی از دختران فقحور اسوت نحهوی از درآوود وقوف حوه ، داشته حاشد 
کوه اوكوان وصوالحه وجوود نداشوته  پسر فقحر داده شده و برای نصف دخگر در صورتی 

   4.شود انداخته وی« قرعه»بین پسر دخگر و دختر فقحر ، حاشد
گر ووقوف علحه در شجهۀ وحصوره وعلوم نجاشود . 916 مسأله کوه وووارد  ،ا در صوورتی 

چوه ؛ شوود وعلووم وی« قرعوه»ووقوف علحه حوا ، احتهالی قابل انطجاق بر خكدخگر نجاشد
 ؛ اخنكه توزخع بر ووقوف علحهن وقصود واقف حاشد خا نه

                                                           
کووه در . 1 ذکوور شووده  «7» اورقیپوو ،«730» صووفحۀوعنووای شووجهۀ وحصوووره از تعرخووف شووجهۀ غحوور وحصوووره 

 . شود فههحده وی، است

لوع بووده وانند اخنكه دسترسوی حوه وقوف. 2 کوه از جزجحوات وقوف وط  کسوانی  انود وجوود نداشوته حاشود و ناووه و 
حان قجلی خع  ،سحرۀ وستهر  وتول  ت توز کحفح   .  درآودهای ووقوفه ناوعلوم حاشددر 

 .  ههان. 3

م. 4 ت قرعه در جلد سو   .  ذکر شد «و حعد از آن 335»وساجل ، «قسهت»وجحث ، «شرکت»فصل  ،کحفح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

شوود « وسجد الوف»قف شده و وعلوم نحست درآودش حاخد صرف والی و .1هثال
 . «وسجد ب»خا 

 .  «درس»وقف شده خا « وراسن روضه»وكانی وعلوم نحست برای برگزاری  .2هثال
ب وشوهدی»والی وقف شده و وعلوم نحست درآودش حاخد حوه  .3هثال داده « طوال 
ب نجفی»شود خا   .  «طال 
 .  «وحهود»وقف شده خا « احهد»والی وعلوم نحست بر  .4هثال

 1.شود ووقوف علحه حا قرعه وعلوم وی، در این ووارد
ووه در وووورد اشووخاص کووه اوكووان وصووالحه  در صووورتی قرعووه انداختووه وی، الجت  شووود 
 2.بین آنان وجود نداشته حاشد

گر فرد وثال   . 917 مسأله که وحصوول آن توسوا کند  ی حوه ووقووف حاغی را وقف  ط وتوول 
گووذار شووود کووه ووووارد ، ووقوووف علحووه وعلوووم نجاشوودولووی ، علحووه تهلحووک و وا در صووورتی 

ی وی، حاشد 3احتهالی غحر وحصوره خوک از اووور خحور وصورف  تواند وال را در هور وتول 
که احتهال داده شوود وقوف بور آن حنابر احتحاط  کند و کند  واجب وصرفی را انتخاب 

گرفته و این احتهال ضعحف   4.های دخگر نجاشد تر از احتهال وصرف صورت 

                                                           
گوور احتهووال ووقوووف علحووه بووودن برخووی بوویش از حعضووی دخگوور حاشوود. 1 حاخوود نسووجت احتهووال در قرعووه زدن ، ا

گوور ؛ وراعووات شووود وقووف شووده و احتهووال « وسووجد الووف»شووود وووال بوور  ویدرصوود احتهووال داده  44وووثال  ا
گرفتووه وی 0، درصوود حاشوود 44« وسووجد ب»ووقوووف علحووه بووودن  کووه خكووی از آنهووا  کاغووذ قرعووه در نظوور  شووود 

ق حه  حوا قرعوه خكوی از آنهوا  ،سوپس؛ حاشود« وسوجد الوف»و چهار سوهن دخگور وربووط حوه « ب وسجد»وتعل 
 . ه نحز جاری استشود و این حكن در سایر ووارد وشاح انتخاب وی

 .  رجوع شود« 444»حه وسألۀ  ،در این وورد. 2

گرفتوه شوود خعنی ووارد وشكوک آن . 3 گور هور ووورد در نظور  کوه ا خاد حاشد  ، احتهوال اخنكوه ووقووف علحوه، قدر ز
کوه آن احتهوال عرفوا  ووهووم حوه شوهار آخود؛ احتهوال انودکی اسوت، ههان وورد حاشد واننود اخنكوه  ،طووری 
 . وورد حاشد 144ی ووارد احتهال

کوه ووقووف علحوه از ههوان احتودا والوک ونوافع وی ،شاخان ذکر است. 4 وت وقوف طووری بووده  کحفح  گور  ، گوردد ا
حكن وجهول الهالوک را دارد و ، در این صورت ونافع و وحصول وقف، «334»از وسألۀ « ح»وانند وورد 

کن  - در صورت وأیوس شدن از خافتن صاحجان آن حاخد صودقه  - واجوبحنوابر احتحواط  شورعحا اجازۀ حوا
که احتهال ووقوف علحه بودن آنان داده شود؛ داده شود گردد  حنی ادا  ه الزم است صدقه حه وستحق   .  الجت 



    / وقف 

ولووی نوووع وقووف آن وعلوووم ، بوورای نحازونوودان وقووف شووده  گوور ولكووی وووثال  ا . 918 مسأله
خوا  که وقف ونفعت بوده تا اجاره داده شود و اجاره بها صرف نحازوندان شوود 1نجاشد

کن شوووند در ایوون وووورد نوووع وقووف حووا قرعووه ، وقووف انتفوواع بوووده تووا نحازونوودان در آن سووا
ن وی  .  شودوعح 

گر ولكی وقف انتفاع بورا ،ههچنحن ب خوا دانشوجوخان شودها ولوی ووضووع  ،ی طوال 
، سكان و خواحگاه آناناکه برای اوور آووزشی وقف شده خا برای  2انتفاع وعلوم نجاشد
ص وی، نوع وقف انتفاع  .  شودحا قرعه وشخ 

گر احتهال خک نووع بویش از دخگوری حاشود در هر دو ووردشاخان ذکر است،  حاخود ، ا
گردد  3.4نسجت احتهال در قرعه لحاظ 

 تغحير دادن عنوان ووقوفه خا شراخط آن 

گور خانوه. حنووابراین، تغحیور عنووان ووقوفوه جوایز نحسوت . 919 مسأله ای وقوف شوده تووا ا
تووان آن را تجودیل حوه وغوازه  نهی، اجاره بهای سكونت در خانه صورف وسوجدی شوود

کرد کرده و اجاره   ؛ بهای وغازه را صرف وسجد 
تی در وگر آنكه وعلوم حاشود حواقی نگوه داشوتن ووقوفوه  حوه صوورت خانوه خصوصوح 

وت ، وقف نداشوته کحفح  کسوب درآوود از ووقوفوه را حوه هور  حلكوه واقوف در انشوای وقوف 
که شاول وورد وذکور )وغازه( نحز وی تی  کحفح  کرده استوهكن خا    .شود اراده 

کوه واقوف هنگوام انشوای وقوف  گواه از قوراجن و شوواهد وعلووم وی ،ههحن طور شوود 
خوواد حاشوودووود ووقوفووه حووا وجووود عنوووان اوی درآخواسووته تووا وقتوو وی ووه و ز ووه قابوول توج  آن ، لح 

کون درآود ووقوفه حا وجود عنووان اوکه در این صورت چنانچه ، عنوان تغحیر نكند وه  لح 
                                                           

حان ووقوفه در زوان. 1 گر وتول  ه ا وی از ووقوفوه اسوتفاده وویالجت  ت خاص  کحفح  سوحرۀ آنوان ، انودکوردههای قجل حه 
ت است و حاخد وطابق آن عهل   .  شودحج 

 .  ههان. 2
م. 3 ت قرعه در جلد سو   .  ذکر شد «و حعد از آن 335»وساجل ، «قسهت»وجحث  ،«شرکت»فصل  ،کحفح 

 .  ذکر شد« 447»در وسألۀ  ،بودن وقف در صورت شک« تشرخكی»خا « ترتحجی»حكن  ،شاخان ذکر است. 4



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کاربری وسكونی )اجواره ؛ توان آن عنوان را تغحیر داد وی، و اندک شود وثال  ووقوفه را از 
کاربری تجاری )وغازه کرددادن جهت سكونت( حه   . ( تجدیل 

گر در عجارت واقف قحدشاخان ذکر است،  گذاردن عنوان اوا که حاقی  ه ی نجاشد  لح 
حلكه ظاهر انشای وقف اطالق و شهولی نسجت حه سوایر عنواوین ، از آن فههحده شود

ی حوا رعاخوت وصوولحت وقوف جوایز اسوت، داشوته حاشود هرچنوود  ،تغحیور آن بوورای وتوول 
 .  گذاردن عنوان بوده استاحتهال داده شود غرض واقف حاقی 

گر وقف از نوع انتفاع . 911 مسأله ی خوا  عن، حا شراخط خاصاخا ونفعت خا ، ا وثل وتوول 
ص ق شده حاشد - طور شفاهی هرچند حه - ناظر وشخ  کواربری آن خوا ، وحق  تغحیور نووع 

وگر آنكه ؛ تغحیر شراخط ضهن آن خا تغحیر تولحت خا نظارت در آن صورت شرعی ندارد
در هنگووام وقووف بوورای واقووف خووا شووخص دخگوور قوورار داده شووده اختحووار چنووحن اوووری 

 1؛حاشد
کووه چنووحن اختحوواری در هنگووام وقووف قوورار داده نشووده ،حنووابراین  گوور  ،در وووواردی  ا

ای حا شراخط جدخود و تولحوت و نظوارت جدخود تنظوحن و حوه اوضوای ناوهحعدا  هن وقف
ووه از هوون وقووف صووححح شوورعی ههووان وقووف اوواقووف خووا واقفووحن برسوود حوو و ، اسووتلح 

ه است اعتجار شرعی ندارد که خالف وقف اولح   . وكتوحات حعدی 

 وجاحث وربوط حه عدم اوکان استفاده از ووقوفه 

 خراب شدن ووقوفه 

o خراب شدن وسجد 

گووور وسوووجد خوووراب شوووود . 911 مسأله گووواه از وسوووجد بوووودن خوووارح  هحچ 2آن زووووحن ،ا

                                                           
که در وساجل . 1  . آوده است« 500و  404»وانند وواردی 

کوه وحول  نهواز خوانودن بووده « وحدودۀ اصلی وسجد»زوحن ، حنونظور از زو. 2 است وانند زوحن شجستانی 
ووا غحوور وحوودودۀ اصوولی وسووجد واننوود سووروخس بهداشووتی؛ اسووت اتوواق خووادم حكوون سووایر ، آحدارخانووه، او 

 . ووقوفات را دارد



    / وقف 

ه و خحاحوان ن 1شود نهی هاخنود خوا در و جایز نحست آن را حفروشند خا داخل ولک و جواد 
   .آنجا خانه خا وغازه و وانند آن حسازند

کووه تعهحوور وسووجد وهكوون نجاشوود خووا ونطقووه ،ایوون حكوون  ووی در وووواردی  کووه  حت  ای 
کوه هرگوز ووورد اسوتفاده  -نه شوود ر آن قرار دارد خراب و خالی از سكوسجد د طووری 
 .  نحز جاری است - قرار نگحرد

وووی حعووود از خووو - اجووواره دادن وسوووجد ،ههچنوووحن و  توجوووایز نحسووو - راب شووودنحت 
بیوووان « 574توووا  544»حكووون اجووواره دادن ووقوفوووات وسوووجد خوووا اوووووال آن در وسووواجل 

   2.شود وی
وسوجد در  ۀتعهحور و توسوع، برخی از احكام وربووط حوه حازسوازیشاخان ذکر است، 

ل  .  ذکر شده است« 1153تا  1157»وساجل  ،جلد او 

o خراب شدن ووقوفاتی غحر از وسجد 

ه، وغوازه، خانوه، واننود حواغ -از وسوجد  ووقوفاتی غحر . 912 مسأله  -حهوام ، حسوحنح 
گر  کوه عنووان او گونه حها وهای خراب شوود  کوه آن ووال هنگوام وقوف داشوته از بوین  لح  ای 
که حه آن ولک ،برود وراحول ذیول ، گفتوه نشوود... خوا« خانوه»، «حاغ»، خعنی طوری شود 
 :  در آن جاری است« ترتحب»حه 

3سگسدايدوعًىاواولّیهبدووفسوشآوهمكىاسث؛هسزلۀاول:اهكاوجعمیسوب
 

گر هر ،حنابراین 4.فروش آن جایز نحست ،در این صورت  خک از اوور ذیل و اوثوال  ا

                                                           
ه. 1 کوال   تخرخوب شوده و از بوین رف ،الجت  کوه  کردن و تطهحر وساجدی   ،توه در جلود اولاحكام وربوط حه نجس 

م« 1154»ۀ وسأل م« 1751»وسألۀ  ،و جلد سو  فات در جلد سوو  د و سایر تصر  وسواجل  ،و وساجل وربوط حه ترد 
 .  ذکر شده است« 1751و  1754»

ل. 2  . ذکر شده است« 1155»وسألۀ  ،در این وورد توضححاتی در جلد او 

کن هزخنه. 3 که عنوان  ،هرچند حا احداث حنای ساده و  ه بر آن عرفا  صدق نهاخداوطوری   .  لح 
م. 4 که در جلود سوو  وثول آنكوه واقوف در هنگوام وقوف ، ذکور شود« 150توا  157»وسواجل  ،وگر از وواردی حاشد 

ی داده حاشد ی حه وتول   .  اجازۀ فروش و تجدیل ووقوفه را در شراخط خاص 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کنند و نوحت حه فروش ووقوفه نهی، آن وهكن حاشد  1:رسد حاخد اقدام حه آن 
گرفته تا حوا درآوود حعودی ووقوفوه الف. ا ادا آن قورض ر، وجلغی برای تعهحر آن قرض 
 ؛ کنند
رین استفاده نهاخند ب.  2؛از وساعدت والی خح 
تی  ج. بهوا  اجواره دهنود و اجواره  - طوالنی تا  نسجهرچند  -ولک وذکور را برای ود 

 ؛ را صرف تعهحر نهاخند
کورده و  د. که آن را تعهحر  کنند  که توانایی حازسازی ووقوفه را دارد، وصالحه  حا فردی 

تی  کند؛  حه -3طوالنی تا  چند نسجهر -در عوض برای ود  انی از آن استفاده   طور وج 
ووت حووق  تقوودخهی خووا حووق  پووذیرۀ ووقوفووه را حووه .ه خافووت عوووض  4طووور ووق  در ازای در

کنند و حا عوِض حق  تقدخهی خا پذیره گذار  ن وا  .  ووقوفه آحاد شود، وعح 
هلک للسمحیاشآوهسزلۀدّوم:باشساشیوبسگسدايدوعًىاواولّیهجًهابافسوشزّدال

 5شىد؛زاصلهی
وه را حنوابر احتحواط  ،در این صورت  واجوب حاخود حخشوی از آن را فروختوه و حوا آن حقح 

کنند و در فروش کنند، حازسازی  کتفا  اقل وقدار وهكن ا  .  حه حد 

                                                           
ه در برخی از ووارد. 1 ۀ ووقوفه الزم نحسوت، برگرداندن عنوان اوالجت  گواهی جوایز نهی، لح  توضوحح ؛ حاشود حلكوه 

 ؛ شود فههحده وی« 545»از وسألۀ ، وربوط حه این ووارد

که وقف شده تا جهت سكونت اجاره داده شوود و ونوافع آن صورف فقورا شوود   گر ووقوفه ونزلی بوده  وثال  ا
کنون خراب ش هده است و وعلوم است حفظ عنوان اوو ا تی در وق ،لح  ف نداشوته خعنی ونزل بودن خصوصح 

بورای  ،در ایون صوورت ؛حواغ و واننود آن نحوز شوهول داشوته اسوت، و وقف نسجت حوه سوایر عنواوین وثول وغوازه
ی ووی توانود حوا رعاخوت وصولحت وقوف آن را تجودیل حوه وغوازه خوا حواغ و واننود آن از انوواع حازسازی ووقوفوه وتوول 
کووواربری اوو در صوووورتی  وقوووف ونفعوووت نهاخنووود وووه )ونوووزل وسوووكونی( خوووالف کوووه حازسوووازی آن حوووه صوووورت  لح 
کسی برای اجارۀ آن جهت سكونت رغجت ندارد خا اجاره - وصلحت وقف حاشد بهای آن انودک  وثل اخنكه 

 . جایز نحست - و ناچحز است
ر وجود دارد. 2 ع و خح  که اوحد خافتن وتجر   . در ووردی 

ه. 3 کتفا شودای حخا وعاوضه  در صورت اوكان برای چنحن اجاره خا وصالحه ،الجت  اقل زوان ا  .  ه حد 

کتفا شود ،در واگذاری حق  تقدخهی خا حق  پذیره. 4 اقل زوان در صورت اوكان ا  .  حه حد 

ه5 ه الزم نحست که توضحح وطلب در پاورقی  ،. الجت   ذکر شد.  از ههحن صفحه ،«1»گاه برگرداندن عنوان اولح 



    / وقف 

وخهباشساشیهىلىفهبازفظعًىاواولّیههمكىيیسث؛هسزلۀسّىم:بههیچ
کوه اوكوان دارد در جهوت وقوف  گونوه ن ولوک را حهحاخود آ ،در این صورت  ای دخگور 

گحرنوود کووه اجووارۀ آن حووه ووقوووف علووحهن پرداخووت  1؛حكووار  وووثال  چنانچووه ونزلووی بوووده 
کشاورزی خوا زووحن ورزشوی خوا پارکحنوو  وی کنون وهكن است حه عنوان زوحن  شده و ا
کوووار را انجوووام داده و اجووواره ، اجووواره داده شوووود... خوووا ووقووووف علوووحهن بهوووا را حوووه  ههوووحن 

 2.حدهند
وق  گاه وهكن است این اور فقط حا تجدیل وقف ونفعت حه انتفاع خا بر عكس وحق 

گر خانه 3؛شود کن شووند )وقوف  وثال  ا ای وقف شوده توا ووقووف علوحهن خوود در آن سوا
ولوی خانوۀ ووذکور وخروحوه شوده و اوكوان اسوتفادۀ خوود ووقووف علوحهن از آن  ،انتفاع(

کوه نزدخوک، نداشوته حاشودوكوان بورای سوكونت وجووود  توور حوه نظور واقووف آن  در صووورتی 
کووه از آن حووه صووورت وقووف ونفعووت اسووتفاده شووود توووان آن وكووان را بوورای  وی، اسووت 

استفادۀ دخگری اجاره داده و ووقوف علحهن از اجاره بهای آن بهره برند )وقوف انتفواع 
 4.تجدیل حه وقف ونفعت شود(

دۀديگسیكهبحىاوآوزادزخهثولفبكازهسزلۀچهازم:اشهلکهركىزهیچاسحفا
گسفثهمكىيباشد؛

م»وانند اخنكه در وثال ذکر شده در  بورداری در وووارد  زووحن قابول بهره، «ورحلۀ سوو 
ووذکور نجاشود و فقووط دخگوران حاضور حاشووند بورای آنكووه زووحن را حوه ولووک خوود اضووافه 

 ؛ آن را حخرند، کنند
                                                           

گووذاری حووق  تقوودخهی خووا پووذیره حووه ،در حعضووی ووووارد. 1 م « 0 و 0»ایوون ورحلووه و وراحوول  ر داجوون بوورطووو وا وقوود 
 .  گرددکه توضحح آن در وسألۀ حعد ذکر وی، شود وی

رسد و توا سور حود  اوكوان الزم اسوت انتفاعوات و ونوافع در این فرض نوحت حه فروش ووقوفه نهی ،حنابراین. 2
گردد  .  فدای عحن ووقوفه شده و از فروش وقف پرهحز 

ه. 3 گردد« 330و  330»توضححات وساجل ، ف انتفاع حه ونفعت خا برعكسبرای تجدیل وق ،الجت   ؛ لحاظ 

که اوكان بهره ،حنابراین. 4 های وختلفوی وجوود  گحوری از وكوان وقفوی حودون فوروش آن حوه صوورت در وواردی 
توضووححات ؛ ههووان وووورد لحوواظ شووود، تر بوووده واقووف نزدخووکچنانچووه برخووی از آنهووا حووه نظوور ، داشووته حاشوود

 .  شودذکر وی« 515»سألۀ در و ،بیشتر



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

واجب حا پول آن ولوک دخگوری حنابر احتحاط  و حاخد آن را حفروشند ،در این صورت
که در صوورت اوكوان وقوف جدخود 1خرخده کنند و احتحاط واجب آن است  ، و وقف 

ه را داشتهههان عنوان او کنون خان 2؛حاشد  لح  گر ونزل بوده ا ای خرخوداری شوده  هوثال  ا
گور ایون اوور وهكون نجاشودو وانند وقف او گوردد و ا ه وقوف  کوه حوه  هور ،لح  عنووان چحوزی 

ه نزدخکاو  3.خرخداری و وقف شود، تر است تر و شجحه لح 
التولحه و  شاخان ذکر است، پول فروش ووقوفه، عاخدی وحسوب نشده و وشهول حق  

ی خا ناظر قرار داده شده نهیحق  النظاره که از عاجدات وقف برای وتول   شود. ای 
هسزلۀپًدن:هیچيکاشهىازدفىقهمكىيباشد؛

گحرنود ،صورت در این  ؛ حاخد وال ووقوفه را فروخته و پولش را در جهت وقف حكار 
گر خانه که ونافعش هور سواله صورف عوزاداری و روضوه وثال  ا ، شوده خوانی وی ای بوده 

کنون پول فروش خانه را در عزاداری و روضه کنند ا  4.خوانی صرف 
ووه اسووت کووه ولووک ،شوواخان توج  گوور نظوور واقووف در هنگووام وقووف ایوون بوووده  ، فقووط حووا ا
ه وقف حاشودوجود ههان عنوان او کوه حواغلح  ووقوفوه فقوط حوه  ، ووثال  قصودش ایون بووده 

، در ایوون صووورت حووا خووراب شوودن حوواغ، وقووف حاشوودوحوول، صووورت حوواغ و در ههووان 
وقف حاطل شوده و زووحن حوه ولوک  ،چنانچه اوكان حازسازی آن حه صورت حاغ نجاشد

 5.گردد م فوت برویاش در هنگا واقف و در صورت فوت او حه ورثه

                                                           
کتی. 1 که حعد از احداث حناء و آحادانی ،هرچند شرا  .  سهن وقف از سهن شرخک افراز و جدا شود، طوری 
ووه. 2 ووه را داشووته حاشوودوه الزم نحسووت ووقوفووه ههووان عنوووان اگووا ،الجت   ،«734»صووفحۀ کووه توضووحح آن در ، لح 

 . ذکر شد« 1»پاورقی 

گر ووقوف. 3 وی االوكوان پوول ، ر وشتهل بر زووحن )عرصوه( و حنواء )اعحوان( بووده اسوتوذکو ۀگفتنی است ا حت 
گردد و صرف در احداث حناء و اعحان نشود ،فروش زوحن  . صرف در خرخد زوحن وشاحه 

کووه بهووره ،حوودیهی اسووت ایوون حكوون. 4 هووای ذکوور شووده در چهووار بوورداری از ووقوفووه حووه شووحوه در صووورتی اسووت 
 .  ورحلۀ قجل وهكن نجاشد

کوه خوراب نشوده وقوف حاشودحلك. 5 کوه فقوط حنوای ووجوود توا زووانی  گور وقصوود واقوف آن بووده  حوا خوراب ، ه ا
ه؛ هرچند اعاده عنوان وهكن حاشد، شودشدن حاغ وقف حاطل وی غالب ووارد وقف چنحن نحسوت  ،الجت 

کنندگان در انشای وقف د است، و وطلوب وقف   . وتعد 



    / وقف 

گر ووقوفاتی غحر از وسجد خراب شوند . 913 مسأله گوذاری حوق  تقودخهی خوا ، ا گواه وا
م اسوت0 و 0 و 7طور داجن بر وراحل ووذکور )وووارد  پذیره حه ایون ، ( از وسوألۀ قجول وقود 

کووه وعلوووم حاشوود در نظوور واقووف گووذاری حووق  تقوودخهی خووا پووذیره  ،اووور در جووایی اسووت  وا
م بر وراحل وذکور ویطور داجن و خرخد وكان دخ حه  ؛ حاشدگر وقد 

گردخووده خووراب شووود و  کووه حووه عنوووان دروانگوواه سووالهندان وقووف  ووی  گوور وحل  وووثال  ا
کار حاشد  :  حازسازی آن حه عنوان دروانگاه وهكن نجوده و راه ونحصر در دو 

کهوک نحكوکواران خوا غحور آن الف. وحول  ووذکور را  ،حا پول فروش حخشی از زوحن خوا 
کورده و آن را اجواره دهنود و اجواره بهوا را صورف حه عنوان وسكو نی خا تجاری حازسازی 

 ؛ دروان سالهندان نهاخند
گووذار نهوووده و حووا پووول آن وحوول   حووق  تقوودخهی خووا پووذیرۀ ولووک را حووه ب. طووور داجوون وا

کوورده و حووه عنوووان دروانگوواه سووالهندان حسووازند در ایوون صووورت ، دخگووری خرخووداری 
ی وورد ) کوار  1تر حه نظر واقوف حاشود ب( نزدخکچنانچه حه تشخحص وتول  حاخود ههوحن 

 .  را انجام دهند

o خراب شدن قسهتی از ووقوفه 
گر قسهتی از وال وقفی خراب شود و اوكان حازسازی خوا بهوره . 914 مسأله بورداری از ا

که در وسألۀ  آن حه صورت حخوش ، وجود نداشته حاشود، ذکر شد« 514»های وختلفی 
که حوه وصولحت قسوهت آحواد فروخته شده و پول فروش، وخروحۀ ووقوفه ش در جهتی 
   .شود صرف وی - تر حه نظر واقف است حا رعاخت آنچه نزدخک - ووقوفه حاشد

که قسهت آحاد وقف نحازی نداشته خا اوكان صورف شاخان ذکر است،  در صورتی 
وت وقوف آن ، وجه در آن وجود نداشته حاشد کحفح  کوه  وجلوغ ووذکور در ووقوفوۀ دخگوری 

ل اس  .  شود ت صرف ویوانند وقف او 

کوووه وقوووف شوووده توووا وحصوووولش صووورف در جهتوووی  . 915 مسأله گووور درختوووی  ووووثال   -ا
                                                           

 . تر حه نظر واقف حاشد خعنی وورد )ب( نزدخک، دحعحد نحست در چنحن وثالی ههحن طور حاش. 1



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کاشوتن ههوان درخوت وجوود ، گوردد - عزاداری َکنوده شوده و اوكوان  خشوک شوود خوا 
 : دو صورت دارد، نداشته حاشد

گور حواغ  ،در ایون صوورت؛ آن درخوت خكوی از درختوان حواغ وقفوی بووده اسوت الف. ا
کننود حاخد درخوت را، نحاز داشته حاشد در غحور ؛ فروختوه و پوولش را صورف آحوادنی حواغ 
کووه بوور آن وقووف شووده  ،ایوون صووورت وصوورف  - وثوول عووزاداری -پووولش را در جهتووی 

 .  نهاخند

، حلكوه ووثال  ههوان درخوت وقوف شوده حاشود ،آن درخت جزء حاغ وقفی نجووده ب.
حوه  در این صورت حاخد آن را فروخته و حا پول فروشش نهال خا درخت دخگری خرخوده و

کنند و چنانچه وهكن نجاشد که بر آن وقوف ، صورت سابق وقف  پولش را در جهتی 
 .  شده وصرف نهاخند

o حا وجود اوکان استفاده از آن، خارح نشدن ووقوفه از وقف بودن 
گر ووقوفه خراب شود . 916 مسأله که هنوز وی ،ا ا طوری است  توان حوه انودازۀ قابول  او 
هی  کن -توج  کورد از آن استفاده نهود، چ - هرچند   هرچنود -نانچه حتووان آن را حازسوازی 

کوار انجووام  - بهووا در تعهحور و حازسووازی حوا اجوواره دادن ووقوفوه و صوورف اجواره حاخود ایوون 
گر وهكن نجاشد 1شود کوه ، و ا آن وال از وقف بودن خارح نشده و ونفعت خا انتفاعی 
گرفته وی - حا وضع ووجود -دارد   .  شود در جهت وقف حكار 

 که وال بر آن وقف شده(از بين رفتن وو  قوف علحه )ووردی 

گر آنچه وال بر آن وقف شده از بین برود . 917 مسأله وثل آنكه والی وقوف شوده توا ؛ ا
صوی شوود ۀ وشخ  وا آن وكوان خوراب ، درآودش صرف وسوجد خوا ودرسوه خوا حسوحنح  او 

 : دو صورت دارد، خا اوكان حكارگحری درآود در آن وورد ونتفی شود، شده حاشد

                                                           
وه حاشودان عنووان اوحازسازی ووقوفه خوا تجدخود حنوای آن الزم اسوت در صوورت اوكوان حوه ههو. 1 وگور ووورد ؛ لح 

که در   .  ذکر شد« 1»پاورقی  ،«734»صفحۀ استثنایی 



    / وقف 

 ؛ وجود دارد، آن در آخندۀ وورد نظر اوحد حازگشت الف.

آوری و نگهووداری نهاخنود توا وووانع   حاخود در آووودهای وقوف را جهوع ،در ایون صوورت
 .  برطرف شده و صرف وورد وقف شود

ۀ ووذکور ؛ اوحد حازگشت آن وجود ندارد ب. وثل آنكه وسوجد خوا ودرسوه خوا حسوحنح 
 ؛ جزء خحاحان شده حاشد و از بین رفته وحسوب شود

تر حووه نظوور واقووف اسووت  الزم اسووت درآووود ووقوفووه در آنچووه نزدخووک ،یوون صووورتدر ا
گردد و این اور در ووارد وختلف  ؛ حاشد وتفاوت وی، صرف 

ه ه خوا  ،الجت  که واقف در وقوف ووال بور وسوجد خوا حسوحنح  این حكن در جایی است 
گونوه ، ودرسه گفوت غالوب وووارد ههوحن  کوه شواخد حتووان  د وطلوب داشوته حاشود  تعد 
خكوی قورار دادن ووال حوه عنووان ، خعنی در وقف وذکور دو وطلووب لحواظ شوده؛ تاس

ه خووا  م صوورف درآووود وووال در وكووان وووورد نظوور )وسووجد خووا حسووحنح  خووه و دو  صوودقۀ جار
 1؛ودرسۀ حه خصوص(

ت آن وكان حه صورت وحدت وطلوب بووده گر خصوصح  ا ا حوا فورض خرابوی خوا ، او 
اش در  قوف حاطول شوده و حوه واقوف خوا ورثوهو، استفاده شدن آن وحل  برای ههحشه حال

 2.گردد هنگام فوت بر وی
ی وقف شود وانند اخنكه وغازه . 918 مسأله گر وال بر جهت خاص  ای وقوف شوده توا ا

ووی شووود تی آن وكووان از ، درآووود آن صوورف در عووزاداری در وكووان خاص  ولووی پووس از ووود 
گردد که اوكان عهل حه وقف در آن ونتفی  لۀ قجول حكن وسوأ، بین برود خا طوری شود 

 .  شوددر وورد آن جاری وی

                                                           
خوه  ۀقورار دادن ووال حوه عنووان صودق، حه عجارت دخگر وطلوب واقف از وقف. 1 م صورف احوا جار وت و تقود  ولوخ 

ت ووذکور، درآود وال در وكان وورد نظر بوده اسوت کوه حوا ونتفوی شودن خصوصوح  وطلووب دخگور ، طووری 
خه( حاقی حاشد  .  وی )صدقۀ جار

 .  ذکر شد« 343»در وسألۀ  ،وشاحه این حكن در وقف بر اوالد. 2



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

  حدون استفاده واندن خا وتروکه شدن ووقوفه 

ص حاشود . 919 مسأله گر زوحنوی وقوف انتفواع بووده و ووضووع آن وشوخ  ولوی طووری ، ا
که بهره گورددشود  ت خوود حواقی اسوت و حاخود ، برداری از آن انتفاع ونتفی  وقوف حوه قوو 

 1؛گحرد در آنچه نزدخكتر حه نظر واقف است وورد استفاده قرار

وام عهوووی روسوتا وقوف شوده توا اهوالی روسوتا از  هثالاّول: گر ولكی حه عنووان حه  ا
وام شخصوی احوداث شوده ،آن انتفاع برند کوه در ههوۀ ونوازل روسوتا حه  ، ولی از آنجا 

ووام عهووووی وووذکور وتروکووه و حوودون اسووتفاده شووده حاشوود در ایوون صووورت ، دخگوور حه 
کوه ووورد احتحواح اهوالی روسوتا اسوت واننود  چنانچه استفاده از آن در انتفاع دخگوری

 .  تر حه نظر واقف است در ههحن وورد استفاده شود سروخس بهداشتی عهووی نزدخک

کووه وقووف بوورای تووأوحن آب اهووالی روسووتا بوووده هثففالدّوم: گوور آب انجووار قوودخهی  حووه  ،ا
، کشوووی آب بووورای ونوووازل روسوووتایی وتروکوووه و حووودون اسوووتفاده شوووده حاشووود دلحووول لولوووه
وثل ، حاشدتر حه نظر واقف وی استفاده از آن حه صورت وقف ونفعت نزدخک چنانچه

 2اخنكووه اجوواره داده شووود و درآووودش در تووأوحن هزخنووۀ وووالی آب وصوورفی اهووالی روسووتا
گردد گرفته شود، صرف  کار   3.در ههحن وورد حه 

                                                           
ووه. 1 کووه واقووف در اصوول وقووف نهووودن آن ،الجت  وحوودت ، وع وووورد نظوور خوووددر ووضوو، ایوون در صووورتی اسووت 

خواسووته آن وووال حووا ونتفووی شوودن انتفوواع خووود ووقوووف علحووه ههچنووان خعنووی وووی، وطلوووب نداشووته حاشوود
گونووه اسووت و واقووف در نظوور داشووته وووال وقفووی حووه  گفووت غالووب ووووارد ههووحن  وقووف حاشوود و شوواخد حتوووان 

خه ۀصدق»صورت   .  طور دخگری از آن استفاده شود ههچنان حاقی حهاند و حه« جار

کهجوود آب از آ. 2 کشوی خوا  کوه در زووان قطوع شودن آب لولوه  ه وخازن عهووی آب بورای اهوالی روسوتا  ن خا تهح 
ه آب سرد که در فصل تاحستان جهت توأوحن آب شورب خنوک بورای کناستفاده شود خا تهح  های عهووی 
 .  وردم روستا از آن استفاده شود

ال ،ههحن طور. 3 گر غس  که ق ا الخانۀ قدخهی روستا  وی بورای  جال  وقف شده حا احداث غس  خانوۀ جدخود و وحل 
چنانچووه اجوواره دادن آن و صوورف وووال ، وتروکووه و حوودون اسووتفاده شووده حاشوود، تجهحووز اووووات روسووتاجحان

 .  وطابق آن عهل شود، تر حه نظر واقف است االجاره در هزخنۀ تجهحز اووات روستا نزدخک



    / وقف 

 وخارح تعهحر و تروحن ووقوفه 

گر حقاء و بهره . 921 مسأله ، و توروحن داشوته حاشود برداری از ووقوفه احتحاح حوه تعهحور ا
گرفته است طجق ههان رفتوار ، چنانچه واقف وال خا درآودی برای این جهت در نظر 

 ؛ شود وی
شوود و در  از عواجد و درآود ووقوفه بورای تعهحور آن اسوتفاده وی ،در غحر این صورت

م وی، ایوون حالووت وخووارح تعهحوور گوور ووقوووف ؛ حاشوود بوور حووق  ووقوووف علحووه وقوود  ووی ا حت 
د حاشوند و تعهحور ووقوفوه جهوت حفوظ آن بورای نسول علحه نسل ، های حعود های وتعود 

گردد و نسل فعلیصرووجب شود تهام درآود فعلی،  ووقووف علحوه  ف تروحن و تعهحر 
کار انجام شود، ای از ووقوفه نجرند هحچ بهره  .  حاز هن الزم است این 

گر ووقوفه . 921 مسأله که نحاز حه تعهحر دارد ا ای  زخنوهوال ووجودی برای چنحن ه، ای 
ی وی، نداشووته حاشوود ی ووقوفووه»توانوود حووه عنوووان  وتووول  کووار قوورض « وتووول  وووالی بوورای ایوون 

ی حوودهكار نهی ی ؛ شووود کنوود و در ایوون صووورت شووخص وتووول  حلكووه وی حووه عنوووان وتووول 
کوه  1ووقوفه کوه ایون حودهی را از ونوافع و درآوود ووقوفوه خوا عواجود اوووالی  حدهكار اسوت 

  .کند پرداخت وی، وناحع دخگری وانند آن برای ووقوفه وقف شده است خا
ی وی ،ههووحن طووور توانوود از وووال خووود وجلغووی را بوورای تعهحوور ووقوفووه اسووتفاده  وتووول 

 .  حه قصد اخنكه حعدا  طلجش را از درآود ووقوفه بردارد ،کند
ی . 922 مسأله گووور وتوووول  در ، دار حاشووودتولحوووت چنووودین ووقوفوووه را عهوووده زووووان هووون، ا

که حعضی از ووقوفات درآ کافی برای تأوحن وخارح خوود را نداشوته حاشودصورتی   ،ود 
ی نهی انی از عواجد ووقوفۀ دخگر تأوحن نهاخد تواند آن را حهوتول     ؛طور وج 
وووه گووور ،الجت  وقوووف شوووده توووا درآوووودش صووورف در توووأوحن « الوووف» ووقوفوووۀ - ووووثال   - ا
کووه وقووف شووده؛ اشووكال نوودارد، گووردد« ب»ووقوفووۀ  هووای هزخنووه  انوود توواواننوود ووقوفوواتی 

ن شود ۀ وعح   .  درآود آن صرف وخارح وسجد خا حسحنح 

                                                           
ی حدهكار وی. 1 ت حقوقی وتول  ت حقحقی وین، شودشخصح   . ه شخصح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گوور ووقوفووۀ  ،ههووحن طووور وقووف شووده تووا درآووودش صوورف در وخووارح وسووجد « الووف»ا
ن شوود، « ب»ن شود و ووقوفۀ وووعح   ۀ وعوح  وقف شوده توا درآوودش صورف وخوارح حسوحنح 
ه و درآود ووقوفه « الف»توان درآود ووقوفۀ نهی سجد را صرف در و« ب»را صرف حسحنح 
 کرد. 

ی هن . 923 مسأله گر وتول  کودام  دار حاشد و هرزوان، تولحت چندین ووقوفه را عهده ا
اری داشووته وهووایی واننوود تعهحوور، نگهجووانی و آبیوووخووارح و هزخنووه ،از ووقوفووات وووذکور

هووا در هوور ووقوفووه حووا ووقوفووۀ دخگوور وتفوواوت حاشوود، حاشوود، چنانچووه وقوودار ایوون هزخنووه
ی نهی  ور وساوی بین ووقوفات قسهت نهاخد؛ ط ها را حهتواند هزخنهوتول 

گوور هزخنووۀ تعهحوور ووقوفووۀ  وحلحووون  7« ب»و ووقوفووۀ ، وحلحووون تووووان 1« الووف»وووثال  ا
وحلحوون توووان را از عواجود  4، وحلحون توووان هزخنوه 0 تواند از وجهوعنهی، تووان حاشد
ووقوفووه  حلكووه حاخوود هزخنووۀ هوور ووقوفووه را از عواجوود ههووان؛ برداشووت نهاخوود« الووف»ووقوفووه 

 .  لحاظ نهاخد

 فروش و تجدیل ووقوفه

کووه در وسوواجل ؛ فووروش وووال وقفووی جووایز نحسووت . 924 مسأله ووی  وگوور در ووووارد خاص 
 1.گذشته حه آن اشاره شد

کوه حتووان ووقوفوه را تجودیل حوه  ،در غحور آن وووارد ،حنابراین وی در صوورتی  حسون احت 
 .  فروش آن جایز نحست، نهود

کووه فووروش وووال وقفووی جووایز اسووت . 925 مسأله ی  ،در وووواردی  چنانچووه واقووف وتووول 
کورده گوذار  کوه تهوام اووور وقوف را حوه او وا کورده حاشود  ی بورای وقوف تعحوین  الزم ، خاص 

کن شرع خا فرد دخگری اجازه حگحرد ی برای فروش آن از حا  2؛نحست وتول 

                                                           
م. 1  514»در وسواجل  ،و برخوی توضوححات آن« 150تا  157»وساجل  ،ووارد جواز فروش وال وقفی در جلد سو 

 . ذکر شد« 510تا 

ی. 2 کنحد« 555تا  550»حه وساجل  ،برای وعلوم شدن وحدودۀ اختحارات وتول   .  رجوع 



    / وقف 

کن  وطلقوا   - واجوبحنوابر احتحواط  - بورای فوروش ،در غحر این صوورت اجوازه از حوا
 .  شرع الزم است

ی ح . 926 مسأله گوور وتووول  زی بوورای ا کنوود وجووو  عووا  خواهوود وووال ووقوفووه را حفروشوود و اد 
کوه وجوود وفروش آن وال وقفی وجود دارد ز بوراخش ثاحوت ، وشتری تنها در صورتی  جوو 

 .  تواند آن را خرخداری نهاخد شود وی

ه گر حعد از انجام وعاوله ،الجت  ز شوک تری خا فرد دخگری نسجت حه وجود ووش، ا جو 
 1.آخد ب ویوعاوله صححح حه حسا، کند

گذاری حق  تقدخهی خا حق  پذیرۀ ووقوفه  وا
ی ووقوفوه الزم اسوت غجطوه و صوالح وقوف را لحواظ نهووده و نجاخود  . 927 مسأله وتول 

گووذاری حقوووق ووقوفووه حووه  - 2واننوود حووق  تقوودخهی خووا حووق  پووذیرۀ زوووحن وقفووی - در وا
گونه، دخگران کواهش حه  وت ووقوفوه خوا ونوافع آن بورای ههحشوه  کوه والح  ای عهل نهاخود 

 3؛خافته خا اصل عحن ووقوفه حه خطر افتد
ه گاه وثال  حه دلحل اخنكه وستأجری برای زووحن پیودا نهی ،الجت   ،شوود وهكن است 

                                                           
که وستقحها  وال وقفی را خرخدار، بر این اساس. 1 ز فروش وال وقفی بوراخش  ی ویکسی  کند حاخد وجود وجو 

کووه حووا خووک واسووطه خووا بیشووتر؛ ثاحووت شووود کسووی  ووا  کووه وووال حووه عنوووان والووک در اختحووارش ، او  از شخصووی 
ز فروش قجلی براخش ثاحت شود، کند حاشد آن را خرخداری وی وی    .الزم نحست وجود وجو 
ز چنانچه ووقوف علحهن در وجود و ،شاخان ذکر است  ی نزاع داشته حاشند و پوس از وراجعوه حوه جو  حا وتول 

ز و در ن، حاکن شرع کوه توسوتحجه حاطل بوودن وعاولوهوی حكن حه عدم ثجوت وجو  ی انجوام شوده ای  ط وتوول 
ی نحوز ، نهاخد کورده و برگردانود و وتوول  خرخدار حاخد حه این حكن ترتحب اثر دهد و وال ووذکور را وقفوی وحسووب 

گرفتهچنانچه ثهن وعاوله را   . حاخد آن را حه خرخدار پس دهد ،تحویل 
 . ذکر شد« 1»پاورقی  ،«703»صفحۀ های وقفی در زوحن« حق  پذیره»خا « حق  تقدخهی»توضحح . 2

گذاری داجهی حوق  تقودخهی خوا حوق  پوذیرۀ زووحن ووقوفوه ووجوب ووی. 3 گوردد ارزش دارایوی ووقوفوه و ونوافع وا
کاهش خاحود حه، آخندۀ آن حاحت اجاره و سایر عواخد هی  ، از جهوت شوكلیهرچنود  ،حنوابراین .طور قابل توج 

وت ، ولوی از جهوت وحتووایی ،عحن ولک حفظ شده و زووحن ووقوفوه فروختوه نشوده خوادی از والح  حخوش ز
ی ووی  نسوجت -گوردد و اسوتهرار عواجود وتعوارف ووقوفوه ولک و ونافع آن برای ههحشه عرفا  از دست رفته تلق 

کوه در برخوی از وووارد ،شوودحا خطر وواجه ووی - دهعصار آخناحه قرون و  کوافی بورای  ،طووری  عواجود ووذکور 
ت واقف و عهل حه وقف نخواهد بود  .  اجرای نح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گذار شود کند حق  تقدخهی خا حق  پذیره وا  1که در این وورد، وصلحت ووقوفه اقتضا 
که خالف وصولحت وقوف نجاشووی د توان حق  تقدخهی خا پذیرۀ ووقوفه را حه وقداری 

گذار نهود   2.وا
گوذار شوود تا حد  اوكان نجاخد حق  تقدخهی خا پذیره حه ،حنابراین  ولوی  3،طور داجن وا

گووذاری آن حووه ووت چنانچووه وا وثوول  ،وهكوون نجاشوود - طوووالنی تا  هرچنوود نسووج - طووور ووق 
گورفتن  کسی حاضر نجاشد اقدام حه پرداخت وجه وناسوجی در قجوال در اختحوار  اخنكه 

ت آن نهاخد که در وسألۀ ح، ووق  حوق  تقودخهی خوا ، ذکر شود« 517»ا رعاخت توضححاتی 
گوذار وی پذیره حه و در  5وحول  دخگوری خرخوداری شوده 4،گوردد و حوا پوول آن طور داجون وا

گرفته وی  . شود جهت وقف حكار 

ف در اووال وربوط حه ووقوفه  انتقال خا تصر 
ر نهوواز ُوهوو، کتوواب، قوورآن، ظوورف، چووراغ، واننوود فوورش -لوووازم و وسوواخلی  . 928 مسأله

ه، که حه ووقوفاتی از قجحل وسجد -... و گوذار وی، حسحنح  شوود  ودرسه خوا غحور اخنهوا وا
 :  وعهوال  دو نوع است

 ؛ وسجد خا غحر آن شده حاشد« وقف» ،این اووال .1

                                                           
کوه توضوحح آن. 1 گوذاری اسوت  ذکور « 517و  514»در وسواجل  ،حق  تقودخهی در برخوی وووارد دخگور نحوز قابول وا

 .  گردخد

کتفا شودحه حد   ،در واگذاری حق  تقدخهی خا پذیره. 2  .  اقل زوان در صورت اوكان ا

گور ووثال  ووقوفوه خوراب شوده حاشود ،حنوابراین. 3 کوه، ا کارهوایی  ، ذکور شود« 514»در وسوأله  حسوب ووورد از راه 
 . گردداستفاده وی

ووه حووه آنچووه در پوواورقی قجوول بیووان شوود. 4 کووردن پووول وووذکور حووه عنوووان عاخوودی ووقوفووه، حووا توج  خووالف  ،هزخنووه 
 کوه - کنود وجوالغ ووذکورو رعاخت وصولحت اقتضوا ووی شودوف علحه وحسوب ویوقف و ووق وصلحت

کنندحنابر  کاستی حاصل در ارزش عحن ووقوفه پس از واگذاری حق  تقدخهی خوا پوذیره  ۀنظر عرف ججران 
وات واقوف - بوده بورای سوالحان و  ،صورف خرخود وحول  دخگوری شوود توا عواجود وتعوارف ووقوفوه و اجورای نح 

 . تهرار خاحدقرون آخنده اس

حاشوود و  اسووت و خووودش وقووف نهی« ولووک ووقوفووه»حاشوود و حووه اصووطالح  وحوول  جدخوود از اووووال ووقوفووه وی. 5
 .  شوددر حكن عاخدات ووقوفه وحسوب وی ،عاخدات آن



    / وقف 

ووثال  فوردی آن را حوه وسوجد اهودا ؛ وسجد خا غحور آن شوده« ولک»، اووال وذکور .2
 ؛ نهوده حاشد

ل گر و، در صورت او  انتقال آن اووال و اسوتفاده در  ،حاشد 1قف از نوع وقف انتفاعا
گوور ایوون اووووال وقووف وسووجد شووده حاشوود؛ وحوول  دخگوور جووایز نحسووت بووردنش حووه ، پووس ا

ه خا بر وی شوده عكوس وجواز نهی حسحنح  ۀ خاص  گور وقوف وسوجد خوا حسوحنح   ،حاشود و ا
ۀ دخگر برده شود  .  نجاخد حه وسجد خا حسحنح 

گر این اووال ا ا ی وقوف ، حاشود 2از انتفواع و ونفعوت عوناونفعوت خوا  وقوف ،او  وتوول 
 3.تواند حا رعاخت وصلحت اووال وذکور را اجاره دهد وی

م  .  شود ذکر وی« 574»در وسألۀ  ،حكن صورت دو 
ه . 929 مسأله گر فرد والی را برای استفاده در وساجد خا حسوحنح  هوا و واننود آن، )نوه ا

ن( حووه صووورت عووام وقووف نهاخوود ۀ وعووح  وودات قوورآن حووه  - 4وسووجد خووا حسووحنح  واننوود وجل 
کووه در وجووالس توورححن خووا وراسوون شووب 144پوواره،  54جزجووی،  74صووورت  هووای حزبووی 

وقوف ووذکور  - شووداححاء در وواه وجوارک روضوان خوا وجوالس خوتن قورآن اسوتفاده ووی
کحفح   ت وقووف ووووصووححح اسووت و انتقووال آن از خووک وكووان حووه وكووان دخگوور حسووتگی حووه 

 دارد؛ 
گحرد پس چنانچه وقف شده انتقال آن حوه ، که فقط در وساجد وورد استفاده قرار 
ه خوا ونوزل ونتقول شوود ،وسجد دخگر اشكال ندارد گور وقوف ؛ ولی نجاخد حه حسحنح  وا ا او 

کن وذهجی خا وجالس ترححن استفاده شود  - وثال   - انتقال آن از وسجد، شده در اوا
ه خووا وجلووس توورححن اشووكال نوودارد ووه؛ حووه حسووحنح  قوول و انتقووال الزم اسووت حووا ایوون ن ،الجت 

ی وقف حاشد  .  اجازۀ وتول 

                                                           
 . ذکر شد« 337»در وسأله  ،توضحح وقف انتفاع. 1

 . ذکر شد« 335و  330»در وساجل  ،از انتفاع و ونفعت عناتوضحح وقف ونفعت خا وقف . 2

 شود. ذکر وی« 577تا  571»در وساجل  ،. حكن فروش خا انتقال این اووال در ووارد غحر قابل استفاده بودن آن3

 . ذکر شد« 353»در وسألۀ  ،. وعنای وقف عام4
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کورخن نودارد و شواول سوایر شاخان ذکر است،  ایون حكون اختصواص حوه وقوف قورآن 
 1.شوداشحاء نحز وی

ه و واننود آن اسوت . 931 مسأله که ولک وسجد خا حسحنح   ولوی وقوف نشوده ،اووالی 
وودات قوورآن حووه صووورت واننوود  - تسووجحح، انووواع حزبووی، وهوور،  144پوواره،  54جزجووی،  74وجل 

ه اهدا شده خا حا درآوود  که حه وسجد خا حسحنح  وختلف ظروف، صندلی، فرش خا ووکت 
ه تهحووه شووده اسووت ی و  - حاصوول از ووقوفووات وربوووط حووه وسووجد خووا حسووحنح  حووا اجووازۀ وتووول 

ه و واننود آن، وی تووان آنهوا را اجواره داده خوا فروختوه و  رعاخت وصولحت وسوجد، حسوحنح 
چه این اووال قابل استفاده در آن وسجد  2؛های وكان وذکور نهودپولش را صرف هزخنه

ه و وانند آن حاشد و چه قابل استفاده نجوده خا خراب شده حاشد   ؛خا حسحنح 
ووه گوور در ضووهن عقوود هجووه و واننوود آن شوورط شووده ،الجت  کووه اووووال وووذکور فقووط در  3ا

نشوده فروختوه خوا توا وقتوی قابول اسوتفاده اسوت خوا خوراب ، اسوتفاده شوود ههوان وحول
گردداخا در صورت فروش تجدیل حه وثل آن خا تجدیل ، نشود حاخد وطوابق شورط ، حسن 

 4.عهل شود

 که بر ووقوفه  5ای وقف شده خراب خا حالاستفاده شدن اووالی 
که بر وكوانی وقوف شوده  . 931 مسأله ، کتواب، پورده، واننود فورش -وسایل و لوازوی 

که بر وسوج گرواخشی، سرواخشی، ظرف  هلوازم روشنایی،   - ای وقوف شوده د خوا حسوحنح 

                                                           
ی نهی ،چنانچه وقف اشحای وذکور از نوع وقف انتفاع حاشد. 1 ا تواند بورای اسوتفاده از آن در وسواجد خووتول 

ه خافت نهاخدحسحنح  کراخه در گور وقوف ؛ ها و وانند آن  وا ا ی ووی ،از انتفواع و ونفعوت بووده عونااو  توانود وتوول 
ت وقف دارد کحفح  ت وصرف آن حستگی حه  کحفح   . اشحای وذکور را اجاره دهد و تعحین اجاره بها و 

که در اد، حسن شوداپس از فروش الزم نحست تجدیل حه وثل خا . 2  . شوداوۀ وسأله ذکر ویوگر ووردی 

م ،چه شرط صراحتی و چه شرط ضهنی. 3  . ذکر شد« 744»وسألۀ  ،که توضحح آن درجلد سو 

ن صححح حاشد ،شاخان ذکر است. 4 ه خا ووقوفۀ وعح  قجول و قوجض  ،برای اخنكه هجۀ وال حه وسجد خا حسحنح 
ه خا ووقوفه خا وکحل وی ی حسحنح  ی شؤون وسجد خا وتول   .استالزم ، وتول 

که قابل استفاده نحست خا خوراب شوده. 5 ق حه ووقوفه  فههحوده « 574»از وسوألۀ  ،حكن اووال غحر وقفی وتعل 
 . شود وی



    / وقف 

که اوكان استفاده از آن در ه فوروش خوا انتقوال ، وجوود داشوته حاشود هان وحلتا وقتی 
وههرچنود اوكوان اسوتفادۀ او ،آن جایز نحسوت کوه بورای آن وسوحله خوا شویء وجوود  لح  ای 

گرفت ،از بین برود، داشته گونۀ دخگری آن را در وحل  وذکور حكار  ا حتوان حه   ؛ او 

گوو کووه بوور آن وقووف شووده احتحوواح نداشووته خووا پووس ا ر وووثال  وسووجد حووه فوورش قوودخهی 
بورای جلووگحری از  -ولوی حتووان از آن فورش حوه عنووان پورده ، نحازش برطرف شده حاشود

گروا کار انجام شود، در ههان وسجد استفاده نهود - سروا و   .  الزم است این 

گر نحواز وكوان حوه . 932 مسأله وی از وسوحله ا کل  کوه بوراخش وقوف شو طوور  ده برطورف ای 
کوه نگوه -گردد  تضوحیع و هودر دادن آن حوه ، گوذاردن آن وسوحله  داشوتن و حواقی  طووری 

کووه وثوول وكووان اوحاخوود از آن - آخوود حسوواب وی ووه اسووت، در وحوول  دخگووری  اسووتفاده ، لح 
گور آن وسوحله وقوف وسوجد بووده؛ کنند گور وقوف  آن را حوه وسوجد دخگور بجرنود، وثال  ا و ا
 .  دۀ دخگر انتقال دهندزا حه اوام، زاده بوده اوام

که حوه آن شویء نحواز داشوته حاشودشاخان ذکر است،  گر وكان وشابهی نجاشد  آن ، ا
ه( که وصلحت عهووی داشته حاشد )وصالح عاو   .  استفاده نهاخند 1را در هر ووردی 

گر اوكان هحچ . 933 مسأله ی -ای وقف شده  ای از آنچه برای ووقوفه نوع استفاده  ا  حت 
کووه جووز حووا فووروش وجووود نداشوو -در وكووان دخگوور ته حاشوود و شوویء وووذکور طوووری شووده 

گوور حوواقی حهانود گونووه حه، آوردحوه دسووت  تووان ونفعتووی از آن نهی کوه ا هوودر رفتووه و از ، ای 
حنووابر  کننوود و ختووه و پووول فروشووش را صوورف ههووان وحوولحاخوود آن را فرو، رود بووین وووی
وده وووالی وشوواحه آنچووه وقووف بوو، واجووب در صووورت اوكووان حووا پووول فووروش آناحتحوواط 

 ؛ خرخداری و وقف شود
کن دخگری حهاند از بین  های فرسوده و نخ فرش وثال    ت  گر ود  که ا نهای وسجد را 
حفروشووند و حووا پووول آن فوورش وناسووجی بوورای آن وسووجد  - حووا توضووححات فوووق -رود  وووی

کنند    ؛حخرند و وقف 
                                                           

ه . وانند سایر ووقوفات و جهات عام1 وودارس عوام  ، هوادروانگواه، هوابیهارسوتان، تكاخوا، هااز قجحل حسحنح 
 .  الهنفعه
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ه گر آن وحل  هحچ ،الجت  ی وانند آن و ، گونه نحازی نداشته حاشد  ا چنانچوه در وحل 
ل وشابهی نجاشد ه(، وح  کنند 1در ووارد وصلحت عهووی )وصالح عاو   2.استفاده 

 که وشکوک است وقف بر ووقوفه  ای شده خا ولک آن استحکن اووالی 
ه و واننوود آن وووورد اسووتفاده قوورار  . 934 مسأله کووه در وسووجد خووا حسووحنح  گوور اووووالی  ا
چنانچوه ، گردخوده« نتهلحک و اهودا حوه آ»شده خا « وقف بر آن»وعلوم نجاشد ، گحرد وی

ی شؤون ووقوفوه )کوه اوووال ووذکور در اختحوار اوسوت( نشانه و قرخنه که وتول  ، ای حاشد 
ی وی« وقف»آنها را حه عنوان  وطوابق ههوان قرخنوه عهول ، «ولوک»کند خا حه عنووان  تلق 

 ؛ شودوی
. وراعوووات وقتضوووای احتحووواط نسوووجت حوووه آنهوووا تووورک نشوووود ،در غحووور ایووون صوووورت 

که اووال وذکور قاحلحت بهرهتا زحنابراین،  ، برداری و استفاده در آن وكوان را دارد وانی 
ی شؤرن ووقوفه نجاخد آنها را حفروشد خا تعوخض نهاخدحنابر احتحاط     ؛واجب وتول 

ه  کوه نگهدارخشوان ووجوب وعحووب  ،چنانچه ووقوفه حه آنها نحاز نداشوته ،الجت  طووری 
شود و این اووال در ووقوفات عام  دخگر نحوز وی شدن خا تضحیع و از بین رفتن اووال وذکور

ولی حنابر احتحاط واجب حاخد پوول  ؛اصال  قابل استفاده نحستند، فروختن آنها جایز است
گردد؛   فروش آنها صرف خرخداری وشاحه آن اووال برای ووقوفۀ وذکور 

گر اووال وذکور در ووقوفوات عوام  دخگور قابول اسوتفاده حاشود  ا ا واجوب احتحواط ، او 
کهووک عووات و  کووه عوووض آن را هرچنوود از تجر  حووه ، هووای وردوووی و واننوود آنآن اسووت 

سپس آن را در اختحار ووقوفۀ وشواحه آن جهوت اسوتفاده قورار دهنود و ، ووقوفه بپردازند
گر ووقوفات وشاحه حوه آن نحواز ندارنود وه(، ا  3در وووارد وصولحت عهوووی )وصوالح عاو 

کنند  .  استفاده 
                                                           

 .  ههان. 1

کوه بور وسوجد وقوف شوده توضححاتی نس ،شاخان ذکر است. 2 جت حه فروختن در و پنجوره و وسوایل و لووازوی 
ل  . ذکر شده است« 1154و  1105»وساجل  ،در جلد او 

 .  ههان. 3



    / وقف 

 قفهای ثاحت شدن و راه
 : شود خک از ووارد ذیل ثاحت وی وقف بودن وال حا هر . 935 مسأله

وثول اخنكوه ؛ هوای عقالجوی خقوحن حوه وقوف بوودن ووال خوا اطهحنوان حوه آن از راه الف.
گردد  . وقف بودن وكانی وعروف و وشهور حاشد و این اور حاعث خقحن خا اطهنحان 

نه( ب.  ؛ شهادت دو ورد عادل بر وقف بودن وال )بی 
فرد خوا افورادی « ذوالحد»ونظور از ؛ بر وقف بودن وال« ذو الحد»ا اقرار خجر دادن خ ج.

که وال در اختحار آنهاست گر اخجار خا اقرار آنان بر وقوف بوودن ووال  ،است  که ا طوری 
ت آنان وی، نجاشد  .  شودحكن حه والكح 
گر والی  . 936 مسأله طوور وشوترک در اختحوار سوه نفور حاشود و خكوی از  حه - وانند خانه -ا
کوه در وسوألۀ قجول بیوان شود - «خانوه وقفوی اسوت»خد: آنان حگو حكون حوه  - حوا توضوححی 

ت خانه را ونكر شوند.  وقف بودن سهن وی از خانه وی  شود، هرچند دو نفر دخگر وقفح 
که والی وشترکا  در اختحار آنهاست ،ههحن طور گر برخی از افرادی  خجر از وقف  ،ا

که در وس - بودن وال وذکور دهند حوه ههوان نسوجت  - ألۀ قجول بیوان شودحا توضححی 
 .  شود حكن حه وقف بودن وال وی

کوه در اختحوارش قورار دارد اقورار  . 937 مسأله گر فرد حعد از اخنكه حه وقف بودن والی  ا
ی از وی صووادر نشووده، کوورد کنوود ایوون اووور حووه صووورت جوود  عووا  ووت وجووود ، اد  حلكووه حووه عل 

عووا را از طریووق چنانچووه حتوانوود ایوون اد  ، وصوولحتی خجوور از وقووف بووودن وووال داده اسووت
کند  .  شود پذیرفته وی، شرعی ثاحت 

که از وسألۀ  ههانشاخان ذکر است،  م« 175و  55»طور  ، شود فههحده وی جلد سو 
وق وقووف گور فورد وووالی را وقوف نهاخود و پووس از تحق  ی نداشووته و ، ا کنود قصوود جود  عوا  اد 

عاخش پذیرفته نهی، وقفش صوری بوده  .  شود اد 

کتاب . 938 مسأله گر بر روی قرآن خا  وقوف ... ایون»خا شیء دخگر نوشته شده حاشود  ا
 : شود در هر خک از دو صورت زیر حكن حه وقف بودن آن وی، «است



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ت  الف. که ووجب اطهحنان حه صوح  نوشتۀ وذکور ههراه حا شواهد و قراجنی حاشد 
گووووردد کتاحخانووووۀ وعووووروف خووووا عووووالن وشووووهوری بوووور آن وجووووود ؛ آن  واننوووود اخنكووووه ُوهوووور 
 ؛ حاشد داشته

که آن عجارت را نوشته خا از دخگوری خواسوته از طر ب. کسی  یق شرعی ثاحت شود 
 2.بوده است 1وال در اختحارش )ذو الحد(، هنگام نوشتن، آن را براخش حنوخسد

که وال وقفی در اختحارش وی . 939 مسأله ت وقوف  3،حاشد )ذوالحد( اگر کسی  کحفح  از 
کوه  خوا بور عكوس،« وقف ترتحجی است، نه تشورخكی»وثال  حگوخد:  -خجر دهد  خوا خجور دهود 

خوا اطوالع « حاشود وشوترک بوین پسور و دختور وی»خوا « وقف وخصوص فرزنودان پسور اسوت»
که  ی »خوا « حاشودوسواوی حوا پسوران ووی»خوا « سهن پسران دو برابر دختران اسوت»دهد  وتوول 

ت وی حرفش پذیرفته وی -« حعد از وی فالن شخص است  حاشد.  شود و خجر وی حج 
ووت آن توسوو ادن از اصوول وقووف خواخجور د . 941 مسأله کووه در وسوواجل  -4ط ذو الحودکحفح 

گحورد - قجل ذکر شد گفتار صورت  گور؛ الزم نحست حا  ، حوه صوورت عهلوی حاشود حلكوه ا
ف وی گونوه وثال  فرد حه کوه وعهووال  در ووال وقفوی تصور  کنود  ف  شوود خوا  ای در ووال تصور 

کووه در وقووف ترتحجووی رفتووار وی ف نهاخوود طوووری  حوواز هوون عهلووش ، شووود در وووال تصوور 
 ؛ ت شرعی استحج  

وه  ووت آن خجوور  ،الجت  کحفح  کوه وی از وقووف بووودن خوا  حاخوود عهلووش ظواهر در ایوون حاشوود 
 5.دهد وی

که در اختحوار فوردی اسوت و وی حوه عنووان والوک  . 941 مسأله گر وعلوم حاشد والی  ا

                                                           
 . ذکر شد« 570»از وسألۀ « ح»در قسهت « ذو الحد»ونظور از . 1

وه حوه در اختحوار داشوتن وو« ب»توضحح صورت . 2 که در ووارد وشكوک حوا توج  حكون حوه ، الاز این قرار است 
ووت خووود خووارح سوواخته  ووت فوورد شووده و نوشووتۀ وووذکور نوووعی اقوورار اسووت بوور اخنكووه وووالش را از ولكح  والكح 

 .  شود نحز در وورد آن جاری وی« 573»حكن وذکور در وسألۀ  ،حنابراین .است

 . ذکر شد« 570»از وسألۀ « ح»در قسهت  ،«ذو الحد»ونظور از . 3

 .  ههان. 4

ت استوس ۀسحر ،حنابراین. 5 حان سابق در شؤون ورتجط حا وقف حج   . تهر  وتول 



    / وقف 

ف وی ووا وقووف بووودن فعلووی -قووجال  وقووف بوووده ، کنوود در آن تصوور  آن وشووكوک بوووده و  او 
گذشتهتوان حه ِص  نهی - ثاحت نشده حاشد ، رف خقحن خا اطهحنان حه وقف بودن آن در 
گرفت    .وال را از او 
کوه ووالی نسوال  حعود نسول بور اجوداد و پودران وی  ،ههحن طور کنود  کسوی ثاحوت  گور  ا
که آن وال فعال  هن وقف وی - وقف بوده کند  ا نتواند ثاحت  توانود آن را  نهی - حاشود او 

کووه وووال در اختحووارش )ذو الحوود( وی کسووی  ف حاشوو از  د و حووه عنوووان والووک در آن تصوور 
 .  حگحرد، کند وی

ه که وال در اختحارش وی ،الجت  کسی  که آن  چنانچه  حاشد )ذوالحد( وعترف حاشد 
زات فروش وال وقفی در ووورد آن پویش ه و ووال قجال  وقف بود عی شود خكی از ُوجو  د 
کورده، آوده و بر این اساس گرفتوه وی، آن را خرخوداری   وگور اخنكوه هون ،شوود ووال از او 

کند ز را و هن خرخد خود را ثاحت     1.وجود ُوجو 

 تولحت وقف
 تولحت وسجد 

. بردار نحسووت تولحووت 2،وحوودودۀ اصوولی وسووجد )زوووحن و فضووای آن( . 942 مسأله
گر خود ی ا ی وسجد قرار دهد حنابراین، حت  اثور بووده و  بی، واقف فردی را حه عنوان وتول 

ی آن نهی هحچ  ؛ حاشد کس وتول 

ووه خووا بوورای « وحوودودۀ اصوولی وسووجد»ن هنگووام وقووف بوورای غحوور زوووحِن توووا وی ،الجت 
ووق حووه وسووجد واننوود سووروخس بهداشووتی ، سوواختهان وسووجد )حنوواء( و نحووز اوووور وتعل 

ی قوورار داد، آحدارخانووه، وضوووخانه تولحووت سووایر »و احكووام آن ههاننوود احكووام  3وتووول 
که در اداوه ذکر ویوی« هاوقف  . شودحاشد 

                                                           
ز برای فروش وال وقفی. 1  .  وراجعه شود« 545»حه وسألۀ ، در توضحح و تكهحل وسألۀ شک در وجود وجو 

 .  ذکر شد« 4»، پاورقی «701»صفحۀ در  ،«وحدودۀ اصلی وسجد»توضحح بیشتر در وورد . 2

که بر وسوجد وقوف. 3 که ووقوفاتی  ی داشوته حاشودشوود نحوز وویووی ههچنان  کوه واننود وغوازه؛ توانود وتوول  ای 
گردد  .  وقف شده تا درآود آن صرف وسجد 
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 ها تولحت سایر وقف 

o یتعح  ين وتول 
ی وقووف را دارد و وی . 943 مسأله توانوود در هنگووام وقووف  واقووف حووق  انتخوواب وتووول 

کوه حخواهود وسوتقال   خوا حوه العهر خوا بورای  ووادام - طوور وشوترک خود خا هر فورد دخگوری را 
صووی ی قوورار دهوود و نحووز وی - زوووان وشخ  ص  وتووول  حووان حعوودی وقووف را وشووخ  توانوود وتول 

   .نهاخد
ی ووقوفووه را ووکووول حووه اووو، توانوود هنگووام وقووف واقووف وی . 944 مسأله ر انتخوواب وتووول 
ق وقف نهاخد تصهحن ی : وثال  حگوخد؛ گحری خود خا فرد خا افراد دخگری پس از تحق  وتوول 

که حعدا    . کند تعحین وی« فالن شخص»خا « خودم»فردی حاشد 

ی  که وی  ههچنان کرده و حوق  انتخواب وتوول  ی انتخاب  تواند فردی را حه عنوان وتول 
کند. حعدی را بر ی حعد از خود را تعحین  ی، وتول   ای او قرار دهد و ههحن طور هر وتول 

کوورده حاشوود واننوود اخنكووه  . 945 مسأله گوور واقووف تولحووت ووقوفووه را حووه اسوون تعحووین  ا
ی این ووقوفه»: حگوخد و خا اخنكوه حوه وصوف خوا عنووان « فرزند حسن حاشد حسحن، وتول 

ص نهوده حاشد وانند اخنكه حگوخد « علون علهوای شوهرا»خوا  1«رمکجر اوالد ذکوا»: وشخ 
  .شودحكن آن وحسوب وی ووقوفه ونصوص التولحه خا در، در هر سه صورت

ی آن حاشود ،حنابراین  گر ووقوفۀ ووذکور در اختحوار غحور وتوول  الزم اسوت ووقوفوه حوه ، ا
گووردد گووذار  ی وقووف وا کسووب اجووازه خووا  و بوورای هوور وتووول  ف در ووقوفووه از وی  گونووه تصوور 

)واننود وقوف بور اوالد( خوا وقوف  فرقی بین وقوف خواص ،ن وذکورو در حك وکالت شود
 .  حاشد)وانند وقف بر عزاداری خا فقرا خا سادات( نهی عام

ی از طووورف واقوووف حاخووود در هنگوووام وقوووف صوووورت حگحووورد . 946 مسأله . تعحوووین وتوووول 
گر واقفحنابراین،  کوه در وسواجل حه شحوه - ا ی را  - ذکور شود« 500و  507»هایی  وتوول 

ن نكرده ی وقف قرار دهدحع، وعح  ق وقف حق  ندارد خود خا دخگری را وتول     .د از تحق 
                                                           

   ترم. پسر بزرگ ترین از پسرانن،  بزرگ. 1



    / وقف 

ی واقوف خوا شوخص دخگور نهوی ،ههچنحن کوه در هنگوام وقوف وتوول  کسوی را  توانود 
کنووار نهاخوود، قوورار داده شووده بوورای ، وگوور اخنكووه واقووف در زوووان وقووف؛ عووزل نهوووده و بوور 

ی را قرار داده حاشد  .  خودش خا شخص وذکور اختحار عزل وتول 

ی تعحووین  . 947 مسأله کووه حووه عنوووان وتووول  گوور واقووف در هنگووام وقووف بوورای شخصووی  ا
ر نهاخوود ، کوورده اتی وقوور  حووا از بووین رفووتن  - وثوول لووزوم عوودالت وی -شووراخط و خصوصووح 

ت وووذکور ی خووود حووه خووود بوور، خصوصووح  ط کنووار شووده و نحووازی حووه عووزل وی توسوو وتووول 
گور آن شوخص از ههوان احتودا فاقود شورط  ،واقف نحست که ا ت ههچنان  و خصوصوح 

ی حه حساب نهی  .  آخدوذکور حاشد وتول 
گر واقف حگوخد ،حنابراین ی وقوف فوالن فرزنودم اسوت حوه شورط آنكوه عوادل »: ا وتول 

ت تولحوت را َه ِسو، چنانچه وی عادل نجاشود خوا عودالت وی حعودا  از بوین بورود، «حاشد
ی حعودی گور واقوف وتوول  ص نكورده نخواهد داشوت و در ایون صوورت ا ف وقو، را وشوخ 

ی وحسوب شوده ف در چنوحن وقفوی حدون وتول  حكون ووذکور در وسوألۀ  ،و بورای تصور 
 .  شود جاری وی« 553»

ی در   توانوود هنگووام وقووف شووراخطی را بوورای حوواقی واقووف وی . 948 مسأله وانوودن وتووول 
گونه که حا از بین رفتن آن شوراخطِسَهت خوخش قرار دهد حه  خوود خوا دخگوری حوق  ، ای 
ی ی وذکور و نصب وتول     .جدخد را داشته حاشد عزل وتول 

گر واقف در هنگام وقوف حگوخود ،حنابراین فوالن زووحن وقوف وسوكن نحازونودان »: ا
ی حاخد ظرف دو سوال آخنوده سواختهان آن  ی آن قرار دادم و وتول  حاشد و حسحن را وتول 

تووانن خوود خوا  در غحر این صوورت حوق  عوزل وی را دارم و وی، را حسازد خا تكهحل نهاخد
ی قرار دهندخگری را و ود خووخش عهول ، «تول  ت ووذکور حوه تعه  چنانچه حسوحن در وود 

ی قرار دهدواقف وی، نكند کرده و خود خا شخص دخگری را وتول   . تواند وی را عزل 

ف در برخوی  تواند دو خا واقف وی . 949 مسأله ی تعحوین نهووده و اختحوار تصور  چنود وتوول 
توانود اختحوار  کوه وی  د؛ ههچنواناوور وقف را حه خكی و اوور دخگر را حه دخگری واگذار نهاخو

ف در تهام وقف را حه هر  واگذار نهاخد.  - طور وشترک وستقال   خا حه -دو  تصر 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ی تعحین نهووده، چنانچوه وعلووم حاشود  . 951 مسأله گر واقف دو نفر را حه عنوان وتول  ا
کوودام وی وقصووود وی اسووتقالل هوور تواننوود حووه  خووک از آن دو در ادارۀ ووقوفووه اسووت، هوور 

ن وراجعوه حوه دخگوری اقودام نهاخنود و در صوورت فووت خكوی از آنهوا خوا از تنهایی و حودو
وب وووووی وحسوووووی وتول  وووووری حوووه تنهاخوبوووین رفوووتن شوووراخط الزم وی بووورای تولحوووت، دخگووو

 شود.  وی

ی تعحوووین نهووووده و وعلووووم حاشووود  . 951 مسأله گووور واقوووف دو نفووور را حوووه عنووووان وتوووول  ا
که آن دو در ، وقوف را اداره نهاخنودحا هن و حوا توافوق خكودخگر اووور ، وقصودش آن است 

فاق هن اقدام حه ادارۀ ووقوفوه نهاخنو، دو  این صورت حاخد آن طوور  ندارنود حوه د وحوقحه ات 
کاری انجام دهند  .  انفرادی 

کووه واقووف بوورای قوورار دادن  ،ایوون حكوون کووالم و عجووارتی  کووه در  نسووجت حووه وووواردی 
کار بورده ی حه  ، وجوود نداشوته حاشود دو  ای نسوجت حوه اسوتقالل آن نشوانه و قرخنوه، وتول 
 .  شودنحز جاری وی

ی تعحوین . 952 مسأله ی حق ندارد فرد دخگری را حوه عنووان وتوول  هرچنود  ،نهاخود وتول 
وگوور اخنكووه واقووف در هنگووام وقووف ؛ خووود از انجووام اوووور وربوووط حووه وقووف عوواجز حاشوود

 1.چنحن اختحاری براخش قرار داده حاشد
گر واق . 953 مسأله  رووور و دختوووشواول پس، دوووحاشقرار داده « اوالد خود»ی را ووف وتول  ووووا

ووه؛ شووودوووی - دو هوور - گوور در عوورف خوواص ،الجت  ، وقصووود از اوالد، ای شووهر خووا ونطقووه ا
 .  شود شاول دختران نهی، پسر حاشد فرزندان

گووور واقوووف حگوخووود . 954 مسأله  ،پسوووراِن از اوالدم خوووا اوالِد پسووورم، تولحوووت ووقوفوووه»: ا
حوت فقوط شواول پسوران و پسوران ، تول«ای حعد از طجقه )خا نسال  حعد نسول( حاشود طجقه

ی  - چوووه دختووور و چوووه پسووور - واقوووف و فرزنووودان آنهوووا شوووود و دختوووران آنوووان وی وتوووول 
 2.حاشند نهی

                                                           
 . شودذکر وی« 555» در وسألۀ ،حكن انتخاب وکحل برای ادارۀ اوور ووقوفه. 1

که شاول وگر آنكه نشانه و قرخنۀ اطهحنان. 2  .  شودپسراِن از دختران نحز وی آوری حاشد 



    / وقف 

گر واقف حگوخد . 955 مسأله نسوال  حعود نسول و  1،کجور اوالِد ُذکوورماتولحت ووقوفه حا »: ا
 نهاخود ور واقف تولحت را قجوول نكنود و ردکجر اوالد ذکاچنانچه ، «حطنا  حعد حطن حاشد

کجر اوالد ذکوور حعود از وی در ههوان طجقوه و نسول اختصواص اتولحت حه ، خا فوت شود
 ؛ رسدنوحت حه تولحت ذکور طجقه و حطن حعدی نهی، دارد و حا وجود وی

ه  گر در آن حطن ،الجت  کجور اوالد ذکوور از انوحت حوه ، اوالد ذکور وجود نداشته حاشند، ا
 .  رسدنسل حعدی وی

گر واقوف حگوخود . 956 مسأله ، ونظوور از آن، «رشود اوالدم حاشوداحوت ووقوفوه حوا تول»: ا
کوه ووراد وی رشووحدتر و وگور آنكووه نشوانه و قرخنوه؛ رشود بور حسوب سون  اسوتا ای حاشود 

 2.تر نجاشد  هرچند فرزند بزرگ، تر استشاخسته

o قجول تولحت 
کوورده . 957 مسأله ی تعحووین  کووه واقووف او را حووه عنوووان وتووول  واجووب نحسووت ، فووردی 

کند گرفتوه  چه اخنكه؛ تولحت را قجول  کوه وقوف صوورت  وی هنگام وقف و در وكوانی 
ق وقف در زووان ححوات واقوف خوا حعود از وفوات  حضور داشته و چه اخنكه حعد از تحق 

کرده حاشد  .  وی اطالع پیدا 

کووه هوور . 958 مسأله کوورده  گوور واقووف در هنگووام وقووف افوورادی را تعحووین  خووک پووس از  ا
ی حاشووند کننوو، دخگووری وتووول  بوور افووراد حعوودی ، دچنانچووه برخووی از آنووان تولحووت را قجووول 

که آنان تولحت را نپذیرند حكون ، از آن زووان، قجول تولحت واجب نحست و در صورتی 

                                                           
 .  ترم    پسر بزرگ، ترین از پسرانن    بزرگ. 1

توورین فرزنوود(     کجوور )بووزرگارشوود غالجووا  حووه وعنووای فرزنوود افرزنوود  ،زحانووان شوواخان ذکوور اسووت در عوورف فارسووی. 2
، نجاشوودتوورین فرزنوود     توور بووودن هرچنوود بووزرگ شووود و اسووتعهال در وعنووای رشووحدتر و شاخسووتهاسووتعهال وووی

کوه قرخنوۀ اطهحنوان ،حنوابراین .حاشودنحازوند قرخنوه ووی کوالم بور ههوان ، آور وجوود نداشوته حاشود در فرضوی 
حووه جهووت رعاخووت احتحوواط اسووتحجابی در  - هرچنوود ،گوورددتوورین فرزنوود( حهوول وووی    ظهووور عرفووی آن )بووزرگ
که فرزنودی ی حاشود و فرزنود دخگور شاخسوته    بوزرگ، ووردی  ر ادارۀ اووور وقوف بووده و از رشود تور د تور از نظور سون 

که وسون   - عقالنی بیشتر برخوردار حاشد ف در اووور ووقوفوه از فورد  ،تور اسوت بهتر است فرزندی  بورای تصور 
 . دخگر وکالت و اجازه حگحرد
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کووه بوورای آن ی ووقوفووه واننوود وقفووی اسووت  ی تعحووین نشووده و توضووحح آن در  وتووول  وتووول 
 .  شود ذکر وی« 553»وسألۀ 

کووه تولحووت وقفووی را پذیرفتووه . 959 مسأله توانوود از تولحووت انصووراف داده و وووی ،کسووی 
که حعود از قجوول تولحوت، عزل نهاخد خود را از آن ، هرچند احتحاط وستحب آن است 

کورده و زل نكون، را از تولحوت عو انصراف ندهود و خوود کنود )خوود را عوزل  گور چنوحن  و ا
 ؛ شود انصراف دهد( عزل وی

وووه ی در صوووورت انصوووراف ،الجت  ی حعووودی خوووا در  حاخووود ایووون ووضووووع را، وتوووول  حوووه وتوووول 
که ووقوفوه فاقود و ی حاشودصورتی  کن شورع اطوالع دهود حه، توول  کوه ادارۀ  گونوه حوه حوا ای 

 .  ووقوفه دچار خلل و ضرر نشود

o ی  شراخط وتول 
ی وقوف ونصووب وی . 961 مسأله که حه عنوان وتول  حاخود دارای دو شورط  ،شوود کسی 
 :  حاشد

کفاخووت ادارۀ اوووور وقووف را  الففف. کهووک دخگوورانهرچنوود  -توانووایی و  داشووته  - حووه 
 ؛ حاشد

   .ورد اعتهاد حاشددر عهل حه وقف و ب.
کوه دو ویژگووی فووق را نوودارد  نهی ،حنوابراین وخصوصوا  در جهووات و  -تووان فووردی را 
ه ی قرار داد - وصالح عاو   . حه عنوان وتول 

ی شدن نحسوت و وی ،حالغ بودن . 961 مسأله کوه دو  شرط وتول  تووان فورد غحور حوالغی را 
ی قرار داد، شرط وذکور در وسألۀ قجل را داشته حاشد  . وتول 

ی ظواهر نشودهتوا وق . 962 مسأله کوس حوق  نوودارد در ادارۀ ، توی خحوانتی از وتووول  هووحچ 
ی رفتار نهاخد کرده و برخالف نظر وتول  و در این حكن فرقی بین وقوف  1وقف دخالت 

                                                           
ت ووی. 1 ی شرعی در ادارۀ اوور وقف حهل بر صوح  فات وتول  وه نواظر وقوف؛ شوودتصر  کوه ، الجت  حوا توضوححاتی 

کند ،شود یحعدا  ذکر و  .  حاخد حه وظحفۀ خود در وورد نظارت بر وقف عهل 



    / وقف 

 .  )وانند وقف برای عزاداری خا فقرا( نحست خاص )وانند وقف بر اوالد( و وقف عام

ی ظوواهر شووود . 963 مسأله گوور خحووانتی از وتووول  ع وقووف را در وثوول اخنكووه وی ونوواف - 1ا
ر صرف ننهاخد کن شرع فرد اوحنی را حه وی ههراه و ضهحهه وی - ووارد وقر  کند توا  حا

کار وهكن نجاشد گر این  کن شرع او را عزل نهوده و فورد ، او را از خحانت حاز دارد و ا حا
ی قرار وی  2.دهد دخگری را حه عنوان وتول 

o ی  وظاخف وتول 

ی . 964 مسأله گر واقف در هنگام وقوف وظواخف وتوول  ی حاخود ، را تعحوین نهووده ا وتوول 
گر تعحین نشده کارهوایی را ، طجق ههان رفتار نهاخد و ا ی حاخد در ادارۀ اووور وقوف  وتول 
 ؛ که وتعارف و وعهول است انجام دهد

کرده و در صورت نحواز  وفوه را تعهحور ووق، وثل اخنكه از ووقوفه و اووال آن نگهداری 
کنوود -وجوواز دخگوور خووا ووووارد  -ونفعووت  کنوود و در ووووارد وقووف کسووب درآووود  ؛ از ووقوفووه 

خافوت نهووده و حوه ووقووف علوحهن  وثال  آن را اجاره دهود و اجاره بهوا را از وسوتأجرین در
وه حوه  کوه حوا توج  کارهوای دخگوری را  کند و ههوحن طوور  برساند خا در جهت وقف صرف 

 .  انجام دهد، حاشد نوع وقف و شراخط آن وختلف وی

ی حشاخان ذکر است،  اخود در انجوام اووور فووق حوا احتحواط و رعاخوت وصولحت وتول 
وی ووقووف علوحهن -کوس   وقف عهل نهاخد و هحچ حوق  دخالوت و وزاحهوت حوا  - حت 

ی را در ادارۀ وقف ندارد  . وتول 
کنوود و  . 965 مسأله ی تعحووین  گوور واقووف بوورای حعضووی از اوووور وربوووط حووه وقووف وتووول  ا

ی وقف نسوجت حوه ، نسجت حه سایر اوور فردی تعحین نكرده حاشد آن وووارد حودون وتوول 
که حكهش در وسألۀ  وحسوب وی  .  شود ذکر وی« 553»شود 

                                                           
کنار وی، در برخی از ووارد حا ارتكاب خحانت. 1 ی خود حه خود از تولحت بر  د و نوحت حه ضون  اووحن خوا شووتول 

که توضحح آنط حاکن شرع نهیعزل توس  .  ذکر شد« 503»در وسألۀ  ،رسد 

ه. 2 کوه در وقو ،الجت  ص نشوده حاشود، فاین در صوورتی اسوت  ی حعودی وشوخ  گرنوه الزم اسوت وطوابق  و ،وتوول 
 .  وقف عهل شود
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ی خوودش شخصوا   . 966 مسأله کوه وتوول  گر واقوف هنگوام وقوف شورط نكورده حاشود  ا
توانووود شوووخص خوووا  وی وی، کارهوووای وربووووط حوووه تولحوووت و ادارۀ وقوووف را انجوووام دهووود

کارها نهاخند کند تا اقدام حه انجام   .  اشخاص وورد اطهحنانی را وکحل 

o  ی  حکن وقف حدون وتول 

ی ووقوفووه را تعحووین نكوورده و نحووز حووق   . 967 مسأله گوور واقووف در هنگووام وقووف وتووول  ا
ی را برای خود خا دخگری قرار نداده حاشد  :  وقف دارای دو فرض است، تعحین وتول 

نی  .1  ؛ هستند - وانند اوالد واقف -ووقوف علحهن افراد وعح 

فات وربوط حه وقف در این وورد دو صورت د  : اردتصر 
فات وهكون  الف. که استفادۀ ووقوف علوحهن در هور زووان حودون آن تصور  فاتی  تصر 
کن شودن در خانوه؛ نحست کوه بورای سوكونت افوراد وقوف شوده خوا اجواره  واننود سوا ای 

که حه صورت وقف ونفعوت ی  ت وال نسجت حه وحل  کوتاه ود  وق حوه آنوان  1دادن  وتعل 
 .  حاشد وی

خودشووان ، ن حووالغ و عاقوول و رشووحد حاشووندچنانچووه ووقوووف علووحه ،در ایوون ووووارد
کن شرع خا شخص دخگری وی در  - در وحودودۀ وجواز - تواننود حدون نحاز حه اجازۀ حا

ف داشته حاشند گور ووقووف علوحهن ناحوالغ خوا سوفحه خوا دیوانوه هسوتند؛ وقف تصر  ا ا ، او 
ف حا ولی  شرعی آنان است  .  اختحار تصر 

کوووه وربووووط حوووه وصووولحت خووووِد  ب. فاتی  ووووال وقفوووی و رعاخوووت وصووولحت تصووور 
واننوود اخجوواد تعهحوورات در وووال خووا اجوواره دادن وووال وقفووی ؛ حاشوود های آخنووده وی نسوول

 ؛ های حعدی برای نسل
کن شرع خا نهاخندۀ وی وی ،در این ووارد فات حا حا  .  حاشد اختحار تصر 

ی بوده خا جهت خاص خوا عوامووقوف علحهن عنوا .2 واننود اوووالی ؛ حاشود 2ن عاو 

                                                           
 . ذکر شده است« 330»در وسألۀ  ،توضحح وعنای وقف ونفعت. 1

 . ذکر شد« 354و  353»در وساجل ،«جهت»و « عنوان»توضححات اصطالحات . 2



    / وقف 

ب خا روضه که بر  ؛ خوانی خا خحرات دخگر وقف شده است فقرا خا طال 
ی کن شرع خا نهاخندۀ وی وی، در این ووارد وتول   .  حاشد حا

کن شرع خا نهاخندۀ او  . 968 مسأله گر دسترسی حه حا که تولحوت وقوف  -ا در وواردی 
ق حه آنان است  .  حاشد تولحت وقف حا و ونحن عادل وی، وهكن نجاشد - وتعل 

ی . 969 مسأله گوور واقووف وتووول  ، وقووف را وووثال  دو نفوور عووادل از اوالد خووود قوورار دهوود ا
کن شرع عادل دخگری حوه ، چنانچه در اوالد وی تنها خک عادل وجود داشته حاشد حا

  ؛کند وی ضهحهه وی
گوور در اوالد وی هووحچ عووادلی وجووود نداشووته حاشوود ووا ا کن شوورع وی، او  توانوود دو  حووا

کنوود ی ونصوووب  نحووز حتوانوود اوووور وقووف را  و چنانچووه خووک عووادل عووادل حووه عنوووان وتووول 
کند کافی است، اداره   .  نصب خک نفر نحز 

o   ی( حق حهۀ وتول  ولحه )حق  الز   الت 
نی از درآود ووقوفه واقف وی . 971 مسأله ن دخگور 1تواند وقدار وعح  را حوه  خا از وال وعح 

ی قرار دهد  عنوان حق   ولحۀ وتول   ؛ الت 
ووه ی خوووِد واقووف حاشوود ،الجت  گوور وتووول  از درآووود ووقوفووه بوورای  قوورار دادن وقووداری، ا

 .  از وسألۀ حعد صححح نحست« الف»خوخش حه صورت 

ولحه را بویش از اجورت الهثول . 971 مسأله گر واقف حخواهد حق  الت  ی قورار  2ا کوار وتوول 
 : دو صورت دارد، دهد

ی را حه عنوان جزجی از ووقوف علحه قرار داده حاشود الف. حوه ایون وعنوا ، واقف وتول 
کر گر حاغی را وقف  وهداءکه وثال  ا د الش   ده تا درآود آن صرف عزاداری حضرت سوح 

ولحووه قوورار داده 04شووود و  کووه ، درصوود درآووود وووذکور را حووق  الت  وقصووودش ایوون حاشوود 
                                                           

کسر وشاع خا درصدی از اجاره بهوا خوا و. 1 حصوول و عاجودات ووقوفوه لحواظ چه اخنكه آن وقدار را حه صورت 
ی  144سال  هر: وثل اخنكه حگوخد؛ کند و چه غحر از آن گرم از وحصول حاغ را حه عنوان اجورت حوه وتوول  کحلو 

 . حدهند

 .  اجرت وعهول و حازاری. 2



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ی وقوف نهووده  نصف وشاع از زوحن را وقوف عوزاداری و نصوف وشواع دخگور را بور وتوول 
ولحۀ وذکور صححح است حق   ،در این صورت؛ است  ؛ الت 

ه یاین حكن د ،الجت  که وتول  گر واقوف خوود را  خوِد واقف نجاشد، ر جایی است  و ا
حان قرار داده حاشد  2.استثنا نهاخد 1حاخد خودش را از این وقدار ، جزء وتول 

ی را حووه عنوووان جزجووی از ووقوووف علحووه لحوواظ نكوورده اسووت ،واقووف ب. حلكووه ، وتووول 
آوووود ووقوفوووه تووووان آن را از در کوووه وی - واقوووف در ضوووهن وقوووف از حووواب وخوووارح ووقوفوووه

نووی از درآووود ووقوفووه - پرداخووت نهووود کوورده وجلووغ خووا حخووش وعح  را حووه عنوووان  3شوورط 
 ؛ دستهزد )حق  التولحه( حه او بپردازند

ی ،در ایوون صووورت ، چنانچووه قوورار دادن وقوودار بوویش از اجوورت الهثوول بوورا ی وتووول 
وصووولحتی بووورای وقوووف و ووقووووف علحوووه داشوووته حاشووود اشوووكال نووودارد و در غحووور ایووون 

ت ایوون شوورط و اصوول وقووف وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای ، تصووور صووح 
 .  احتحاط در وورد آن ترک نشود

کودام از دو صوورت فووق لحواظ نشودهشاخان ذکر است،  ولحه حه هوحچ  گر حق  الت  ، ا
کورده حاشود نی از ونافع حاغ را برای ههحشه از وقوف اسوتثنا  در ، حلكه واقف وقدار وعح 

و اختحوار آن حوا خوود  شوودجزء دارایوی واقوف وحسووب ووی، این صورت وقدار وذکور
ی وقف حدهد که آن را برای خوخش هزخنه نهاخد خا حه وتول   ؛ اوست 

که وی کنودههچنان  ت  ی  4تواند برای حعد از وفاتش نسجت حوه آن وصوح  توا حوه وتوول 
گوور  ی اشووكال نوودارد و ا وقووف داده شووود و بیشووتر بووودن وقوودار آن از اجوورت الهثوول وتووول 

واهد در زوان ححواتش ونوافع اسوتثنا شوده را از ولوک خووخش خوارح نهاخود و بورای حخ
ی وقف اختصواص دهود توانود آن را حوه نهواد وقوف وصوالحه نهاخود توا حاحوت ووی، وتول 

ی پرداخت شود  .  حق  التولحه حه وتول 
                                                           

ی وقف شده است ،ونظور در وثال فوق. 1 که برای وتول   . نصف وشاع حاغ است 

 . وحسوب شده و صححح نحست زیرا وصداق وقف بر َنْفس )خود(. 2

کسر. 3 ن از اجاره بها خا وحصول و عاجدات ووقوفه حاشد هرچند این وقدار حه صورت   .  وشاع خا درصد وعح 

 . حا رعاخت شراخط وصحت. 4



    / وقف 

گر واقف . 972 مسأله نوی از درآوود ووقوفوه ،ا کسر خوا درصود وعح  ووثال   - حق  التولحه را 
ووت وحاسووجۀ آن توواحع نظوور واقووف در هنگووام انشووای ، ر داده حاشوودقوورا - درصوود 14 کحفح 

   .حاشدوقف وی
کول واقف در ضهن وقف وی ،حنابراین توانود آن را بور اسواس درصودی از درآوود 

کسوور وخووارح و واننوود آن قوورار  )درآووود ناخووالص( خووا درآووود خووالص ووقوفووه حعوود از 
 دهد. 

گذاری داجهی حق  تقودخهی خوا حوق  پوذیرۀ زووح . 973 مسأله ههوان طوور  - ن ووقوفوهوا
گردد ارزش دارایی ووقوفه و ونافع آخنودۀ آن ووجب وی - ذکر شد« 543»که در وسألۀ 

کاهش خاحد حه، حاحت اجاره و سایر عواخد هی   ؛ طور قابل توج 
کووه  کنحوود زوووحن وقفووی  و در  شووودگووذاری وووی وحلحووون تووووان ارزش 04حووال فوورض 

حاحوت »درصود  0و « حاحوت حوق  التولحوه»وفوه درصد عواجد ووق 14 ناوۀ آن ذکر شدهوقف
ی وقف حسب ضرورت، حاشد« حق  النظاره حق  تقدخهی زووحن وقفوی  1چنانچه وتول 
گووذار نهاخوود و ارزش زوووحن وقفووی حعوود از  وحلحووون تووووان حووه 00را حووه وجلووغ  طووور داجوون وا

گذاری حق  تقدخهی  قجول  و وال االجارۀ ساالنۀ زووحن ووذکور 2وحلحون تووان حاشد 0وا
گذاری حق  تقدخهی گوذاری  خک وحلحون تووان و حعود از ،از وا ، هوزار توووان حاشود 04وا

وحلحون توووان حاحوت عووض حوق  تقودخهی در اختحوار  00وجلغ هرچند  در این صورت
ی قرار وی کاهش خافتوه و عرفوا  از  ،گحردوتول  ت زوحن وقفی نحز حه ههحن وحزان  ولی والح 
حوق  »و « حوق  التولحوه»حاصل نشده است توا وشوهول « قفعاخدی برای و»این حاحت 
گردد« النظاره  3.وذکور در وقف ناوه 

                                                           
 . ذکر شد« 543و  517»در وساجل  ،طور داجن توضحح ووارد جواز واگذاری حق  تقدخهی حه. 1

 .  شود ک خرخدار وحسوب شده و جزء دارایی ووقوفه وحسوب نهیحق  تقدخهی ول ،در این صورت. 2

ز شورعی بورای فوروش زووحن ووذکور و تجودیل آن حاشود. 3 گور وجوو  کوه ا عواجود »، پوول فوروش ووقوفوه ،ههان طوور 
گورددشود تا وشهول حق  التولحه و حوق  النظوارۀ ذکور شوده در وقوفوحسوب نهی« وقف حلكوه حاخود ، ناووه 

عوای صودق درآوود شوود ،و در وثال وذکور ن شودحساتجدیل حه وثل خا  گور اد  ووذکور در « عواجود ووقوفوه»، ا
 .  انصراف از چنحن درآودی دارد وقف ناوه



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گذاری داجهی حوق  تقودخهی زووحن ووذکور  1وصلحت وقف ،حنابراین در صورت وا
کواهش حاصول در ارزش ووالی گذاری  سرواخه اقتضا دارد این وجلغ شده و جواخگزین 

گردد رار عواجود وتعوارف ووقوفوه جهوت عهول حوه تا استه عحن ووقوفه و اجاره بهای آن 
و حوق  التولحوه  حا خطر وواجوه نشوود عصار آخندهاوقف نسجت حه زوان حاضر و قرون و 

 و حوووق  النظووواره از اجووواره بهوووای سووواالنۀ زووووحن ووقوفوووه و عاخووودات حاصووول از وحووول  
کسر ویگذاری  سرواخه  .  حاشدقابل 
ی تعحین نكورده . 974 مسأله گر واقف اجرتی برای وتول  ی عرفوا  چنانچو، ا ه عهول وتوول 

وگر آنكه از قراجن ؛ الهثل عهل خود را بردارد تواند اجرت  وی وی، اجرتی داشته حاشد
کارهووا توسوو و شووواهد ظوواهر ی حووهشووود وقصووود واقووف انجووام  ووانی بوووده  ط وتووول  طووور وج 

انی بودن انجام دهد  ع و وج  کارها را حه قصد تجر  ی   .  است خا اخنكه وتول 
ت وحاسجۀ اجورت الهثول حوه عنووان حوق  کحفشاخان ذکر است،  التولحوه حسوتگی  ح 

ی کار وتول  صی بوودن ههوحزان ا، حه عواول وختلفی ههچون وقدار و نوع  ت و تخص  ح 
کسر خا درصد ثاحتی وثل خک دهن خا خک بیستن عواجد  کار و وانند آن دارد و نهی توان 
گرفتوقف را برای ههۀ وقف  2.ها در نظر 

ی هن . 975 مسأله گر وتول  که در آنها تولحت چندین ووقوفه را عهده، زوان ا دار حاشد 
ن نشوده ی حوق  التولحوه وعوح  وانی  ولوی ونظوور واقوف ادارۀ ووقوفوه حوه ،برای وتول  طوور وج 

کارهوا در هور ووقوفوه حوا ، نووع، چنانچه وقدار، نجوده صوی بوودن  وت و تخص  وحوزان اههح 

                                                           
زات بیوع ووقوفوه در آخنوده حاور و درک صححح نسجت حه این قضحه وقتی وعلووم ووی. 1 کوه خكوی از وجوو  گوردد 

گوذار نشوده حاشود، پیش آخد گر حق  تقدخهی ووقوفه وا ی وویوتوو، ا  144را حوه  ووذکور توانود ووثال  زووحن وقفویل 
گوذار شوده حاشود؛ حسون نهاخوداوحلحون تووان حفروشد و تجدیل حه وثل خوا  گور حوق  تقودخهی وا وا ا ی  ،او  وتوول 

گور حنوا حاشود در ، وحلحون تووان حوه فوروش برسواند 14حسن حه اتواند آن را جهت تجدیل حه وثل خا وی حوال ا
گووذاری حووق  تقوود خووافتی هوون هزخنووه شووده و ،خهیصووورت وا قوودرت ، نشووده حاشوودگذاری  سوورواخه عوووض در

گووردد  کووه جوواخگزین عووحن ووقوفووه  کوواهش وووی 14خرخوود عوضووی  خووالف صووحانت و  ،خاحوود و ایوون اوووربرابوور 
خه است  . حفاظت از اصل وقف و صدقه جار

کوه واقوف بورای آن نواظر این حكن نسجت حه حق  النظارۀ نواظر در ووورد ووقوفوه. 2 کوردهای  ن  ولوی وقودار  ،وعوح 
ص نكرده نحز جاری است  .  حق  النظاره را وشخ 



    / وقف 

الزم ، ی بین ووقوفواتحندی اجرت الهثل وتول   برای سهن، ووقوفۀ دخگر وتفاوت حاشد
کوه بورای ههوان ووقوفوه انجوام  کارهوایی  است اجرت الهثل سهن هر ووقوفه بر اسواس 

ی نهی طوور وسواوی بوین ووقوفوات  توانود اجورت الهثول را حوهشده وحاسجه شود و وتول 
 ؛ قسهت نهاخد

کارهای ووقوفه  گر اجرت الهثل وربوط حه   «ب» وحلحون توووان و ووقوفوۀ 1« الف»وثال  ا
ی نهی وحلحون تووان ارزش 7 وحلحون 4تووان،  وحلحون0تواند از وجهوع گذاری شود، وتول 

برداشوت نهاخود؛ حلكوه حاخود اجورت الهثول هور ووقوفوه را از « الوف»تووان را از عواجود ووقوفوه 
کند.   عواجد ههان ووقوفه لحاظ 

ی حخواهوود در ووووارد وجوواز . 976 مسأله گوور وتووول  ذکوور « 555و  550»کووه در وسوواجل  - 1ا
ی اسوت و از خووِد  - شد برای ادارۀ اوور وقف )که جزء وظاخف و شوؤون وتعوارف وتوول 

کهوک حگحوردوی انتظار انجاوش ووی کسوی  کنود خوا از  توانود  نهی، رود( فوردی را وکحول 
وگور آنكوه از ؛ برای وی در نظر حگحورد - التولحه  غحر از حق   -وال دخگری از عواجد وقف 
کاری از وقف فههحده شود آور وجاز قراجن و شواهد اطهحنان  ؛ بودن چنحن 

کووه خووارح از وظحفووۀ ادارۀ وقووف وی ی ، حاشوود ولووی بوورای اووووری  الزم نحسووت وتووول 
ولحۀ خود را جهت آن اوور )ههچوون هزخنوۀ تعهحورات  حق   وا و واننود آن( ، الت  اجورت حن 

کووه در وسوواجل ؛ بپووردازد ذکوور « 541و  544»حلكووه بوورای تووأوحن ایوون وخووارح حووه توضووححی 
 . گردد عهل وی شد

o  ی و نظارت استطالعی و استصوابی ناظر بر  وتول 
ی  واقووف وی . 977 مسأله ووت نظووارت نوواظر ک قوورار دهوود و « نوواظر»توانوود بوورای وتووول  حفح 
خووک از دو صووورت ذیوول قابوول  شووود و حووه هوور ط واقووف در هنگووام وقووف تعحووین ویتوسوو

 : تعحین است

                                                           
گوورفتن جووایز اسووت. 1 کووه وکحوول  ی از انجووام اوووور نوواتوان حاشوود خووا حووا وجووود ، در وووواردی  کووه وتووول  فرقووی نوودارد 

 . برای ادارۀ اوور ووقوفه وکحل حگحرد، توانایی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

نظوارت تنهوا هودف و وقصوود در ایون نووع   ي فازتاسفحعالعیيفاایالعفی؛.الف
کارهووای او جهووت حصووول اطهحنووان در ا لووع بووودن وی از  ی و وط  شووراف نوواظر بوور وتووول 

کواری  در این. حنابراین، حاشد عهل حه وقف وی ی الزم نحست برای هور  گونه ووارد وتول 
 1.دهد از ناظر اجازه حگحرد که انجام وی

و حاخوود عهووال نظوور نوواظر اسووت اهوودف از ایوون نوووع نظووارت  ي ففازتاسحصففىابی؛.ب
ی قجل از انجام  2.حه تأیید و تصوخب وی برسد، کارهای وتول 
گوور وعلوووم نجاشوود وقصووود واقووف از تعحووین نوواظر حووه صووورت شوواخان ذکوور اسووت،  ا

گردد حاخد هر، ابی نظارت استطالعی بوده خا استصو  . دو اور رعاخت 

                                                           
ی وظاخف خود را حه درستی انجام ن. 1 که وتول  ر و پی ، دهد هیدر وواردی   . حری داردگناظر وظحفۀ تذک 

ی انجام داده از قجحل وعاوالت و وانند آن ،در غحر این صورت. 2 که وتول   .  حكن فضولی را دارد، کارهایی 



 

 حبس و ملحقات آن
 حجس

 تعرخف حجس 
گر انسان حخواهد حدون اخنكه والش وقف  . 978 مسأله ونفعوت آن ههحشوه ، حاشودا

گرفته خا آن وال برای صرف در جهتی اختصاص  ق  تی حه فرد خا افرادی تعل  خا برای ود 
کند« لحقات آنَحْجس و و»تواند از  ، ویخاحد  .  استفاده 

کوه ووال از  ترین ویژگی شاخان ذکر است، از وهن های حجس و ولحقات آن این است 
ت فرد خارح نهی ت آن ن ولكح  1شود. حز حا اختحار خود فرد انتخاب ویشود و ود 

 

o حجس بر جهات 
نوی انسان وی . 979 مسأله کوه وقوف بور  - تواند وال خود را برای صرف در جهت وعح 

گذشت کنود - آن صححح است و توضحح آن در ححث وقف  ؛ چوه آن جهوت حجس 
واننوود تعلووحن قوورآن در ؛ «خوواص»و چووه  حاشوود واننوود عووزاداری اوووام حسووحن« عووام»

ن  . وكان وعح 
                                                           

کننوده. 1 کوه ووال بورای آن حوجس شوده« حواحس» ،فرد حجس  س علحوه» ،و شوخص خوا جهتوی  ناوحوده « ُوحوج َ
 . شودوی
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گر و . 981 مسأله کنود  ،الکا نوی بور جهتوی حوجس  ت وعح  ووثال   -وال خود را برای ود 
 -«حوجس حاشود واشحنن تا پنج سال برای انتقال زاجرین حرم اووام حسوحن»: حگوخد

ت حووجس تهووام شووده و وووال و ونووافع آن در اختحووار والووک قوورار ، پووس از انتهووای ووود 
کنووود وی ت فووووت  گووور در اثنوووای وووود  ۀ وی ارث هرچنووود ووووال ووووذکور حوووه ورثووو ،گحووورد و ا
ت حووجس ،رسوود وووی ت خووود حوواقی اسووت و حعوود از پاخووان ووود  وووال و ، ولووی حووجس حووه قووو 

 .  گحردقرار وی 1ونافع آن در اختحار ورثه

گر والک . 981 مسأله کند ،ا که ، ولک خود را برای ههحشه بر جهتی حجس  تا زوانی 
کوار  کوه حتووان آن را در جهوت حوجس حوه  هی  وال حواقی اسوت و دارای ونوافع قابول تووج 

 . حجس حاقی است و فرد حق  رجوع ندارد، اشدح گرفت

کووه والووک هنگووام حووجس حووه ههحشووگی شوواخان ذکوور اسووت،  ایوون حكوون در ووووردی 
د حه زوانی هن ننهوده  ،بودن آن تصرخح نكرده کوه عجوارت وی  -ولی آن را وقح  طووری 

وثوول اخنكووه ؛ گووردد نحووز وی - هووا داشووته حاشووداطووالق و شووهولی نسووجت حووه ههووۀ زوووان
ب و دانشجوخان حجس حاشدکت»: حگوخد    ؛«احن برای وطالعۀ طال 

کووه وووال بوورای آن حووجس شووده  ووت انتفوواع و حكووارگحری آن در جهتووی  گوور قاحلح  ووا ا او 
ی حه کل  گحورد و شود و ووال در اختحوار والوک قورار وویحجس حاطل وی، از بین برود طور 

کرده گر فوت     2.رسدحه ورثۀ وی در هنگام فوت ارث وی ،ا
قجوول و تحویول )قوجض(  - چوه عوام و چوه خواص -ت در حجس بر جهو . 982 مسأله

   .الزم نحست
گوور وووثال  والووک حگوخوود ،حنووابراین حوواغ خووود را بوورای تعلووحن قوورآن در فووالن وكووان »: ا

                                                           
 .  گام فوت استورثۀ وی در هن ،ونظور. 1
ت انتفوواع و حكووارگحری در ، طووور داجوون چنانچووه وووال حووجس شووده حووه ،شوواخان ذکوور اسووت. 2 ووت و صووالحح  قاحلح 

کاربری داده ،جهت حجس را داشته حاشد چنانچه وهكن است ، ولی وثال  غاصجی آن را غصب و تغحیر 
گورد گرفته شوود توا از آن در جهوت حوجس اسوتفاده  کوار وقودور حاخد وال وذکور از غاصب پس  گور ایون  د و ا

گرفت ،نجاشد کار انجام شود و، ولی حتوان عوض آن را از غاصب  واجوب حوا حنابر احتحاط  الزم است این 
کننده، آن گردد، وال دخگری خرخداری شده و وطابق نظر حجس   .  حجس داجن 



    / حجس و ولحقات آن 

کووردم ووق شووده و وی نهی، «حووجس  توانوود ونصوورف شووده و از حووجس خووود  حووجس وحق 
ی آن وكانهرچند  ،برگردد در اختحوار ایون حوجس را هنووز قجوول نكورده و حواغ نحوز ، وتول 

 .  خود والک حاشد

o حجس بر افراد 
ت  انسان وی . 983 مسأله کنود و وود  نوی حوجس  توانود ووال خوود را بور فورد خوا افوراد وعح 

 : حجس را هر خک از سه وورد ذیل قرار دهد
نی وانند  اّول. ت وعح   ؛ سال 14ود 

س علحه( دّوم. که وال بر او حجس شده )ُوَحج َ  ؛ تا زوان زنده بودن فردی 
   .ن زنده حدون خودش )حاِحس(تا زوا سّىم.

م ل و دو  س علحه، در صورت او  ت خا فوت ُوحج َ حجس تهام ، پس از تهام شدن ود 
ت حاحس بروی  ؛ گردد شده و ونافع وال حه ولكح 

س علحوه حهحورد ت خا قجل از ورگ ُوحج َ ا چنانچه حاحس قجل از پاخان ود  حوجس ، او 
ت خو ت خود حاقی است و پس از انتهوای وود  س علحوهحه قو  ووال و ونوافع ، ا فووت ُوحوج َ

 .  گحرددر اختحار ورثۀ حاِحس در هنگام وفات وی قرار وی، آن

م کننده تا زنده است حق  رجووع حوه ووالش را نودارد و حوا  ،در صورت سو  فرد حجس 
ت حجس تهام شده و وال و ونافع آن حه ورثۀ وی ارث وی  . رسدوفات وی ود 

گوور فوورد وووال خووود را بوور دخگووری حوو . 984 مسأله تی بوورای آن ا کنوود و ووود  حووه هووحچ  -جس 
حوجس بووده و ، آن وال توا زووان ححوات حواِحس، ذکر نكند - شكل از ووارد وسألۀ قجل

 .  رسد اش وی حق  رجوع حه آن ندارد و پس از فوت او حه ورثه

ق حجس بر افراد . 985 مسأله  1قجول و ههحن طور تحویل )قوجض( حوه آنوان، برای تحق 
   .الزم است

                                                           
وۀ ناحوالغ خوا وجنوون حاشود. 1 که وال بر وی حوجس شوده واننود حچ  کسی  ولوی  شورعی  قجوول و قوجض، چنانچه 

 . وی الزم است
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گوور فوورد حگوخوو ،حنووابراین کووردم»: دا و قجوول از آنكووه « وووال خووود را بوور حسووحن حووجس 
کند خا وال را تحویل حگحورد حواحس پشوحهان شوده و از حوجس ، حسحن حجس را قجول 

ق نشده است، خود برگردد  .  حجس وحق 

ن حووجس  . 986 مسأله گوور فوورد وووال خوووخش را حوودون قصوود قرحووت بوور فوورد خووا افووراد وعووح  ا
 1؛ش قرار دهدبرای خوخ شرط خحار فسخ، تواند در ضهن حجس وی، کند

گوور در حووجس وووال خوووخش قصوود قرحووت داشووته ووا ا حووجس وووذکور نوووعی صوودقه ، او 
وحسوووب شووده و قوورار دادن شوورط خحووار فسووخ در ضووهن آن وحوول  اشووكال اسووت و 

 2.وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود

 فروش وال حجس شده 
ت حجس وی، والِک وال حجس شده . 987 مسأله  ؛ تواند آن وال را حفروشد در ود 

کووه بوورای  توانوود وووثال  خانووه پووس حوواِحس وی کوورده 14ای را  در ، سووال بوور احهوود حووجس 
ت حه دخگری حفروشد و در این صورت خوِد وال حه وشتری ونتقل وی ؛ شوود ههان ود 

ِ استفاده از وال حا احهد وی    ؛حاشد ولی حق 
ه کند و وشتری وی ،الجت  س علحه )احهد در وثال حاال( وصالحه  ووثال   تواند حا ُوحج َ

ت حاقحهانودۀ ، والی حه عنوان وصالحه حوه او بپوردازد توا در عووض وی )احهود( در وود 
 3.حجس از وال استفاده نكند و آن را در اختحار خرخدار قرار دهد

 ُسکنی  
کنود و او بپوذیرد . 988 مسأله گذار  گر انسان سكونت در ولک خود را حه دخگری وا ، ا

                                                           
 . حكن شرط ضهن عقد را دارد ،شود و شرط ضهن آنعقد وحسوب وی ،حجس در این وورد. 1

(، ُعْهوری  ، لحقوات حوجس )ُسوْكنی  . حكن وذکور در وورد و2 جواری  شووند نحوزکوه عقود وحسووب ووی ،ُرْقجوی 
 . است

کووه و ،شوواخان ذکوور اسووت. 3 س علحووه حووه ایوون صووورت  نداشووته حاشوود )حووق   ی حووق  اسووتفادهوصووالحه حووا ُوحووج َ
وحول  اشوكال ، انتفاع وی سواقط شوود( و ههوحن طوور وعاوضوۀ حوق  انتفواع و اسوتفادۀ وی در وقابول ووال

 .  است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود
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تش و« ْكنی  ُس »چنحن عقدی  گور وود  کوه ا ونوام دارد  د حوه طوول عهور خكوی از دو طورف قح 
ن دخگووری واننوود « ُعْهووری  »، عووالوه بوور ُسووْكنی   ،حاشوود ت وعووح  گوور ووود  سووال داشووته  14و ا
   .شود نحز ناوحده وی« ُرْقجی  »، حاشد
بر اشحای دخگری وانند وغازه و حاغ و وسوایل و  ،عالوه بر وسكن« ُرْقجی  »و « ُعْهری  »

ووه نحووز جوواری وی حووق  ، «ُرقجووی  »توانوود وووثال  حووا عقوود  فوورد ویبراین، . حنوواشووود ابووزار و اثاثح 
 .  استفاده از واشحن خود را برای خک سال حه دخگری حدهد

حاشووود و بووورای  وی 1«عقووود»، «ُعْهوووری  »و « ُرْقجوووی  »، «ُسوووْكنی  »هووور خوووک از  . 989 مسأله
ق شدنش گحرد« اخجاب و قجول»الزم است ، وحق   ؛ حه صورت لفظی خا عهلی صورت 

سووال سووكونت  14تووو را در ایوون خانووه بوورای »: ری حگوخوودواننوود اخنكووه والووک حووه دخگوو
کند« دادم    .و او هن قجول 

( . 991 مسأله ووق ایوون سووه عقوود )ُسووْكنی  و ُرقْجووی  و ُعْهووری  تحویوول )قووجض( ، بوورای تحق 
کوه بورای  واننود  - ذکور شود« فروشونده و خرخودار»الزم است و نحز دو طرف حاخد شوراخطی را 

 .  داشته حاشند - 2عقل و اختحار، حلوغ

گوور . 991 مسأله حووق  سووكونت خووا اسووتفاده از وووال در عقوودهای وووذکور حووه طووول عهوور  ا
ود شوده حاشود نوی وقح  ت وعح  ت حوق  ، خكی از دو طورف خوا وود  والوک قجول از پاخوان وود 

 . رجوع و انصراف از عقد را ندارد
کووه بوورای فوورد در عقوود ُسووْكنی  قوورار داده وی . 992 مسأله حووه دو ، شووود حووق  سووكونتی 

گردد  : گونه وهكن است لحاظ 

کن شوودن خووود فوورد  حووق   الففف. ووه ههووراه حووا تواحووع و  -سووكونت فقووط بوورای سووا الجت 
قاتش  ؛ قرار داده شود -3وتعل 

گووذار شووود ب. کووه حووق  داشووته  ،حووق  سووكونت حووه صووورت وطلووق حووه فوورد وا طوووری 

                                                           
م« عقد»وعنای . 1  .  توضحح داده شد« 30»وسألۀ  ،در جلد سو 

م توضحح شراخط فروشنده و خرخدار در. 2  . ذکر شده است «و حعد از آن 140»وساجل  ،جلد سو 

 . کاران و وههانان وی خدوت، وانند ههسر و فرزندان فرد ساکن. 3
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خافووت عوووض حووه - حاشوود شووخص دخگووری را در آن ووانی خووا در ازای در کن  - طووور وج  سووا
 ؛ کند

گووذار نهاخووددر صووورت )الووف( فوورد نجاخوود حووق  سووكو ولووی در  ،نت را حووه دخگووری وا
خووه و واننوود آن حووه شووخص  صووورت )ب( فوورد وی توانوود حووق  سووكونت را حووا صوولح خووا عار
کند گذار   . دخگری وا

گر والوک در عقود ُسوْكنی  حگوخود . 993 مسأله کن نهوودم»: ا و « توو را در ایون خانوه سوا
کوودام گووذار وعلوووم نجاشوود والووک حووق  سووكونت را حووه   خووک از دو صووورت وسووألۀ قجوول وا

ل وی، کرده کوه وگور آنكوه نشوانه و قرخنوه؛ حاشود ظاهر از چنحن عجوارتی نووع او  ای حاشود 
م وقصود وی بوده است  .  حفههاند نوع دو 

گووور والوووک . 994 مسأله حوووق  سوووكونت را توووا زووووان ححوووات خووووخش )والوووک( بووورای  ،ا
که در وسألۀ  ل از دو صورتی  ذکور « 554»شخص دخگری قرار دهد و آن را حه صورت او 

کنوود، شوود کن ،لحوواظ  حووق  سووكونت حووه والووک ، قجوول از والووک حهحوورد، چنانچووه سووا
   ؛گردد بروی

کورده حاشود م لحواظ  گر حوق  سوكونت را حوه صوورت دو  کن، ولی ا حوق  ، حوا وورگ سوا
کن( ونتقل وی - تا زوان ححات والک - سكونت شود و پس از فوت  حه ورثۀ وی )سا
 ؛ خاحد حه ورثۀ والک انتقال وی ، حقوالک

نووی حووه شووخص ونتقوول در ووووار ،ایوون حكوون ت وعح  کووه حووق  سووكونت بوورای ووود  دی 
 .  شده نحز جاری است

گر والک . 995 مسأله کن(  ،ا حق  سكونت را برای شخصی تا زوان ححوات وی )سوا
رود و ورثوۀ والوک توا زووان ححوات  حوق  ُسوْكنی  از بوین نهوی، حوا فووت والوک، قرار دهد
کن  .  حق  اخجاد وزاحهت حا ساکن جهت استفاده از خانه را ندارند، سا
تی قرار داده نشود . 996 مسأله گر برای ُسْكنی  ود  کن و تحویل خانه حوه ، ا حا قجول سا

تی ق شده و حاخد حه آن عهل شود و این اور حا سكونت وود   هرچنود - او، عقد ُسْكنی  وحق 
 ؛ تواند ولكش را پس حگحرد وی، شود و والک پس از آن حاصل وی - کن
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ووه کووه عرفووا  وعلوووم حا ،الجت  شوود عجووارت عقوود ُسووْكنی  شوواول سووكونت وقوودار زوووانی 
 .  کافی نحست، شود بیش از آن وی

گر عقد ُسْكنی  وطلق حاشد و در آن قحدی نسجت حوه اسوتفاده از ونوزل  . 997 مسأله ا
قات و توواحعش واننود فرزنودان، صورت نگرفته حاشد کن و سایر وتعل  ، خانوادۀ فرد سا

کنند کاران و وههانان وی نحز وی خدوت    .توانند از آن استفاده 
توانوود آنچووه را نگهوودارخش بوورای اوثووال وی وتعووارف و وعهووول  فوورد وی ،ن طووورههووح
کند، است  ؛ در آن خانه نگهداری 

گر وی بورای نگهوداری واشوحن )پارکحنوو( داشوته حاشود - ووثال   - پس ا ، خانوه وحل 
 .  تواند واشحن خود را حه وحل  وذکور بیاورد وی





 

 وصّیت

ت آن ت و اههح   فضحلت وصح 
د بن وسل که اوام حاقراز وحه  ت حق  است و ههانا »فروودند:  ن نقل شده  وصح 

کند رسول خدا  ت  که هر وسلهانی وصح  کرد و شاخسته است  ت   1.«وصح 
کرم  که فروودند از پیاوجر ا ت نحكو حهحرد»: رواخت شده  کس حا وصح  شوهحد  ،هر 

 2.«ورده است
که رسوول خود اناز پدران بزرگوارش از اوام صادق : فروودنود ارواخت شده 

ت نكنووود» کوووس هنگوووام وفوووات خوووود نحكوووو وصوووح  ت ، هووور  کوووار نقصوووی در وووورو  ایووون 
کردند، )جوانهردی( و عقل اوست ت نهاخود؟  اى رسول خدا: عرض  چگونه وصوح 

کسووی زوووان ووورگش فوورا رسوود و وووردم )کسووان و خوخشووان او( پیراوووونش : فروودنوود چووون 
 3:حگوخد، جهع شدند

                                                           
 .0ح ،7ص، حاب الوصحة و وا أور بها، کتاب الوصاخا ،3 ح ،فسوعكافی. 1
 .0ح ،113ص، 41حاب، ابواب االحتضار و وا خناسجه ،4 ح ،هسحدزکالىسائلوهسحًبطالمسائل. 2
وون در ایون سوراى دنحوا در ، حخشوندۀ وهرحوان، داناى نهوان و آشوكار، ها و زوحناى خداى آفرخنندۀ آسهان. 3

شورخكی خگانه و بوی، کنن( بر اخنكه هحچ خدایی جز تو نحستکنن )عهد ویپیشگاه تو اقرار و اعتراف وی
د رانگحختوه شودن از قجرهوا توست و بهشت حق  اسوت و دوزخ حوق  اسوت و ب ۀحنده و فرستاد و وحه 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

َها» ُهن َ َفاِطَر الس َ ْرِض اِت َو َو الل َ
َ
ححَن َعاِلَن اْلَغحِب َو اْْل َن الر َ ْحه  َهاَدِ  الر َ ی ، الش َ ُهن َ ِؤن  الل َ

ْنووَت َوْحووَدَك اَل َشوورخَك َلووَك 
َ
 أ
ووَه ِؤال َ ْن اَل ِؤل 

َ
ْشووَهُد أ

َ
ووی أ ن 

َ
ْنحا أ ْعَهووُد ِؤَلْحووَك فووی َداِر الوود ُ

َ
ن َ َو  أ

َ
أ

وودا  َعْجووُدَك  ووَة َحوو َرُسوووُلَك َو  ُوَحه َ ن َ اْلَجن َ
َ
ن َ اْلَجْعووَث َحووق ٌ َواْلِحَسوواَب َوأ

َ
وواَر َحووق ٌ َوأ ن َ الن َ

َ
ق ٌ َوأ

َکَها َوَصْفَت َواْلهحَزاَن َحق ٌ َو  1اْلَقَدرَ َحق ٌ َو  یَن  ن َ الد 
َ
ْساَلَم َو  أ  اْْلِ

ن َ
َ
ن َ َکَها َشَرْعَت َو  أ

َ
اْلَقوْوَل  أ

ْثَت َو  ن َ َکَها َحد َ
َ
ْنَزْلوَت َو  أ

َ
َکَها أ ْنوَت اْلُقْرآَن 

َ
وَك أ ن َ

َ
ودا   أ  اُم اْلَحوق ُ اْلُهجوحُن َجوَزى اُم ُوَحه َ

دا  َو  ی  َخحَر اْلَجَزاِء َوَحح   اَلِم ُوَحه َ ٍد ِحالس َ  .آَل ُوَحه َ
خوا َولوی َ  تی َو خا َصاِحجی ِعْنَد ِشد َ ُکْرَحتی َو تی ِعْنَد  ُهن َ خا ُعد َ وَه آَحواجی  الل َ ِؤل  هوی َو ِنْعَهتوی ِؤل 

ِ  َتِكْلنی ِؤَلی َنْفسی اَل  ور 
ْقُرْب ِووَن الش َ

َ
َك ِؤْن َتِكْلنی ِؤَلی َنْفسی َطْرَفَة َعْحٍن أ َحدا  َفِؤن َ

َ
َطْرَفَة َعْحٍن أ

ْلَقاَك َوْنُشورا  
َ
ْحُعْد ِوَن اْلَخحِر َفآِنْس ِفی اْلَقْجِر َوْحَشتی َواْجَعْل لی َعْهدا  َیْوَم أ

َ
 2.«َوأ

                                                                                                                               
که توو  در قحاوت حق  است و حساب حق  است و تقدیرات و وحزان حق  است و ههانا دین چنان است 

کرده کوه توو تشورخع فرووودهوصف  گونه است  گفتوهاى و اسالم ههان  کوه توو  اى و اى و سوخن ههوان اسوت 
کرده که تو نازل  خداونود حوه پیواوجرش . ر هسوتیاى و توو ههوان خداونود حقحقوی و آشوكاقرآن چنان است 

ت و سالم فرستد د تحح  د و آل وحه  د جزای خحر دهد و بر وحه   .  وحه 

خن تویی تكحه ،حار خداخا  گرفتار گاه و ذخحرۀ ون و حه هنگام سختحن تویی خار و خاور ون و توویی  در هنگام 
گر چشن بر هون ، ا وگذارهرگز چشن بر هن زدنی ورا حه خودم و، خداخن و خداى پدران ون، ولی  نعهت ون که ا

گذاری حه شر  نزدخک شده و از خحر دور وی ونس تو وو پس در تنهایی وحشتناک قجر، شوم زدنی ورا حه خودم وا
که حا تو دخدار وی  . گشوده شده و حاز براخن قرار حده کنن از خودت عهد و پیهانیون حاش و در آن روز 

از  عووناخووا ، خووا علوون الهووی حووه وقوواخع سووابق و آخنووده، اونوود وتعووالوهكوون اسووت تقوودیرات خد« َقووَدر»ونظووور از . 1
زوضفةو  0ص، 47 ح ،هسآةالعمىلفيشسذأخبازآلالسسفىل حوه؛ خا وجازات حه اندازۀ عهل حاشد، هردو

 .  وراجعه شود 74ص ،11 ح، المّحمیىفيشسذهىاليسضسهالفمیه

کتوواب . 2 فصوول ذکوور عهوود  ،53و  55ص ،د بوون طوواووسسووح   فففالذالسففائلويدففاذالمسففائلایوون دعووا در 
ووت گونووه نقوول شووده اسووت ،الهح  ْرِض عوواِلَن اْلَغْحووِب َو ا»: حوودین 

َ
ووهاواِت َواْْل ُهوون َ فوواِطَر الس َ َن لل َ ْحه  ووهاَدِ  الوور َ الش َ
ْنو
َ
 أ
ْن اَل ِؤَلوَه ِؤال َ

َ
ْشوَهُد أ

َ
وي أ ن 
َ
ْنَحا أ ْعَهُد ِؤَلْحَك في َداِر الد ُ

َ
ي أ ححَن ِؤن  ودا  َك اَل َشورخَك َلوَك َو َت َوْحوَد الر َ ن َ ُوَحه َ

َ
 أ

اَو   َعْجُدَك َوَرُسوُلَك  ن َ الس َ
َ
ْخوَب فحهوا َو أ وَك تَ َعَة آتَحٌة ال َر ن َ

َ
ن َ اْلِحَسواَب َحوق ٌ َو   ْجَعوُث أ

َ
ن َ َووْن فوي اْلُقُجووِر َوأ

َ
وَة   أ اْلَجن َ

َکِل َوالْ  َوا َوَعَد اُم فحَها ِوَن َحق ٌ َو 
ْ
عحِن ِوَن اْلَهأ ن َ اْْل الن َ

َ
واَر َحوق ٌ َوأ ن َ الن َ

َ
َكواِح َحوق ٌ َوأ  خَهواَن َحوق ٌ َو َهْشَرِب َوالن ِ

َ
ن َ أ

َکَهوا َوَصوْفَت َو  یَن  ن َ الد 
َ
َکَهوا َشوَرْعَت َو  أ ْسواَلَم  َک اْْلِ ن َ اْلَقوْوَل 

َ
ن َ َهوا ُقْلوَت َو أ

َ
ْنَزْلوَت َو  أ

َ
َکَهوا أ ْنوَت اْلُقوْرآَن 

َ
وَك أ ن َ

َ
اُم  أ

ْنَح اْلَحق ُ اْلُهجحُن َو  ْعَهُد ِؤَلْحَك في َداِر الد ُ
َ
ي أ ن 
َ
ْساَلِم دخنا  َو أ  َوِحاْْلِ

ا  ح  ي َرضحُت ِحَك َر ن 
َ
ٍد ا أ  َوِحَعلوي ٍ  ِحُهَحه َ

وا  َنجح 
ِکَتاحا  َو ِحاْلُقرْ ِؤَواوا  َو  وَك آِن  ْهوَل َبْیوِت َنجح ِ

َ
ن َ أ
َ
  أ

َ
ُهون َ أ توي الل َ ِجه َ

َ
تي َوَرَجواجي ِعْنوَد أ ُکْرَحتوي  ْنوَت ِثَقتوي ِعْنوَد ِشود َ

 َو 
ُ
تي ِعْنووَد اْْل تووي َتْنووِزُل بوو  َو ُعوود َ

 ُووووِر ال َ
َ
هووي َو أ ِؤل  وو  فووي ِنْعَهتووي َو ِ َعَلووی ُوَح ْنووَت َولح 

ووَه آَحوواجي َصوول  ووٍد َوآِلووِه َو ِؤل  اَل ه َ
َحدا  َوآِنْس في َقْجري َوْحَشتي َو َتِكْلني ِؤلی  َنْف 

َ
ْلَقاَك َوْنُشورا   اْجَعْل لي ِعْنَدَك َعْهدا  َیْوَم سي َطْرَفَة َعْحٍن أ

َ
 . «أ



ت      / وصح 

ت وی ،سپس  . کندنسجت حه آنچه وورد احتحاح اوست وصح 
ت: فروودنود در اداوه اوام صادق ود صودق ایون وصوح  ایون سوخن خداونود ، وؤخ 

کوه ووی وفاَعَة ؤال  ال: »فرواخودوتعال در سوورۀ وجارکوۀ وورخن اسوت  َخوَذ  َخْهِلكووَن الش َ َووِن ات َ
ِن َعْهدا   ْحه  ی اسوت بور  1«ِعْنَد الر َ ت حق  ت است و وصح  و این ههان عهد و پیهان وح 

کوووه آن  را بیووواووزد و حوووه دخگوووران )خانووودان و حسوووتگانش( تعلوووحن دهووود و هووور وسووولهانی 
م( اوحوور الهوو ونحن ت را رسووول خوودا : فروودنوود )جوود  حووه ووون آووخووت و  ایوون وصووح 

ت را ججرجحل حه ون تعلحن داد: فروودند رسول خدا   2.«این وصح 
کووه پوودر بزرگوارشووان اوووام حوواقر از اوووام صووادق م( : فروودنوود رواخووت شووده  )جوود 

ت خووخش( سوتن نكنود و »: فروودند له ونحناوحرا کند )و در وصح  ت  کس وصح  هر 
ت( را در زووان  ،)حه وارث( ضرر وارد نحاورد کوه آن )ووال ووورد وصوح  کسی است  وانند 

 3.«ححات خود صدقه داده حاشد
که خداوند وتعال وی حا سه چحز حه تو  ،اى فرزند آدم»: فرواخددر حدخث نقل شده 

کرد گاه وی: ماحسان و نحكی  گر خاندانت از آن آ که ا شودند گناهانی را بر تو پوشاندم 
ولوی  ،و از تو قرض خواستن وسعت رزق و روزی حه تو دادم، سپردندتو را حه خاک نهی

م  تووو نحكووی و خحووری پوویش نفرسووتادی و حووه تووو هنگووام ووورگ وهلووت دادم تووا در خووک سووو 
کنی ت   4.«ى پیش نفرستادىولی تو براى خود نحكی و خحر ،دارایی خود وصح 

ت و حروت تغحير آن  واجج بودن عهل حه وصح 
کرخن در سورۀ حقره آخۀ  ت وی« 141»قرآن   :  فرواخد درحارۀ تغحیر وصح 

ُلوَنُه ِؤن َ اَم َسهحٌع َعلحٌن » ِ ذیَن ُیَجد 
ها ِؤْثُهُه َعَلی ال َ َلُه َحْعَد وا َسِهَعُه َفِؤن َ  .  «َفَهْن َحد َ

                                                           
گرفتووه  ،اختحووار شووفاعت ندارنوود»: 43 ۀآخوو ،سووورۀ ووورخن. 1 کووه از جانووب خووداى رحهووان پیهووانی  کسووی  وگوور 

 .«است
 .1ح ،4ص ،حاب الوصحة و وا أور بها، کتاب الوصحة ،3ح ،فسوعكافی. 2

 .4ح ،450ص، 0حاب، کتاب الوصاخا ،15 ح، وسائلالشیعه. 3

 .14ح ،130ص، 5حاب، کتاب الوصاخا، 5 ح ،جهريباألزكام. 4



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ت ر» کوه وصوح  کسی  ا حعود از شونحدنش تغحیور دهود )و بورخالف وصوحت رفتوار پس 
گنوواه بزرگووی شووده و کووه عهوول حووه خووالف  (کنوود ورتكووب  کووار بوور آنووان اسووت  گنوواه ایوون 

کردار خلق( شنوا و دانا است گفتار و  کنند و خداوند )حه  ت   .  «وصح 
که وی د بن وسلن نقل شده  در ووورد ووردی سو ال  از اووام صوادق گوخد از وحه 

کووه حووه ت نهوووده نهووودم   اوووام صووادق، وصوورف )حعووض( وووالش در راه خوودا وصووح 
ت عهووول شوووود»: فروودنووود ت در ووووورد فوووردی غحووور  ،حاخووود حوووه ووووورد وصوووح  هرچنووود وصوووح 
سوورۀ حقوره را توالوت « 141»خا وسوححی حاشود، سوپس حضورتش آخوۀ  یهودی ،وسلهان
   1.«فروودند

کووه از اوووام صووادق کووه وصووح  در ووو در حوودخث اسووت  ت حووه ورد وووردی سوو ال شوود 
ت را در ووووورد فوووردی هزخنوووه نهووووده، کووورده ولوووی وصوووی ِ او حوووج اووووام ، ووووال ووووورد وصوووح 
ت وصی  او حاخد غراوت آن را بپردازد و آن ر»: فروودند صادق کوه وصوح  ا ههان طوور 

سوووورۀ حقوووره را توووالوت « 141»سوووپس حضووورت آخوووۀ ، هزخنوووه نهاخووود شوووده بووورای حوووج
 2.«فروودند

که از اوام صادق ت در  در نقل است  که حه شخصی وصوح  وورد وردی س ال شد 
کووه حووا  درهوون را حووه  544ولووی وصووی   ،ای را آزاد نهاخووددرهوون از ثلووث وووالش حنووده 544کوورده 

وت حوج انجوام دهود، اووام صوادق وصوی  او حاخود »فروودنود:  وردی داده تا از طرف وح 
کووردن حنووده ت شووده بوورای آزاد  کووه وصووح  هزخنووه  غراوووت آن را بپووردازد و آن را ههووان طووور 

 3«.نهاخد

                                                           
ِة َعَلی ِجَهِتَها، کتاب الوصاخا ،3 ح ،فسوعكافی. 1  .1ح ،10، صَحاُب ِؤْنَفاِذ اْلَوصح َ

َرَها َفُهَو َضاِوٌن ، ههان. 2 ٍ َفَغح َ ُة في َحق  َکاَنِت اْلَوصح َ  اْلَوصي َ ِؤَذا 
 .4ح ،44ص، َحاُب ان َ

 .7ح، ههان. 3



ت      / وصح 

ت و اقسام آن  تعرخف وصح 

 ت و حکن واجج خا وستحج بودن آن  تعرخف وصح 
ت» . 998 مسأله کوه اختحوار آنهوا حوا اوسوت « وصوح  کوه انسوان درحوارۀ اووورى  آن اسوت 

 .  برای حعد از ورگ خود سفارش نهاخد
ت در اصل وستحب اسوت وا در حعضوی از وووارد واجوب ووی، وصح  واننود ؛ شووداو 

 .«1440تا  555»ساجل های وبرخی از صورت

که نشانه کسی   هاى ورگ را در خود وی بيند  وظاخف 

گوور انسووان نشووانه . 999 مسأله حنووابر  در صووورت اوكووان، هوواى ووورگ را در خووود بجحنوود ا
کوه از ووردم حوه صوورت ودخعوه و اوانوتاحتحاط  خوه، واجب حاخد اووالی را  سورواخۀ ، عار

خوا آنكوه ، حجانش برگردانوداوست فورا  حه صا وضارحه خا وشارکت و وانند آن در اختحار
 ؛ حه آنان اطالع دهد

گر این اور وهكن نجاشود  ا ا گورفتن بور  - حاخود، او  کوردن و شواهد  ت  هرچنود حوا وصوح 
ات و نشوانی صواحب ووال خوا  کوردن وصوی  و شواهد از نوام و خصوصوح  گواه  ت و آ وصح 

که وطهجن شود وال حعد از فوت او حه صاحجش وی - اوور دخگر کند   1.رسد کاری 

که حوه ووردم حودهكار حاشود و  درحالی نشانه گر انسانا . 1111 مسأله های ورگ را بجحند 
خووا وطالجووه  کنوود ولووی طلجكووار وطالجووه نهووی ،خووا رسووحده هنگووام ادای آن حوودهی نرسووحده

 در این ووارد چنانچه از خودش والی داشوته حاشود، تواند بپردازد ولی او نهی ،کند وی
کسو وال ندارد ولوی احتهوال وعقوولهرچند  خا وانی ادا نهاخوددهود   حاخود، ی آنهوا را وج 

که اطهحنان نهاخد حدهی او پوس از وفواتش حوه طلجكوار داده ووی کند  ووثال  ؛ شوود کارى 
ت شوواهد  کنوود و بوور وصووح  ت  گوور حوودهكار بووودن او بووراى دخگووران وعلوووم نحسووت وصووح  ا

   ؛حگحرد
                                                           

م. 1  .  رجوع شود« 1443»سألۀ و ،حه جلد سو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گر فرد وی  ا ا جوه تواند حودهی خووخش را بپوردازد و وقوت آن رسوحده و طلجكوار وطال او 
 .  هاى ورگ را در خوخش نجحند هرچند نشانه، بپردازد حاخد فورا  ، نهاخد

که نشانه . 1111 مسأله گور، بینود هاى وورگ را در خوود ووی کسی  حقووق شورعی واننود  ا
چنانچوه از ، توانود آن را بپوردازد زکات و وظالن بر عهدۀ وی است و فعوال  نهوی، خهس

کسوی آنهوا  وعقول ولی احتهال ،وال نداردهرچند  خا خودش والی داشته حاشد دهود 
ووانی ادا نهاخوود کووه اطهحنووان نهاخوود پووس از ووورگش پرداخووت ، را وج  کنوود  کووارى  حاخوود 

گر حدهكار بودن او حه حقوق شرعی براى دخگران وعلووم نحسوت حوه فورد ، شود وی وثال  ا
کند ت   ؛ وورد اعتهادی وصح 

گر فورد ووذکور حتوانود حقووق شورعی ووذکور را فعوال  بپوردازد  ا ا فوورا  اقودام حوه  حاخود، او 
کند  .  هاى ورگ را در خود نجحند هرچند نشانه، پرداخت آن 

که نشانه . 1112 مسأله گور حوجبینود هاى ورگ را در خوود ووی کسی  بور وی واجوب و  ، ا
گوورفتن نحووز هشووده حاشوود و نتوانوود خووودش آن را حوو وسووتقر   بووراخش وقوودور  جووا آورد و ناخووب 
ولووی احتهووال  ،نووداردوووال هرچنوود  خووا چنانچووه از خووودش وووالی داشووته حاشوود، نجاشوود
کسی ح وعقول انی حه نحاحوت از وی حو را حه جدهد  کنود ، جوا آورد هطور وج  کوارى  حاخود 

واننود آنچوه ؛ شوودحه نحاحت از وی انجوام ووی که اطهحنان نهاخد در صورت فوت حج
 1.در وساجل قجل ذکر شد

کووه نشووانه . 1113 مسأله گوور نهوواز و روز، بینوود هوواى ووورگ را در خووود وووی کسووی   قضووا ۀا

ارهداشته خا  کوه اطهحنوان نهاخود آنهوا را پوس از ، ای بر عهدۀ او حاشدکف  کند  کارى  حاخد 
کنود از ووال خوودش بوراى آنهوا اجحور  وثال  ، دهند وفاتش از طرف او انجام وی ت  وصوح 

 ؛ حگحرند

گر وال نداشته حاشد  انی آنها را انجوام  ولی ،حلكه ا کسی وج  احتهال وعقول دهد 
ت ، دهد   ؛ نهاخدحاز هن واجب است وصح 

                                                           
م. 1 ت حووه حووج»وجحووث  ،«حووج  »فصوول  ،توضووحح بیشووتر وسووألۀ وووذکور در جلوود دو  ذکوور شووده « احكووام وصووح 

 . است



ت      / وصح 

ه  گر فردی حاشود ،الجت  ، اووور اطوالع دادن حوه او کوه حدانود حوا - تور  واننود پسور بوزرگ - ا
کوووافی اسووت و الزم نحسوووت ، شووود ط وی انجووام وووویوووذکور توسووو اطوووالع دادن حووه وی 
ت نهاخد  .  وصح 

کوووه نشوووانه . 1114 مسأله بینووود و دارای اوالد صوووغحر  هووواى وووورگ را در خوووود ووووی پووودری 
کووه حووا نداشووتن قوو، اسووت ن والشووان از بووین ووویدر صووورتی  خووا حووق  آنووان تضووحیع ، رود ح 
کردن براى آنان، شود وی ت  ن نهاخد حاخد حا وصح  ن اوحنی وعح   .  قح 

گوور اوالِد وی ووه ا خووا  ولووی  شوورعی دخگوورى واننوود پوودربزرگ پوودرى داشووته حاشووند، الجت 
ن بوورای آنووان ووجووب وفسووده ن نكووردن قووح  کووه اجتنوواب ازوعووح  ، آن الزم اسووت نشووود  ای 

ن برای  تعحین  .  آنان واجب نحست قح 

که نشانه . 1115 مسأله کسی طلجی داشوته، بیند هاى ورگ را در خود وی کسی  گر از   ا
خووه، خووا وووالی حووه صووورت ودخعووه خووا ووجووودی حسوواب حووانكی داشووته حاشوود سوورواخۀ ، عار

خووا حعضووی از اووووالش در ، وضووارحه خووا وشووارکت و واننوود آن نووزد دخگووری داشووته حاشوود
که ورثه ا کوه حوه ورثوه، ز آن خجر ندارنودوكانی وخفی حاشد   احتحواط واجوب آن اسوت 

 ؛ اطالع دهد
گر اطالع ندادن حه آنان  خوا اسوراف و  عرفوا  تضوحیع حوق  ورثوه وحسووب شوود، حلكه ا

 . واجب است حه آنان خجر دهد، تجذیر وال حه حساب آخد

 ت  اقسام وصح 

ت دو قسن است . 1116 مسأله ت ؛ وصح  ت « تهلحكی»وصح   .«عهدی»و وصح 
ت نهاخود ووال لیكی:الف.وصّیثجم که فرد وصوح  وی را  1آن است  خوا ونفعوت خوا حق 
وووق حوووه اوس ی خوووا وووووعووون از اشوووخاص حقحقات حعووود از وفووواتش ووووال دخگوووری )وووووکوووه وتعل 

ت ووویووووحقوق  2کنوود زوووحن، خانووه خووا سوورقفلیی، عنوواوین و جهووات( حاشوود، وووثال  وصووح 
                                                           

که وال وذکور عحن شخصی حاشد خا دین )طلب(. 1  .  فرقی نحست 

کوه شوخص حوا پرداخوت عووض، ونظور از سرقفلی. 2 والوک آن شوده ، حق  انتفاع و استفاده از وغوازه اسوت 
م؛ است  .  ذکر شد« 514و  545»وساجل  ،توضحح آن در جلد سو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ن خا فقورا خوا عوزاداوغازه  ری اووام حسوحناش حعد وفات وی، وال فرد خا وسجد وعح 
حاشوود خووا تووا وقتووی ههسوورش در قحوود ححووات اسووت حووق  سووكونت در ونووزلش را داشووته 

 حاشد. 
وق حوه اوسوت  ب.وصّیثعهدی:  کوه وتعل  ت نهاخود اوورى را  که فرد وصح  آن است 

که نسجت حه آنان والخوت دارد بورای حعود از ، حعد از وفاتش انجام دهند کسانی  خا برای 
ن و سرپرست   ؛ قرار دهدوفات خود قح 

ت   َکْفن و وحل  دفن و وراسهات تعزخوه حعود از وفواتش وصوح  وانند اخنكه فرد براى 
هوواى نهاخوود حعوود از وفووات وی از وووالش بووراى انجووام نهازهووا و روزهخووا سووفارش ، نهاخوود

نی را حه شخصی بجخشند خوا صورف در ، اجحر حگحرند، قضاخش خا حج  وی خا وال وعح 
کننود ات  ن بور فرزنودان ناحوالغ ، آن را وقوف نهاخنودخوا  خحرات و وجور  خوا فوالن شوخص قوح 

 .  وی حاشد
ت تهلحكی سه رکن دارد . 1117 مسأله  : وصح 
کننده )ووصی( .1 ت  ت واقع شده )ووصوی  حوه( .2 ؛وصح  کسوی  .3 ؛آنچه وورد وصح 

ت شده )ووصی  له(   .که برای او وصح 
ت عهدی ا وصح   : دارای دو رکن است ،او 

کننده )و .1  ت  ت واقع شده )و آنچه وورد .2 ؛وصی(وصح     .وصی  حه(وصح 
ووه ت ،الجت  کننووده بوورای اجوورای وصووح  ت  ت عهوودی وصووح  شخصووی را ، گوواه در وصووح 
ن وی ت  ،ههچنحن .شودناوحده وی« وصی  »که ، نهاخد وعح  ت در وصوح  گر وورد وصوح  ا

وق حوه شوخص ثوالثی حاشود کوه حوه وی  - عهدی وتعل  ت شوده حاشود  وثول اخنكوه وصوح 
ت شووده  - وووالی را بجخشووند کووه بوووراخش وصووح  ناوحوووده « وصووی  لووهو»شووخص وووذکور 

 1.شود وی
ت تهلحكوووی . 1118 مسأله وووق ، شوووخص حاشووود« وصوووی  لوووهو»، چنانچوووه در وصوووح  تحق 

                                                           
ت عهدی در حعضی ووارد وجود دارد« ُووصی  له» ،حنابراین. 1 ت تهلحكوی ههوواره دارای و ،در وصح  لی وصوح 

 . حاشد وی« وصی  لهو»



ت      / وصح 

ت احتحاح حه قجول وی دارد گر  1وصح  حاشود واننود  عنوان خا جهت عام« ووصی  له»و ا
 .  احتحاح حه قجول ندارد علها خا عزاداری اوام حسحن، سادات، فقرا

گرفتن و قجض ووال توسوطصورت در هر دو خوا وکحول خوا ولوی  « وصوی  لوهو» ، تحویل 
 .  وی شرط نحست

ت عهدی . 1119 مسأله ق وصح     2؛وطلقا  شرط نحست« وصی  لهو»قجول  ،در تحق 
ه کننده برای اجورای آن  ،الجت  ت  گر وصح  ن نهووده« وصوی  »ا حكون قجوول خوا رد  ، وعوح 

 .  بیان خواهد شد« 1115و  1110»وصاخت در وساجل 

گر وص . 1111 مسأله ت عهدی حه تهلحک وال حه شخصی حها کننده در وصح  ت  طور  ح 
ت نهاخوود ووانی وصووح  ، چنانچووه تهلحووک وووذکور حووه صووورت هجووه و حخشووش حاشوود، وج 

گوور حووه ؛ خووا وکحوول خووا ولووی  وی الزم اسووت« لووهوصووی  و» تحویوول و قووجض وووال توسووط ووا ا او 
 .  قجض الزم نحست، صورت صلح حاشد

ت و زوان آن ق وصح  ت تحق   کحفح 
وو . 1111 مسأله تدر تحق  کووافی اسووت ،ق وصووح  کووه عرفووا  بوور آن داللووت نهاخوود  . هوور اوووری 

ت ویحنابراین،  کتجیوصح  ی حا اشاره انجام شود تواند حه صورت شفاهی خا   .  و حت 
ت در وورض وووت انجوام شوده خوا در غحور آن ،ههحن طور از زووان ؛ فرق نودارد وصوح 

کننوووده حعووود از و ت  گذشوووته حاشووود خوووا وصوووح  ت طووووالنی  ت وووود  وووق وصوووح  ت تحق  صوووح 
ت واجب است ،در هر صورت ؛حالفاصله حهحرد  .  عهل حه وصح 

ت  قجول و رد  وصح 

ت ت . 1112 مسأله ت شوووده )و ،هلحكووویدر وصوووح  کوووه بوووراخش وصوووح  وصوووی  لوووه( کسوووی 
                                                           

ووۀ ناحووالغ خووا وجنووون حاشوود. 1 کووه شووخص وووذکور واننوود حچ  ط ولووی  شوورعی وی صووورت ، قجووول توسوودر وووواردی 
 .  گحرد وی

ت عهودی حوه هجوه خوا صولح حالعووض ووال. 2 کننوده در « وصوی  لوهو»، هرچند در وصح  ت  حعود از وفوات وصوح 
کورده و او هجوه خوا صولح را قجوول نهاخود و صورتی والک ووال ووی کوه وصوی  آن را حوه وی هجوه خوا صولح  شوود 

 . شودذکر وی« 1414»در وسألۀ  ،حكن لزوم خا عدم لزوم تحویل و قجض وال



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کننده خا حعود از وفوات وی وی ت  ت را در زوان ححات وصح  هرچنود حعود  - تواند وصح 
تی گذشت ود   .  قجول نهاخد - از 

ت تهلحكوی توسوط  . 1113 مسأله گفتوار خوا انجوام ووی« لوه وصوی  و»قجول وصوح  توانود حوا 
که داللت بر رضاخت وی دارد گردد، کاری  ق  ت ر؛ وحق  ا وانند اخنكوه ووال ووورد وصوح 

ت حه قصد قجول  .  تحویل حگحرد، وصح 

ت تهلحكوو . 1114 مسأله گوور در وصووح  ت شووده )و ،یا کووه بووراخش وصووح  وصووی  لووه( کسووی 
ت را کننده و چوه حعود از وفواتش - وصح  ت  کنودقجوو - چه در زوان ححات وصح   ، ردل 

ت وق حوه وی  کردن وصح  ت از نظور شورعی وتعل  حعد از آن اثوری نودارد و ووال ووورد وصوح 
   ؛حاشدوی

گر  ا ا ت« وصی  لوهو»او  کوردن وصوح   ، چنانچوه ردنهاخود ، احتودا آن را ردقجول از قجوول 
گرفتوووه کننوووده صوووورت  ت  رد  ووووذکور اثوووری نووودارد و ، کوووردن آن در زووووان ححوووات وصوووح 

گور حعود از، را قجول نهاخدتواند حعدا  آن  وی کننو ولوی ا ت  ، نهاخود ده آن را ردوفوات وصوح 
ت حاطل وی  .  شودوصح 

گرفتووه حاشوود . 1115 مسأله ووق  نووی تعل  ت تهلحكووی حووه وووال وعح  گوور وصووح  ورثووه حعوود از ، ا
ک ت  ت را قجول خا رد« ووصی  له»توانند قجل از اخنكه ننده نهیوفات وصح  نهاخود  وصح 

کنند ف  ت را فوورا  قجوول خوخا وی را وجج، در آن وال تصر  کوه وصوح  کراه( نهاخند   ا ردور )ا
تواننود کوه در ایون صوورت ووی، وگر آنكه تأخحر این اور ووجب ضرر بر ورثه حاشد؛ کند

ت نهاخند کن شرع وی را وججور بر قجول خا رد  وصح     ؛حا وراجعه حه حا
کسوور وشوواعی ت تهلحكووی حووه  گوور وصووح  ووا ا ت  - واننوود خووک پوونجن - او  از اووووال وصووح 

گرفتووه حاشوود و وقصووود وی ایوون حاشووک ووق  ووت و ارزش آنچووه بوورای ننووده تعل  کووه والح  د 
کسور وشواع حاشود« وصی  لهو» گرفته حوه انودازۀ آن  فات  ،در ایون صوورت 1،در نظر  تصور 

ک وت « وصی  لهو»ه ونافات حا حق  ورثه  کن شودن ارزش و والح  نداشته حاشد و ووجب 
                                                           

که وق .1 کننده این نجوده  ت  ت حوه  ،حه عجارتی .در خوِد ترکه حا ورثه شرخک حاشد« وصی  لهو»صود وصح  وصح 
ت»صورت  ت»نه  ،بوده« شرکت در والح   . اووال« شرکت در عحنح 



ت      / وصح 

ی  آود   وانند نهاز خواندن و رفت و، آن نشود  . اشكال ندارد، در ونزل وتوف 
ت حوه دو شویء . 1116 مسأله گر فورد وصوح  بورای  - ووثال  ونوزل و اثاثحوۀ ووجوود در آن - ا

کنوود و وی خكووی ت نسووجت حووه ، نهاخوود از آن دو را قجووول و دخگووری را رد شخصووی  وصووح 
کوورده صووححح و نسووجت حووه دخگووری حاطوول اسووت تش حووه ؛ آنچووه قجووول  وگوور آنكووه وصووح 

ت نجاشد، دوجهوع آن دو شیء حا هن حاش کدام حه تنهایی وورد وصح  که هر   .  طوری 
ت حووه خووک شوویء ،ایوون حكوون کووه وصووح  بوورای  - وووثال  خووک قطعووه زوووحن - در جووایی 

گرفتوووه و وی حخشوووی نهاخووود نحوووز  از آن را قجوووول و حخوووش دخگووور را رد شخصوووی صوووورت 
 .  جاری است

گر . 1117 مسأله ت تهلحكی والی از اووالش را بر ا ت فردی در وصح  ای شخصی وصوح 
ت را وصی  له( پیش ازآن شخص )و نهاخد و کند خوا رد آنكه وصح  ، نهاخود حهحورد قجول 

ت  تواننوود آن گردنوود و ووویجانشووحن وی وووی، ورثووۀ آن شووخص در قجووول خووا رد ِ وصووح 

ت را قجول نهاخند    .وصح 
ه این حكن ت خووخش برنگوردد ،الجت  کننوده از وصوح  ت  که وصح   ،در صورتی است 

ت حاطل وی وگرنه ی نسجت حه آن وال ندارندشود و ورثوصح   .  ۀ او حق 

ت شدهشاخان ذکر است،  که براخش وصح  ورثه هنگام فووت ، وراد از ورثۀ شخصی 
کننده، اوست ت   .  نه ورثۀ هنگام وفات وصح 
گر . 1118 مسأله ت را قجول و حعضوی در وسألۀ قجل« وصی  لهو»حعضی از ورثۀ  ا ، وصح 

ت نسوجت حوه سوهن ورثوهکنند از آنان رد کوه رد، وصوح  حاطول و نسوجت حوه ، انودهکورد ای 
کووردهسووهن ورثووه کووه قجووول  ت فوورد )وانوود صووححح اسووتای  وصووی( ؛ وگوور آنكووه وصووح 

کوه حخشوی از ووال حوه تنهوایی ، اختصاص حه وجهوع وال حا هون داشوته حاشود طووری 
ت نجاشد  .  وورد وصح 

گوووور وارث  . 1119 مسأله ت « 1413»در وسووووألۀ « وصووووی  لووووهو»ا در زوووووان ححووووات وصووووح 
ت حهحردقجل از قجول خا رد  و، کننده ت ، ورثۀ او در قجوول خوا رد  صح  جانشوحن وی ، وصوح 
 . شودگردند و حكن وذکور در وورد آنان جاری ویوی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گر ورثۀ  . 1121 مسأله ت را ، ذکر شد« 1413»حسب آنچه در وسألۀ « وصی  لهو»ا وصوح 
کننوود ت هرچنوود وحووراث وحسوووب نهووی، قجووول  ولووی از جهووت  ،شووودوووال وووورد وصووح 

ووووت تقسووووحن بوووور حسووووب سووووهام ارث بوووو شووووود و وصوووواخا و ین آنووووان قسووووهت ووووویکحفح 
ت شوووده )وهوووای ش حووودهكاری کوووه ووووال بووورای او وصوووح  کسووور خصوووی  وصوووی  لوووه( از آن 

 .  گردد نهی

که والی از اووالش را حعد از وفات حه شخصوی  . 1121 مسأله ت نهاخد  گر فردی وصح  ا
ت عهدی( که آن شخص حهحرد، بجخشند )حه صورت وصح  چوه در زووان ، در صورتی 
کننووده و چووه حعوو ت   - قجوول از اخنكووه وووال را حووه وی حدهنوود - د از وفوواتشححووات وصووح 

تش عدول نكرده حاشد کننده از وصح  ت  وصی  لوه( ، ورثۀ آن شخص )وچنانچه وصح 
کننده ت   .  نهاخند ، هجه و حخشش وذکور را قجول خا ردحق  دارند حعد از وفات وصح 

ت خا تغحير آن  انصراف از وصح 
کننووده در زوووان ححووات خوووخش وووی . 1122 مسأله ت  تش صوورف توانوووصووح  د از وصووح 

کرده و آن را حه هن بزند خا آن را تغحیر دهد خا تكهحل نهاخد  .  نظر 
ت خا تغحیر آن ط خک از دو صورت ذیول توسو حا صدور هر، رجوع و انصراف از وصح 

کننده ت  ق وی، وصح   : شود وحق 

گفتار -  .  «از وصحت خودم برگشتن»: وثل اخنكه حگوخد؛ حا 

کوواری - کوورده حعوود از وفوواتش حووه شخصووی  زلووی راوووثال  ون؛ حووا انجووام  ت  کووه وصووح 
ت سوواحقش - خووا فووردی را حفروشوود، حدهنوود بووراى فووروش آن وکحوول  - حووا التفووات حووه وصووح 
تش حاطل وی، نهاخد  .  شود که در این صورت وصح 
کنود و حعود دخگورى را  ،ههحن طور  ن  ن فرزندانش وعوح  گر احتدا فردی را حه عنوان قح  ا

ن قرار ده ت قجلی بی، دحه جاى او قح   . گردد اثر وی که در این صورت وصح 
ت فردی حا خكی از راه . 1123 مسأله گر وصح  و حعودا  نسوجت  1های شرعی ثاحوت شوودا

                                                           
تراه. 1  .  شودذکر وی« 1105و  1104»در وساجل  ،های شرعی ثاحت شدن وصح 



ت      / وصح 

کننوده خوا تغحیور آن شووک و تردخود حاصول شوود ت  حاخود حوه آن وصووحت ، حوه رجووع وصوح 
گردد وگر آنكه حا دلحل وعتجری رجوع؛ عهل شود ت خا تغحیر آن ثاحت   .  از وصح 

گر از فر . 1124 مسأله تا کودام دی دو وصح  خوک از  ناوه حه جای وانده و وعلووم حاشود 
، وتضوواد  و چنانچووه وصوواخای ذکوور شووده در آن دو، حعوود از دخگووری نوشووته شووده، آن دو
ت سوابق، نافی هن حاشدو ت آخور وی عهول شوود و وصوح  لغوی  و از ، وحاخود طجوق وصوح 

 ؛ شوداعتجار ساقط وی

کوورده ثلووث وووالش را حووه  ت  کوورده واننوود اخنكووه وصووح  ت  علووی حدهنوود و حعوودا  وصووح 
نی را حوه علوی حدهنود ، ههان ثلث را حه حسحن حدهند کرده وغازۀ وعح  ت  خا آنكه وصح 

که ههان وغازه را حه حسحن حدهند کرده  ت   .  و حعدا  وصح 

ت . 1125 مسأله گر از فردی دو وصح  ت در دو  ،ناوه حه جا وانده ا چنانچه وووارد وصوح 
ت ت عهل شود، ناوه حا هن تنافی نداشته حاشد وصح   ؛ حاخد وطابق هر دو وصح 

ت گفته وانند اخنكه در وصح  خک سال نهاز قضوا بوراخش اجحور حگحرنود و  ناوۀ سابق 
ت خوا  خک واه روزۀ قضوای وواه روضوان بوراخش انجوام دهنود حعدی حگوخد ۀناو در وصح 
ت ت در وصح  وارۀ روزه نهووده و در وصوح  کف  ت حه پرداخت خوک وواه  ناووه  ناوۀ قجل وصح 
کرده حاشد حعدی ت حه انفاق خک وحلحون تووان از اووالش حه فقرا     ؛وصح 
ووه  کوورده  ،الجت  ت سووابق خوووخش عوودول  کننووده از وصووح  ت  گوور وعلوووم حاشوود وصووح  ا
ت قجلی از اعتجار ساقط وی، است  ؛ شود وصح 

ت ت ،ناوۀ سابق وثل آنكه در وصح  ت حه خک سال نهواز قضوا و در وصوح  ناووه  وصح 
کورده حعدی حه دو سال نهاز ت  هوا و قوراجن وعلووم حاشود چنانچوه از نشوانه، قضا وصوح 

ت قجلی خوخش گرفتن برای خک سال نهاز قضا عدول حوه دو سوال  که از وصح  حه اجحر 
 .  حاخد دو سال نهاز قضا براخش اجحر حگحرند 1،نهاز قضا نهوده

                                                           
که غالجا  این چنحن است. 1 که ونظور وی انجام دو سوال  ولی؛ ههچنان  گر از قراجن و شواهد استفاده شود  ا

کورده بووده ،نهاز قضای دخگر ت  کوه قوجال  وصوح  حاخود سوه سوال نهواز قضوا ، عالوه بر خک سال نهواز قضوایی 
 . براخش اجحرحگحرند



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گر فرد . 1126 مسأله ت حوه  ،ا کنود و حعود وصوح  ت حه ثلوث ووالش بورای شخصوی  وصح 
ثلووث وووال بووین دو شووخص وووذکور ، ای شووخص دخگووری نهاخوودنصووف ههووان ثلووث بوور

   .شودطور وساوی تقسحن وی حه
کوه فورد نوی بورای شخصوی نهاخود و حعود ، این حكن در جایی  ت حوه ووال وعح  وصوح 

کند نحز جاری است ت حه نصف وال وذکور برای شخص دخگر   1.وصح 

کننده  ت   شراخط وصح 

کننده حاخد داراى شراخط ذیل حاشد . 1127 مسأله  :  وصحت 
 ؛ سفحه نجاشد .3؛ عاقل حاشد .2؛ حالغ حاشد )وگر در برخی ووارد( .1

ت را حا قصد و اختحار انجام دهد .4     2.قاتل خودش نجاشد .5؛ وصح 
 . گردد در وساجل حعد ذکر وی ،توضحح این ووارد

 9 .حالغ حاشد 
ت حچۀ ناحالغ صححح نحست . 1128 مسأله ه ده ،هالجت  ؛ وصح  گر پسر حچ  بوراى  3ساله ا

تش  جی خووودخوخشوواوندان نسوو کوورده حاشوود وصووح  ت  ووه وصووح  خووا صوورف در خحوورات عاو 
ت وی براى غحر خوخشاوندان نسوجحش وحول  ، صححح است ولی صححح بودن وصح 

 .  است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود اشكال
ووۀ هفووت . 1129 مسأله گوور پسوور حچ  کووه ارزش  4سوواله ا ت نهاخوود  نسووجت حووه اوووری وصووح 

ت ، ووووالی انووودکی داشوووته حاشووود ت وی ووووورد اشوووكالصوووح  وراعوووات ، اسوووت وصوووح 
 .  وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود

                                                           
 .  گرددوصحت دوم ووجب حاطل شدن نحهی از وصحت اول وی ،حنابراین. 1

کننووده ح. 2 ت  ووتاز شووراخط وصووح  خ  کتوواب - نووده نجووودن و حر  کووه در   – هووای فقهووی ذکوور شوودهحووا توضووححی 
 . شودصرف نظر وی ،ولی از بیان احكام آن حه جهت اخنكه اوروزه وحل  احتال نحست ،حاشد وی

ه. 3 کاول شده استپسر حچ  که ده سال قهرخش   . ای 

ه. 4 که هفت سال قهرخش تهام شده استپسر حچ   . ای 



ت      / وصح 

 3 .عاقل حاشد 

کند . 1131 مسأله ت  که در حال دیوانگی خا بیهوشی خا وستی وصح  تش ، کسی  وصوح 
ت عاقوول حاشوود گوور در هنگووام وصووح  سووپس دیوانووه خووا وسووت خووا ، صووححح نحسووت و ا

گردد ت او حاطل نهی، بیهوش   .  شودوصح 

 7 .سفحه نجاشد 

ولووی در غحوور ، حاشوود اووووالش صووححح نهی شووخص سووفحه در وصووحت . 1131 مسأله
ت حه دفون شودن در وكوان وعلووم کوه وسوتلزم صورف ووال نجاشود خوا  اووال وانند وصح 

ت حه دفن در روز جهعه  .  صححح است، وصح 

 9 .ت را حا قصد و اختحار انجام دهد  وصح 

کورده حاشوند ) . 1132 مسأله ت وججوور  کسی را حه انجام وصح  گر  ت را اا کوراه( خوا وصوح 
ی و وووثال  حوود ، حووه عنوووان شوووخی خووا فقووط حووه صووورت صوووری انجووام دهوود ون قصوود جوود 

ت شرعی وحسوب نهی  .  شود و صححح نحست وصح 

 3 . قاتل خودش نجاشد 

کووه از روى عهوود و حووه قصوود . 1133 مسأله کشووی کسووی  وووثال  آسووحجی حووه خووود  1،خووود 
ی خورده ت ، که ووجب ورگ اسوت، رسانده خا سه  چنانچوه نسوجت حوه اوووالش وصوح 

ت وی صححح نحست، حه ههان سجب حهحرد، از بهجودى و قجل کند  ؛ وصح 
ت او در غحر شؤون وال ا وصح  کودکوانش، وی یاو  ن برای  صوححح ، وانند تعحین قح 

 .  حاشدوی

گر خودکشوی فورد از روى خطوا و سوهو . 1134 مسأله کوار او حوه ، انجوام شوده حاشود ا خوا 
کشووی نجوووده فاقووا   ،حلكووه بووراى هوودف دخگوورى بوووده، قصوود ووورگ و خووود  ووجووب  ولووی ات 

                                                           
کجحره وحسوب ویکشی حرام و  خود. 1 گناهان   . شوداز 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ت وی در اوور والی و غحر والی صححح وی، فوت وی شده    .حاشدوصح 
کشوته شوود ،این حكن  که فرد در حال جهواد در راه خداونود وتعوال  نحوز  در جایی 

ت وی صححح وی  .  حاشدجاری است و وصح 

کرده . 1135 مسأله که خودکشی  کنود و  ،فردى  ت  چنانچه عافحت خاحد سوپس وصوح 
تش صححح است ت نهاخد ،ههچنحن .حهحرد وصح  گر احتدا وصح  سوپس ضوررى حوه ، ا

تش صووححح اسووت گووردد وصووح  کووه ووجووب ووورگش  کنوود  هرچنوود  ،جووان خوووخش وارد 
کردن ت  ت قصد داشته حاشد حعد از وصح   .  خودکشی نهاخد، هنگام وصح 

ت شده )ووصی  له( که برای او وصح  کسی   شراخط و احکام 

  ت تهلحکی حه وجود ووصی  له ت وصح   وشروط بودن صح 
گ . 1136 مسأله کنود چحوزى از اوووال او حعود از وفواتش ووال شوخص ا ت  ر فردی وصوح 

ت تهلحكی( نی حاشد )وصح  کننوده ،وعح  ت   هور – ولی آن شخص تا هنگوام وفوات وصوح 
ت وذکور صححح نحست 1وجود نحافته - حه صورت جنحن خا نطفهچند     ؛وصح 
ووه  تی نسووجت حووه حچ  ووا چنووحن وصووح  کننووده حووه او  ت  کووه در هنگووام وفووات وصووح  ای 
ووود شوووود - هرچنووود هنووووز جوووان نحافتوووه - حاشووود« َحْهووول»ورت صووو ، چنانچوووه زنوووده وتول 

ود ؛ شوودوالوک آن ووال ووی، صححح است و حا قجول ولی  شورعحش گور قجول از تول  ولوی ا
ت وذکور حاطل است و اثری ندارد ،حهحرد  . وصح 

 ت عهدی حه وجود ووصی  له روش ت وصح   وط نجودن صح 
کند والی را حوه . 1137 مسأله ت  گر فرد وصح  بجخشوند  - هواخشووثال  نووه - شخصوی ا

ت عهدی( الزم نحست آن شخص کننوده  )وصح  ت  ت خا وفوات وصوح  در هنگام وصح 
   .وجود داشته حاشد

                                                           
کننده ووجود نحستندوانند نوه. 1 که تا هنگام وفات وصحت   . هایی 



ت      / وصح 

گوردد ،حنابراین ود  کننوده وتول  ت  گور آن شوخص پوس از وورگ وصوح  الزم اسوت آن ، ا
ا و  1حخشحده و هجه شودحه او وال  د نشوده و نحوز احتهوال عقالیوی تواو  گر وتول  ود وی ا ل 
ت وذکور حاطل است و اثری ندارد، نجاشد  ؛ وصح 

تالجت    گور از وصوح  د وطلووب اسوتفاده شوود ،ه ا حاخود ووال ووذکور در اوور خحور  2،تعود 
کننده نزدخ ت  که حه نظر وصح  ت حاشد هزخنه شود تر حه وورد کدخگرى   .  وصح 

 د بودن ووصی  له  تقسحن وساوی وال در صورت وتعد 
گر انسان والی را ب . 1138 مسأله کنودا ت  طوور  آنوان در آن ووال حوه 3،راى چند نفر وصوح 

کوه ههگوی وورد خوا زن خوا وختلوف حاشوند وساوى شورخک خواهنود بوود ؛ و فرقوی نودارد 
کووه در ایوون صووورتوگوور آنكووه نشووانه و قرخنووه بوور ههووان اسوواس عهوول  اى در بووین حاشوود 

 ؛ شود وی

گوور فوورد وووال خووود را بوورای فرزنوودانش )پسوور و دختوور( خووا بوورای عهووو و  حووه عنوووان وثووال ا
ووه کنووداش خووا داجووی و خالووهعه  ت  طووور وسوواوی بووین آنووان قسووهت  وووال حووه، اش وصووح 
ووث سووهن وگوور آنكووه از قرخنووه؛ شووود وووی ر دو حووار و ن  کووه وووثال  افووراد وووذک  ای فههحووده شووود 
 . دارند

 ت شده که برای وی وصح  کسی   وسلهان نجودن 
ت شرط نحست« وصی  لهو»وسلهان بودن  . 1139 مسأله ت . حنابراین، در وصح  وصح 

کافر خا ورتد      4.صححح است - هرچند ورتد  فطری - کردن برای 
                                                           

ت در هجه و حخشش است. 1 که شرط صح   .  گحردط ولی  شرعی طفل صورت وی، توسقجول و قجض 
کرده و دو وطلوب داشته. 2 کننده در وصحت وذکور دو اور را لحاظ  ل؛ خعنی وصحت  وال حوه حخشش آن : او 

م؛ شخص وورد نظر وق نشود ،صرف آن وال در اوور خحر: دو  گر وطلوب اول وحق  که ا اوور دوم ووورد ، طوری 
کننوده در وصوح   ،درخواست وی حاشد و حه عجوارت دخگور م و وصوحت  تش صورف ووال در اووور خحور حوا تقود 

ت حخشش وال حه شخص وذکور را در نظر داشته استا  .  ولوخ 

ت تهلح. 3  . در حكن وذکور نحست كی و عهدیفرقی بین وصح 

ت از جهت دخگری حاطل حاشد. 4  . وگر آنكه وصح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

  ت بدرای غحدر ف در ودال ودورد وصدح  ۀ ناحالغ و قدرار دادن حدق  تصدر  ت برای حچ  وصح 
 ولی  شرعی

ۀ ناحالغ نهاخود . 1141 مسأله ت تهلحكی حه والی برای حچ  گر فردی وصح  ولوی والخوت ، ا
ف وال وذکور را برای شخصی غحر از ولی  شرع برای شوخص ، ی وی قرار دهددر تصر 

ۀ ناحالغ ثاحت نهی  ؛ اوست 1شود و والخت حا ولی  شرعیوذکور والختی بر وال حچ 

وۀ  کوه ووال ووذکور نوزد آن شوخص حواقی وانوده توا حچ  ت عهودی نهاخود  گور وصوح  ا ا او 
کرده و بجخشد، ناحالغ  ؛ اشكال ندارد، حالغ شده و پس از حلوغ آن را حه وی هجه 

گور و ،ههحن طور کوه آن شوخص ووال ووذکور را حودون هجوه و ا ت عهودی نهاخود  صوح 
ۀ ناحالغ هزخنه نهاخد، حخشش کورده و ، برای حچ  وه  وثال  حوا آن خووردنی خوا آشواوحدنی تهح 

کودک قرار دهد که این اوور ونافوات حوا حوق  والخوت و حضوانت  در صورتی، در اختحار 
 .  اشكال ندارد، کودک نداشته حاشد

تشراخط   وصی  حه(واق  شده است )و آنچه وورد وصح 
ت قرار وی . 1141 مسأله  :  گحرد حاخد دارای شراخط ذیل حاشد آنچه وورد وصح 
ت .1 ت انتقال حه دخگری را داشته حاشد ،وال وورد وصح   ؛ قاحلح 

ت .2 ه داشته حاشد، وال وورد وصح   ؛ ونفعت حالل قابل توج 
ت .3  ؛ عهل حرام خا سفحهانه نجاشد ،وورد وصح 
 .  شدبیش از ثلث نجا .4

 . گردد در وساجل حعد ذکر وی ،توضحح این ووارد

                                                           
وۀ ناحوالغ و در صوورت فقودان آن دوبپودر و پودر« ولی  شورعی». ونظور از 1 کوه از ، زرگ پودری حچ  هوی  وصوی  و قح 

ن کن شورع ووی، طرف آنوان قورار داده شوده و در صوورت عودم وجوود وصوی  و قوح  تفصوحل احكوام ؛ حاشودحوا
ما  .  ذکر شد« َحْجر»فصل  ،ولحاء در جلد سو 



ت      / وصح 

 9 .ت انتقال حه دخگری را داشته حاشد ت قاحلح   وال وورد وصح 
ت . 1142 مسأله ت تهلحكی الزم است وورد وصح  وی  1وال، در وصح  خا ونفعت خوا حق 

ت نقل و انتقال حه دخگری را داشته حاشد که از نظر شرعی قاحلح     .حاشد 
ت حه اخنكه  ،حنابراین  ، حعد از وفوات 2وغازه خا ونافع وغازه خا حق  سرقفلی آنوصح 

نی حاشد صححح است گور وغوازۀ ووذکور ووقوفوه؛ ولک شخص وعح  وا ا کوه او  ای حاشود 
کننووده از آن اسووتفاده نهاخوود )وقووف انتفوواع( ت  کوورده اسووت خوووِد وصووح  ، واقووف شوورط 

تی صححح نهی  .  حاشدچنحن وصح 

ت عهدی که وشت ،این حكن در وصح  هل بر سفارش حه تهلحک وال خوا در صورتی 
ی حاشد نحز جاری است  3.ونفعت خا حق 

 3 .ه داشته حاشد ت ونفعت حالل قابل توج   وال وورد وصح 

ت تهلحكی خا عهدی در وورد اوووال . 1143 مسأله ت ،در وصح  ، حاخود ووال ووورد وصوح 
ه داشته حاشد ت نسجت حه شراب خا خوک خوا . حنابراین، ونفعت حالل قابل توج  وصح 

   .حاشدر خا آالت ووسحقی حرام صححح نهیوسایل ِقها
ت نسووجت حووه ونووافع ،طووور ههووحن حووالل و ، الزم اسووت آن ونفعووت، وووال در وصووح 

ه حاشد ت نسجت حه و. حنابراین، قابل توج  ختص  قهوار خوا ووسوحقی نافع وساجل ووصح 
 .  حاطل است، حرام

                                                           
کوه آن ووال در زووان وال وذکور وی. 1 تواند حوه صوورت عوحن شخصوی خوا دیون )طلوب( حاشود و فرقوی نحسوت 

ت ووجود حاشد خا اخنكه حعدا  حوه وجوود آخود  - ووثال  حسوحن - توانود بورای شخصویفورد ووی ،حنوابراین .وصح 
که وحوه کند  ت  که حوصح  کنود چنانچوه عدا  پدخد ویهای فالن درخت  ت  آخد ووال حسوحن حاشود خوا وصوح 

ه شد  .  وذکور وال حسحن حاشد ۀبر  ، گوسفندش حعدا  آحستن شده و صاحب بر 

کوه شوخص حوا پرداخوت عووض، ونظور از سرقفلی. 2 والوک آن شوده ، حق  انتفاع و استفاده از وغوازه اسوت 
م؛ است  .  دذکر ش« 514و  545»وساجل  ،توضحح آن در جلد سو 

گر فرد نسجت حه . 3 ولوی سوند  ،که در زوان ححات خوخش اقدام حه تحجحر و اححای آن نكورده« زوحن ووات»ا
کرده حاشد، رسهی آن حه نام وی بوده ت  محكن ویژه، وصح  کوه در جلود سوو  ذکور « 1754»وسوألۀ  ،ای دارد 

 .  شد



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 7 .ت عهل حرام خا سفحهانه نجاشد  وورد وصح 

ت عهوودی الزم اسووت  . 1144 مسأله ت شوورعا  جووایز حاشووددر وصووح  . عهوول وووورد وصووح 
کتوووابحنوووابراین،  کنووود وقوووداری از ووووال او را صووورف نشووور  ت  گووور فووورد وصوووح  هوووا و سوووی ا

کوه اسوراف خوا تجوذیر  دی کهک حه ظالهحن خا قطع رحن خوا اوووری  کننده خا  گهراه  های 
 .  صححح نحست ،نهاخند شودوحسوب وی

ت واقووع شووده ،طووور ههوحن کووه ووورد وصووح  بیهوووده و سووفحهانه از ، الزم اسووت عهلووی 
کننده وحسوب نشود ت   .  طرف وصح 

 9 .ت بيشتر از ثلث نجاشد  وصح 

کوه توضوحح آن  - شوودتواند در غحر آنچه از اصل وال خارح وویفرد وی . 1145 مسأله
م  - شودبیان وی« 1405»در وسألۀ  کثر حه اندازۀ خوک سوو  ا ْلوث( از اوووال خووخش )ثحد 

کوورده کووه تعحووین  ت نهاخوود تووا حووه وصوورفی  فرقووی بووین  ،و در ایوون حكوون 1برسووانند را وصووح 
ت عهدی نحست ت تهلحكی و وصح   .  وصح 

o وقصود از ثلث اووال 

ت حه وقدار آن صححح استوقصود از ث . 1146 مسأله که وصح  ثلث ووال ، ْلث وال 
کننده است ت  ت، در هنگام وفات وصح   ؛ نه ثلث هنگام وصح 

کووه حووه وقوودار نصووف اووووال او  ،حنووابراین  ت نهاخوود زوحنووی  گوور فوورد وصووح  در هنگووام ا
ت ارزش دارد را حه فقرا حدهند حه جهت پوایین  - ولی ارزش زوحن هنگام وفات، وصح 

ت نجووده کوه در هنگوام وصوح  کسوب ووال جدخود  حوه وقودار ثلوث  - آودن قحهوت آن خوا 
ت نسجت حه تهام آن زوحن صححح است، گردد  .  در این صورت وصح 

ت حه اندازۀ آن صححح استث ۀبرای وحاسج . 1147 مسأله که وصح  اخد عوالوه ح، لث 
                                                           

کووه از اه حنووابراین حاخوود اووووال حوو. 1 ی  در وووواردی  گووردد و صوول وووال خووارح ووویجووا وانووده از وتوووف  شووود صوورف 
ی  در حوود  ثلووث از آن انجووام وووی ،چنانچووه از دارایووی وی وووالی حوواقی وانوود م  شووودوصوواخای وتوووف  و دو سووو 

 .  گرددحاقحهانده ارث وحسوب وی



ت      / وصح 

ی  اسووت و حعوود از وفووات ، بوور اووووال فوورد در زوووان وفووات کووه در حكوون وووال وتوووف  وووواردی 
 .شود را نحز لحاظ نهودحاصل وی
که در قتل خطا خا شجه خطوا ثاحوت وویدخه ،حنابراین کوه در قتول ، شوودای  خوا ووالی 

در وحاسوجه ثلوث  ،آخودوویحوه دسوت  عهد حه سوجب وصوالحۀ قاتول حوا اولحوای وقتوول
ی  ونظور ویو   1.گردد توف 

کنود و حعود از  ،طور ههحن گر فرد در زوان ححات خوود داووی را بورای صوحد نصوب  ا
آن ووواهی خووا ححوووان در ، وفوواتش ووواهی خووا ححوووان وحشووی واننوود آهووو در آن واقووع شووود

 2.شود وحاسجۀ ثلث ونظور وی
ت . 1148 مسأله ت  ،در وصووح  کننووده قصوود نهاخوود آنچووه وصووح  ت  شوورط نحسووت وصووح 
س برای او در والش قرار داده است کند از ثلثی وی که شارع وقد    .حاشد 

کنوود وووثال  ونووزلش را فروختووه و صوورف فقوورا نهاخنوود در  ،حنووابراین ت  گوور فوورد وصووح  ا
وه نداشوته  کوه شورع بورای او قورار داده التفوات و توج  ت حوه ثلثوی  که هنگام وصح  حالی 

ت وذکور بیشتر از ثلث نجاشد، حاشد  .  صححح است، چنانچه وصح 

o ی  پرداخت ویوو که از اصل وال وتوف   شوداردی 
ی  پرداخووت وووی« اصوول وووال» ووووارد ذیوول از . 1149 مسأله وی هرچنوود  ،شووودوتوووف 

تی نكرده حاشد و پس از ادای آنها وحراثی برای ورثه حاقی نهاند  :  نسجت حه آنها وصح 

کفن و سایر وخارح تجهحز - در حدود وعهوول و  وقدار واجب خا وستحب جهت 
ت وتعارف حا در نظر  3.گرفتن شأن وح 

ی  واجب و بر عهدۀ وی وستقر  شده است.  - که حه سجب استطاعت بر وتوف  ی   حج 

                                                           
ت در فصل . 1  . شودذکر وی« 1073»وسألۀ  ،«دخات»حكن دخۀ وربوط حه آسحب وارد شده بر حدن وح 

گر و ،حنابراین. 2 ی  در هنگام وفات بیشتر از ثلث حاشدا ت وتوف  ت  ،صح  ولی حا انضهام ووارد فوق الذکر وصوح 
ت عهل شود، گرددحه اندازۀ ثلث   .  واجب است حه تهام وصح 

ل. 3 کفون ،فصل احكام اوووات ،توضحح بیشتر در این وورد در جلد او  ذکور « 355توا  350»وسواجل  ،وجحوث 
 .  شد



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

وجحوع )کواال( در ، ثهن وعاولۀ نسوحه، وانند قرض؛ های وی حه دخگرانحدهكاری -
 .  وهرخۀ زوجه و دخات، اجرت در قرارداد اجاره، وعاولۀ سلف

کووه وثوول خهووس - کووردن آنهووا واجووب ، نو زکووات وووال و وظووال 1حقوووق شوورعی  ادا 
 .  حاشد وی

ه ت نهووده حاشود تهوام خوا حعضوی از وووارد ووذکور را از ثلوث ووال  ،الجت  گر فورد وصوح  ا
کووافی  شووودوطووابق آن عهوول وووی، وی بپردازنوود و چنانچووه ثلووث نسووجت حووه ووووارد فوووق 

 .  شودپرداخت وی حاقحهانده از اصل وال، نجاشد

o که از ثلث وال پرداخت وی  شودوواردی 
واراتهازها و روزهن . 1151 مسأله کف  کننده بوده و  ت  که بر عهدۀ وصح  و  های قضایی 

آنچه حا نذر و عهد و قسن بر او واجب شده وانند حوج نوذرى، از اصول ووال پرداخوت 
ت، از نهی ی  نسوجت حوه ادا وی« ثلث وال»شود و تنها در صورت وصح  گر وتوف  گردد و ا

ت نكووورده حاشووود، بووور ورثوووه الزم نحس از ثلوووث ووووال، وووووارد ووووذکور را ادا ت وووووآنهوووا وصوووح 
2د.وونهاخن

 

گووور فوووردی زکوووات فطوووره . 1151 مسأله زکوووات ووووذکور دیووون ، اش را نپوووردازد و حهحوووردا
وه؛ شوود توا از اصول وواترک خوارح شوود وحسوب نهی گور حوه پرداخوت آن از ثلوث  ،الجت  ا

کرده ت  تش عهل شود، وال وصح   .  حاخد حه وصح 

                                                           
ه. 1 که وال ،الجت  کسی  گر  ت( حه ا ولوی  ،دادن خهس عقحده نداشته خا عقحده داشته   از او حه ارث رسحده )وح 

کوتوواهی و سووهل خهووس واجووب بوور او را ، الزم نحسووت وارث، داده انگوواری خهووس نهووی عهوودا  خووا از روی 
که برعهوده؛ بپردازد ی  وصحت حه پرداخت خهسی  ا چنانچه وتوف  الزم ، داشوته حاشود، اش واجوب بووده او 

ت او عهل شوداست حه و که حاخود پرداخوت شوود از ثلوث )خوک سووم( ووالش ، هرچند صح  وقدار خهسی 
ت نكورده از ثلوث ، بیشتر حاشد و در ایون صوورت کوه وصوح  ت شوده را )در صوورتی  حاخود تهواِم خهوس وصوح 

م؛ پرداخت شود( از اصل وال پرداخت نهاخند  ،«خهوس»فصول  ،توضحح بیشتر در ایون ووورد در جلود دو 
 . ذکر شد« 045»وسألۀ 

ووه. 2 ل - نهوواز و روزه قضووای پوودر ،الجت  کووه در جلوود او   - بیووان شووده« روزه»و فصوول « نهوواز»فصوول  ،حووا توضووححی 
 . حاشدتر وی    واجب بر عهدۀ پسر بزرگحنابر احتحاط 



ت      / وصح 

ات و صرف وال در اووور وسو . 1152 مسأله ت حه خحرات و وجر  تحجی خوا وجواح و وصح 
 1.شوداز ثلث وال پرداخت وی ،وانند آن

o ت بيشتر از ثلث  احکام وصح 

ی  از ث . 1153 مسأله گر وجهوع وصاخای وتوف  ت او در ، لث ووال او بیشوتر حاشودا وصوح 
لووث را وقودار اضووافه بور ث 2وگور اخنكووه ورثوۀ حووالغ رشوحد؛ بیشوتر از ثلوث صووححح نحسوت

ت فقوط در، نهاخنود ضوی ردچوه حعضوی از ورثوه اجوازه و حعو چنان 3اجوازه دهنود  وصوح 

که اجازه داده  .  اند صححح استسهن آنانی 
ت نسجت حه وقدار وازاد بر ثلث  . 1154 مسأله  حدون -رضاخت قلجی ورثه در وورد وصح 

کنند  ق ابراز رضاختاجازه حه حساب نهی -اخنكه آن را ابراز  خوک  هور ،آخد و برای تحق 
کافی است  :  از ووارد ذیل 

کالم الف. ت وازاد بر ثلث را اجوازه دادم»: آنكه وارث حگوخد وثل ؛ابراز حا  خوا « وصح 
کردم»خا « راضی شدم»  .  «اوضا 

کووه داللووت بوور رضوواخت وی ؛ ابووراز عهلووی ب. وثوول آنكووه وارث عهلووی انجووام دهوود 
ت وازاد بر ثلث نهاخد  .  نسجت حه وصح 

کننده حه بیشتر از ث . 1155 مسأله ت  گر وصح  ت نهاخودا ت  لوث وصوح  و ورثوۀ وی وصوح 
کننوده و خوا حعود از وفوات وی - را وازاد بر ثلوث ت  اجوازه  - چوه در زووان ححوات وصوح 

 .  توانند از اجازۀ خوخش برگردند دخگر نهی، نهاخند
کننووده . 1156 مسأله ت  گوور ورثووه در حووال ححووات وصووح  ت وووازاد بوور ثلووث را ردا  ، وصووح 

                                                           
کرده از والش برای حج وانند اخنكه. 1 ت  خوارت ارحعوحن حضورت احوا عجودام خا عهرۀ وستحجی فرد وصح   خوا ز

وووالش را صوورف  حووه نحاحووت از وی اجحوور حگحرنوود خووا ،خووا روِزۀ وسووتحجی ووواه رجووب و شووعجان حنالحسوو
خارت عاشورا خا، عزاداری اوام حسحن کرخن و اهدای ثوواب آن حوه وی خواندن ز برگوزاری ، تالوت قرآن 

 .  شعجان نهاخند ۀجشن غدیر خا جشن نحه
ه ناحالغ ،حنابراین. 2  . خا وجنون اثری ندارد اجازه دادن شخص وحجور وانند حچ 

 . ط ورثه الزم نحست فوری حاشد. شاخان ذکر است، اجازۀ وذکور توس3
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گور ، توانند پس از وفوات وی آن را اجوازه دهنود وی، نهاخند ت ولوی ا حعود از فووت وصوح 
 . اجازۀ حعدی اثرى ندارد، نهاخند ردکننده آن را 

گر  . 1157 مسأله ی  بیشتر از ثا لث حاشد و ورثه وقودار اضوافه بور وجهوع وصاخای وتوف 
ت، ثلث را اجازه ندهند که ههۀ ووارد وصوح  کوه از اصول ، در صورتی  واججواتی حاشوند 

، واننوود نهوواز و روزه قضووا - شوووندحلكووه از ثلووث وووال خووارح وووی، شوووند وووال ادا نهووی
ارات  : دو صورت دارد - 1کف 
کوه داللوت نهاخود بور اخنكوه در فورض ووذکور حعضوی از  الف. نشانه و عالوتی حاشد 

م اسووت ت بوور دخگوور ووووارد وقوود  کووه اطووابق حاخوود و ،؛ در ایوون صووورتووووارد وصووح  تی  ولوووخ 
کننده بوده عهل شود ود   ت     .نظر وصح 

کوافی حاشود نوه بیشوتر ،حنابراین ت  لوحن وصوح  گر ثلوث حوه انودازۀ او  ط حوه ههوان فقو، ا
کافی حاشد حه ههان دو عهل وی شود عهل وی ت  گر حه اندازۀ دو وورد وصح  و ، شود و ا
 ...  ههحن طور

م بووودن برخووی از وصوواخا نسووجت حووه سووایر ووووارد وجووود  نشووانه و قرخنووه ب. ای بوور وقوود 
حاخود نسوجِت وقودار ووا زاد بور ثلوث را حوه ارزش وجهووع ، در این صوورت؛ نداشته حاشد
ت نقص وارد نهودوصاخا وحاسج  . ه و حه ههان نسجت بر هر خک از ووارد وصح 

کننده در هنگام وفات  ت  گر تهام اووال وصح  وحلحون توووان بووده )ثلوث  544وثال  ا
ت 444: اووووال حووا ، وحلحووون تووووان حاشوود 744هووای وی وحلحووون تووووان( و وجهوووع وصووح 

ه حه اخنكوه وقودار ووازاد بور ثلوث سوت و نسوجِت آن حوا وجهووع وحلحوون توووان ا 144، توج 
م وی، وحلحون تووان( 744وصاخا ) ت، حاشدخک سو  ، حنابراین حه هور خوک از وووارد وصوح 

م حه اندازۀ خک  . گرددنقص وارد وی، سو 
تشاخان ذکر است،  که ههۀ ووارد وصح  ات و ، این حكن در صورتی  جوزء وسوتحج 

 .  شودنحز جاری وی، خحرات خا اوور غحر واجب حاشد
گر . 1158 مسأله ی  بیشتر از ث ا لث حاشد و ورثه وقودار اضوافه بور وجهوع وصاخای وتوف 

                                                           
 . بیان شد« 1404»در وسألۀ  ،توضحح این قسن از واججات. 1



ت      / وصح 

کووه از ، ثلووث را اجووازه ندهنوود ت واججوواتی حاشوود  کووه حعضووی از ووووارد وصووح  در صووورتی 
ووارات، نهوواز و روزه قضووا واننوود - شووودثلووث وووال ادا وووی و حعضووی دخگوور از آنهووا  - 1کف 

که از اصل وال ادا وی ولوی  - 2هوای فورد حوه دخگورانوثول حودهی - شوودواججاتی حاشد 
کووه ههووۀ ایوون ووووارد از ثلووث وووالش ادا شووود کوورده  ت  کننووده وصووح  ت  در فوورض ، وصووح 
که از اصل وال ادا وی م وصاخا )واججاتی  کردن حه قسن دو  ، نسجت گردد( وذکور عهل 

ل و م ویحه قسن او   .  حاشدقد 
گر  . 1159 مسأله ی  بیشتر از ثا افه بور و ورثه وقودار اضو لث حاشدوجهوع وصاخای وتوف 

و حعضی وستحب خا اووور غحور  چنانچه حعضی از وصاخا واجب، ثلث را اجازه ندهند
م بر غحر آن وی، واجب حاشد کردن حه وصاخای واجب وقد   .  حاشدعهل 

گر ثلث اووال ،حنابراین کوافی حاشود، ا چحوزی از ، تنها برای عهل حوه تهوام واججوات 
گرفته  ؛ شودنهی ثلث برای اوور وستحب خا غحر واجب در نظر 

کووافی  ووا چنانچووه ثلووث بوورای عهوول حووه تهووام واججووات و حعضووی از وسووتحجات  او 
وطووابق وسووألۀ ، حاخوود حووه وصوواخای واجووب عهوول شووده و نسووجت حووه وسووتحجات، حاشوود
 ؛ عهل شود« 1403»

کافی نجاشودشاخان ذکر است،  گر ثلث برای عهل حه تهام واججات نحز  حكون آن ، ا
 .  بیان شد« 1404»در وسألۀ 

گر  . 1161 مسأله ی  بیشتر از ثا و ورثوه وقودار اضوافه بور  لث حاشودوجهوع وصاخای وتوف 
چنانچووه حعضووی از وصوواخا واججووات وعلوووم حاشوود و برخووی از ، ثلووث را اجووازه ندهنوود

کووه شووجهۀ وجوووب دارد نقووص بوور آنچووه شووجهۀ وجوووب دارد وارد  3،وصوواخا اووووری حاشوود 
 .  نه بر واججات وعلوم، شودوی

گر ،حنابراین کرده ا ت  که بر عهده 14که  فرد وصح   اش بوودهسال نهاز قضای خقحنی 

                                                           
 .  ههان. 1

 .  بیان شد« 1405»در وسألۀ  ،توضحح این قسن از واججات. 2

 . روددر ووردش ویولی احتهال عقالیی وجوب  ،خعنی وعلوم نحست واجب حاشد. 3



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

که ثلث اووال او برای ادای هر، واه روزۀ احتحاطی براخش انجام دهند 14و   در صورتی 
کافی نجاشد ت وی در وورد نهازهای قضا عهل حه، دو  م بور روزهو ،وصح  هوای قضوا قد 

 .  است

گر حه جای  ،طور ههحن ت حوه پرداخوت  ،واه روزۀ احتحواطی 14در وثال فوق ا وصوح 
کرده حاشد  .  شودحكن وذکور جاری وی، خک وحلحون تووان رد  وظالن احتحاطی 

ی  بیشتر از ثلث حاشود و ورثوه وقودار اضوافه بور  . 1161 مسأله گر وجهوع وصاخای وتوف  ا
کوه شوجهۀ  ،ثلث را اجازه ندهند چنانچه حعضی از وصاخا واججات احتحاطی )اوووری 

نقووووص بوووور ، وسووووتحب و اوووووور غحوووور واجووووب، وجوووووب دارد( بوووووده و برخووووی از وصوووواخا
 . شودوستحجات و اوور غحر واجب وارد وی

کوورده  . 1162 مسأله ت حووه برگووزاری وراسوون خووتن و تعزخووه بوورای خوووخش  گوور فوورد وصووح  ا
کوووه وی وعتقووود بووووده برگوووزار نكوووردن وراسووون خوووتن، حاشووود کسووور شوووأن او ، در صوووورتی 

ت ووذکور حوه اووور وسوتحب خوا غحور ، شودوحسوب وی واجوب چنانچه عالوه بر وصوح 
کرده حاشد ت  کوافی نجوودن ثدخگری وصح  ، برگوزاری وراسون بور غحور آن لوث، در صوورت 

م خواهد بودو  .  قد 
که از دنحا رفته . 1163 مسأله گر فردی  کوه از اصول ووال ادا  ،ا واججاتی بر عهده داشته 
کوه برعهودۀ ، و زکات وال 1وثل حدهكاری حه وردم و خهس - شودوی وة االسوالم  حج 

کوافی نجاشودچنانچه دا - وی وستقر  شده حكون آن در جلود ، رایی او برای ههوۀ آنهوا 
م کوه حوه بیوان شود« 501توا  504»وسواجل « دین»فصل  ،سو  وووارد فووق   و فرقوی نحسوت 

کرده خا نه ت   .  وصح 
گر طلجكار حعد از وفات حودهكار . 1164 مسأله ی  ، ا وۀ وتووف  حودهی وی را بجخشود و ذو 

حدهی ونتفوی ، انی بپردازدطور وج   را ابراء نهاخد خا شخص دخگری آن را از وال خود حه
کوورده ت حووه ثلووث اووووالش  ی  وصووح  ثلووث اووووال حوودون لحوواظ آن ، شووده و چنانچووه وتوووف 

 .  شودوحاسجه وی

                                                           
که در « خهس»در وورد . 1  .  ذکر شده رجوع شود« 1»پاورقی  ،«074»صفحۀ حه توضححی 



ت      / وصح 

ی  حقووق شورعی واننود خهوس و زکوات حودهكار  ،ههحن طور است حكن گر وتووف  ا
انی بپردازد حاشد و شخصی آن را از وال خودش حه  .  طور وج 

ت حووه ثلووث اووووال  . 1165 مسأله گوور فوورد وصووح  کنوودا ت حووه  بوورای خووودش  و حعوود وصووح 
م  کوه وجوالغ ووذکور از دو سوو  کنود  پرداخت وجالغی ووثال  حوه فقورا و اختوام نهاخود و قصود 

م را ورثووۀ حووالغ و رشووحد اجووازه دهنوود صووححح ، سووهن ورثووه حاشوود ت دو  چنانچووه وصووح 
 .  گرنه حاطل استو ،حاشد وی

گوور فوورد قسووهتی از وووالش را در  . 1166 مسأله صوول حووه ووووت»ا کسووی 1«ووورض وت   حووه 
ت بجخشوود و تحویوول دهوود و نسووجت حووه حعوود از وفوواتش نحووز ، هووایی نهوووده حاشوودوصووح 

کافی حاشدچنانچه ث کافی نجاشد لث وی برای هر دو وورد  ولوی ورثوۀ حوالغ و عاقول  ،خا 
ت هر، و رشحد آن را اجازه دهند  ؛دو صححح است حخشش و وصح 
کووه حخشووحده از ثلووث وحاسوو ،در غحوور ایوون صووورت جه نهوووده و حاخوود احتوودا وووالی را 

 . گرددصرف وصاخای وی ، چنانچه از ثلث چحزی حاقی واند

کواهش  کوه ووجوب  فاتی  این حكون اختصواص حوه حخشوش نداشوته و شواول تصور 
گردد نحز وی ت و ارزش اووال فرد  صل حوه وووت  2،شودوالح  وثل اخنكه فرد در ورض وت 

کند وقف نهاخد ولكی را ه  از اوووال خووخش را حوه  خوا ووالی خا طلجكار خود را بریء الذو 
 .  کهتر از قحهت وعهول و وتعارف حفروشد

ی  در هنگوام وفواتشاخان ذکر است،  حاخود وقودار ، برای وحاسجۀ ثلوث اوووال وتووف 
صل حه ووت( بور اوووالش وارد  ف در زوان ححات )ورض وت  که حه جهت تصر  نقصانی 

گردد، شده  ؛ حه اووال ووجود در زوان وفاتش ضهحهه 
گر  صول حوه وووت حخشوحدهوثال  ا که در زووان ححوات در وورض وت   104 ،ارزش والی 

وحلحووون تووووان ارزش داشووته  544 3،و اووووال وی در هنگووام وفووات وحلحووون تووووان بوووده

                                                           
م. 1 صل حه ووت در جلد سو  گردخد« 1344تا  1555»وساجل  ، وراد از ورض وت   .  ذکر 

م. 2 که در جلد سو   .  بیان شد« 1544»وسألۀ  ،حا توضححی 

که از اصل وال خ. 3 کسر وواردی  که توضحح آن در وسألۀ  ،شودارح ویحعد از   .  ذکر شد« 1405»وانند دیون 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کووه وحلحووون تووووان لحوواظ وووی 404وقوودار ثلووث ، حاشوود کسوور وقوودار وووالی  شووود و حووا 
ی  حا 144فقط ، حخشحده ت وتوف   1.واندقی ویوحلحون تووان برای عهل حه وصح 

که هحچ وارثی غحر از اووام . 1167 مسأله گر فردی  ت حوه صورف تهوام ، نودارد ا وصوح 
کوورده حاشوود تی فقووط نسووجت حووه ثلووث ، اووووالش در اوووور خحوور و واننوود آن  چنووحن وصووح 

م دخگر اووال وی حه اوام    2.رسدارث وی اووالش صححح است و دو سو 

ت واق  وی سایر احکام  وصی  حه(شود )و آنچه وورد وصح 

 تت ف ورثه خا دخگران در وال وورد وصح   صر 
ت . 1168 مسأله کوووه از دنحوووا رفتوووه وصوووح  گووور فوووردی  و بووورای عهووول حوووه  3هوووایی داشوووتها

کووورده حاشووود، وصووواخای خووووخش صوووی از اوووووالش را تعحوووین  واننووود اخنكوووه ، ووووال وشخ 
کرده تهام خانۀ وسكونی ت  ، در ایون صوورت، اش را در اوور خحور صورف نهاخنودوصح 

ف ورثه و دخگران در و  ؛ ال وذکور جایز نحستتصر 
کننووده  وگوور آنكووه نشووانه و قرخنووۀ اطهحنووان  ت  کووه وصووح  آوری وجووود داشووته حاشوود 

فاتی وانند رفت و آود و حضور و نهاز خواندن در آن وكوان را توا هنگوام عهول حوه  تصر 
ت  4.وجاز دانسته است، وصح 

کسور وشواعی از تهوام اوووالش . 1169 مسأله کرده  ت  گر فردی وصح   - واننود ثلوث آن - ا
وت آن اوووال نهویرا د کون شودن والح  که ووجب  فاتی  شوود و  ر اووری صرف نهاخند، تصر 

ی  در اووالش نودارد، وجواز وی ی   ونافات حا حق  وتوف  حاشود و در فورض ووذکور حوق  وتووف 
ِت »حه صورت     ؛اووالش بوده و در عحِن اووال سههی ندارد« شرکت در والح 

                                                           
صول حوه وووت ،ههحن حكن. 1 که در زووان ححوات خووخش در وورض وت  ووالی از اوووالش را حوه  ،در وورد فردی 

کهتر از قحهت حازارخش فروخته نحز جاری وی 104وقدار   .حاحاتی()بیع و شودوحلحون تووان 
 . شودذکر وی« 1443و  1445»وساجل  ،«ارث»ل توضحح بیشتر وطلب در فص. 2

 . حا رعاخت شراخط وصحت. 3

 .  گردد ذکر وی« 1434»وشاحه آنچه در وسألۀ . 4



ت      / وصح 

ه گر نشانه و قرخنۀ اطهحنان ،الجت  کسور آوری ح ا اشد بر اخنكوه خواسوته و وقصوود وی 
ن از عحن اووالش بوده در این صورت حكن وسألۀ قجل در وورد آن جواری ، وشاع وعح 

ی  حه صورت وی  .  حاشداووال وی« شرکت در عحن»شود و در فرض وذکور حق  وتوف 
ن . 1171 مسأله کسر وشاع از وال وعح  کرده حاشد  ت  گر فرد وصح  وانند خک چهارم  - ا
ص نهوووده صوورف نهاخنوود - اشاز وغووازه کووه وشووخ  حكوون ذکوور شووده در ، را در اووووری 

 . شودنسجت حه آن وال جاری وی وسألۀ قجل
کووه حووق  وی حووه صووورت  . 1171 مسأله ی  طوووری اسووت  ت وتوووف  گوور وصووح  شوورکت در »ا
ووِت  ی  را از قحهووت  1،اووووال حووا سووایر ورثووه حاشوود« والح  چنانچووه ورثووه حخواهنوود حووق  وتوووف 

 ؛ داردوصی  حق  اوتناع ن، اووال حدهند

ی  در   گوور حووق  وتوووف  خافووت قحهووت  وصووی  وووی 2،حاشوود« عووحِن اووووال»ولووی ا توانوود از در
 . اوتناع ورزد

 ت از ثلث کسر هزخنه  های عهل حه وصح 

کرده حاشد . 1172 مسأله ت حه ثلث اووالش  گر فردی وصح  که عهل حوه هزخنه، ا هایی 
ف ت وتوق  کسر ویو واحسته بر پرداخت آن است از ث وصح   ؛ شودلث اووالش 

ی  خووک خانووه و وغووازه حاشوود و در هنگووام وفووات وی ، وووثال  چنانچووه دارایووی وتوووف 
وحلحوووون توووووان حاشووود و وی  444وحلحوووون توووووان و قحهوووت وغوووازه  044، قحهوووت خانوووه

کورده ت حوه وغوازه  کوه  ،وصح  وغوازه را فروختوه و پوول آن را صورف فقورا »حوه ایون صوورت 
، دارواننود اجورت حنگواه - اییهوچنانچه فروش وغازه وستلزم صرف هزخنه، «نهایید

وقودار ووذکور از ثلوث لحواظ  - پرداخت والحات و عوارض حاشود، هزخنۀ انتقال سند
 .  شودوی

کننده ح ت  گر وصح  ا ا کرده حاشد و وصی  حوا ه ثاو  ت  لث وجهوع خانه و وغازه وصح 

                                                           
که در وسألۀ . 1  .  ذکر شد« 1455»حا توضححی 

 .  ذکر شد« 1454»وانند آنچه در وسألۀ . 2



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ت و تقسحن ارث بین خودشان اقدام حه فوروش خانوه و  توافق ورثه جهت عهل حه وصح 
کووار وسووتلزم هزخنووه، زه نهاخنوودوغووا هووا ایوون هزخنووه، هووای وووذکور حاشوودچنانچووه ایوون 

ی  و ورثه حساب وی  .  شودحالنسجه بین وتوف 

 ص  تعحين ثلث اووال در وال وشخ 
که ثفرد وی . 1173 مسأله ت نهاخد  نوی بپردازنودتواند وصح  و  لوث ووالش را از ووال وعح 

گووذار نهوووده گوور تعحووین ثلووث را حووه وصووی  وا هرچنوود حوودون  - ثلووث راتوانوود  وصووی  وووی، ا
ن نهاخد - رضاخت ورثه  ؛ در وال وخصوصی وعح 

ی   1توانود حوا توافوق ورثوهوصی  وی، این دو صورت در غحر و رعاخوت وصولحت وتووف 
 . ثلث را در وال وخصوصی از آن اووال قرار دهد

 ت  کسر وشاع از اووال هنگام فوت خا هنگام وصح 

کسر وشاعی . 1174 مسأله کند  ت  گر فرد وصح  م خوا خوک چهوارموانند خ - ا از  - ک سو 
که وعلوم شود وقصوود چنانچه نشانه و قرخنه، اووالش را حه وصرفی برسانند ای حاشد 

ت خوا وفوات بووده کسر وشاع از اووال ووجود در هنگام وصح  وطوابق ههوان عهول ، وی 
 .  شودوی

کسوور وشوواع از اووووالش در  ت الزم اسووت  در غحوور ایوون صووورت بوورای عهوول حووه وصووح 
 .  لحاظ شودهنگام وفات 

 ن خا ت حه اجاره دادن وال وعح   آنگذاری  سرواخه وصح 
کند . 1175 مسأله ت  گر انسان وصح  ت - ا نوی  - حا رعاخت شراخط وصح  ووثال  ووال وعح 

از اووووالش را حعووود از وفوووات وی نفروشوووند و اجوواره دهنووود و درآوووود حاصووول از آن را حوووه 
کرده برسانند ص  که وشخ     .حاخد وطابق آن عهل نهاخند، وصرفی 

                                                           
ۀ ناحالغ خا وجنون حاشد. 1 گر در وحان ورثه وانند حچ   .  گحرد ا ولی  شرعی وی صورت ویتوافق وصی  ح، ا



ت      / وصح 

نووووی از اووووووالش را ،حكوووونایوووون  ت نهوووووده حخووووش وعح  کووووه فوووورد وصووووح   در جووووایی 
 .  کرده و فقط سود حاصل از آن را حه وصرفی برسانند نحز جاری استگذاری  سرواخه

 ت خا تأخحر در عهل حه آن ف و اوتناع از عهل حه وصح   تخل 

ف از عهول  . 1176 مسأله ی  عهل نهاخد و تخل  بر وصی  واجب است حه وصاخای وتوف 
ت خا ت گنواه حه وصح  ت  أخحر حدون عذر در عهل حه آن و سهل انگواری در اجورای وصوح 
 . شود وحسوب وی

ت اوتناع ورزنود، بور وصوی  الزم اسوت آنوان را . 1177 مسأله گر ورثه از عهل حه وصح   حوا - ا
وف و  - رعاخت شراخط ت وتوق  گور عهول حوه وصوح  اور حه وعروف و نهی از ونكور نهاخود و ا

کن قضایی حاشد کار الزم است ،واحسته حه وراجعه حه وحا  ؛ انجام این 

ت فوق  ول نهوی وگر آنكه وستلزم وشق  که وعهوال  تحه  شوود )َحوَرح( خوا ضورر العاده 
ه بر وصی  حاشد  .  قابل توج 

کوووورده، تصوووورخح حووووه حوووواقی  . 1178 مسأله ت حووووه ثلووووث وووووالش  کووووه وصووووح  گوووور فووووردی  ا
کورده خوا نشوانه و قرخنوهوداش نگه ای بور ایون اوور حاشود، تن ثلوث ووال و صورف ونوافع آن 
وگرنووه واجووب اسووت عووحن خووا قحهووت ثلووث اووووال را حوودون  ،وطووابق آن عهوول شووود حاخوود

وف و واحسوته بور فوروش دارایوی  کار وتوق  تأخحر در ووارد آن وصرف نهاخند، هرچند این 
ی  حاشد  1؛وتوف 

ه گر نشانه و قرخنوه ،الجت  کننودها ت  کوه ونظوور وصوح  تعجحول در عهول حوه ، ای حاشود 
ت نحست ک، وصح  ه قرخنه و نشانۀ وذکور اقتضای آن را دارد اشوكال تأخحر حه وقداری 

 ؛ ندارد
کرده ت حه ثلث  وه داشوته بورای  ،وثال  چنانچه فرد وصح  که التفوات و توج  در حالی 

سوورپناه شوووند و  اش بوویعهوول حووه آن حاخوود ونووزل وسووكونی وی فروختووه شووده و خووانواده

                                                           
ی  وی. 1 کتی توانند حعضی از ورثه خا فاوحل وتوف  وت را نقودا  از وصوی  خرخوداری ، حه صورت شورا سوهن ثلوث وح 

ت هزخنه نهاخد  .  نهاخند و قحهت آن را در اختحار وی قرار دهند تا در ووارد وصح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کننده نجووده ت  ای اسوت بور وجواز هایون اوور نشوان، خقحنا  چنحن چحزی ونظور نظر وصح 
که ورثه )خا ولی  آنوان( حتواننود ونوزل وسوكونی ت تا زوانی   بودن تأخحر در عهل حه وصح 

 .  برای سكونت خود فراهن نهاخند - ایهرچند اجاره -
نوی . 1179 مسأله کنود ووال وعح  ت  گر فردی وصوح  را حفروشوند و  - اشواننود وغوازه - ا

کرده صرف نهاخند که ذکر  تواننود حودون عوذر  و ورثوه نهویوصوی  ، بهای آن را در اووری 
ت تأخحر  .  آن را اجاره دهند، نهاخند و حه جای فروش در عهل حه وصح 
کننودشاخان ذکر است،  که وصی  خوا ورثوه اقودام بور چنوحن اووری  اجوارۀ ، در صورتی 

 ؛ شودوذکور فضولی وحسوب وی

ووه  کن شوورع ،الجت  ل توانوود آن را اجووازه نهاخوود و ووواوووی - حووا رعاخووت وصوولحت - حووا
ی ندارند ق خواهد داشت و ورثه در آن حق  ی  تعل   .  االجارۀ آن حه خود وتوف 

ت حه . 1181 مسأله که وصح  چنانچه حعضوی از ورثوه حعود از وفواتش  ،کردهثلث  فردی 
ی  بووین ورثووه  ت وی اوتنوواع ورزنوود و اووووال وتوووف  وعصووحت نهوووده و از عهوول حووه وصووح 

ی  ر 1قسوووهت شووووود کووووه در بووور وارثووووحن دخگووور الزم نحسووووت تهوووام ثلووووث وتووووف  ا از وووووالی 
گرفته بپردازند  ؛ اختحارشان قرار 

گوذار  ت وا که در اختحار دارند برای عهول حوه وصوح  کافی است ثلث اووالی را  حلكه 
 ؛ نهاخند

کسوور وشوواع دخگووری واننوود خووک   ت شوورعی فوورد حووه  کووه وصووح  ایوون حكوون در جووایی 
گرفته حاشد نحز جاری است ق   .  چهارم خا خک پنجن اووالش تعل 

گر فرد حو . 1181 مسأله کوردها ت  نوی از اوووالش وصوح  : واننود اخنكوه حگوخود - ه ووال وعح 
کنحوودحعوود از وفوواتن وغووازه» تش بیشووتر از ثلووث  - «ام را فروختووه و بووراخن خحوورات  و وصووح 

ی  اوتنواع ، نجاشد ت وتووف  چنانچه حعضی از ورثوه وعصوحت نهووده و از عهول حوه وصوح 

                                                           
ه. 1 لزم حوه پرداخوت ثلوث و - حه وحاکن صالحه قضاییهرچند حا وراجعه  - وصی  الزم است ورثه را بر ،الجت 

ی  قجل از تقسوحن ارث نهاخود کوار بور وی وهكون نجاشود خوا ووگور آنكو؛ وتوف  وه خوا ه ایون  سوتلزم ضورر قابول توج 
ت فوق ل نحست )َحَرح( حاشدالعاده وشق  که وعهوال  قابل تحه   .  ای 



ت      / وصح 

ت سووهن االرث حووه خكووی از ورزنوود و اووووال او بووین ورثووه قسووهت شووود و وغووازۀ وووذکور حاحوو
   .شود وی والک آن نهی، ورثه داده شود
گذار نهاخد و سهن االرث او ادا نشوده و  ،حنابراین ت وا حاخد آن را برای عهل حه وصح 

ۀ اووال ههچنان حاقی است  .  حق  وی در حقح 

 ت حه قحهت واقعی آن  عدم اوکان فروش وال وورد وصح 

ت . 1182 مسأله گر برای عهل حه وصح  ی  ا واننود  - الزم حاشود اوووالی از وی های وتووف 
اوكان فروش آن اوووال ، ولی بر اثر شراخط ووجود در حازار ،فروخته شود - وغازه خا زوحن

کوه  فووق، چنانچه تفاوت قحهوت، حه قحهت واقعحش نجاشد خواد حاشود طووری  العواده ز
صوجر بر وصی  الزم اسوت ، کنندوعهوال  عقال جز در حال ضرورت اقدام بر این اور نهی

کند  ؛ کنند تا شراخط حازار تغحیر 

گر تفاوت حه این وقدار نجاشد  ا ا ت اقدام حه فروش و عهل حه ، او  حاخد حسب وصح 
 .  وصاخا نهاخد

 ت از ی  قجل از عهل حه وصح   بين رفتن حخشی از اووال وتوف 

کننده حعد از وفاتش تلف شود خا غصوب  . 1183 مسأله ت  گر قسهتی از اووال وصح  ا
را از حاقحهانوودۀ دارایووی  1شووودپرداخووت وووی« اصوول وووال»از  واجووب اسووت آنچووه ،گووردد

ی  بپردازنوود گحوورد و ووجووب شووود تهووام اووووال وی صوورف ، وتوووف  هرچنوود تهووام آن را فوورا 
 . گردد

گر فردی حه ثلث اووالش حه . 1184 مسأله ت نهاخود و حعود از وفواتش  ا طور وشواع وصوح 
ت قسهتی از وال وی تلف شود بور ثلوث  وقدار وال تلوف شوده، قجل از عهل حه وصح 

خووع وووی کووه سووهن ورثووه اسووت توز م(  ی  و حاقحهانوودۀ اووووال )دو سووو  شووود و حووه ههووان وتوووف 
 ؛ شودکسر و نقصان بر هر دو وارد وی، نسجت

                                                           
که از اصل وال پرداخت وی. 1  .  ذکر شد« 1405»در وسأله  ،شودتوضحح واججاتی 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

نی گر فرد حه وال وعح  ا ا ت نهاخد و قجول از عهول  - اشوانند وسحلۀ نقلحه - او  وصح 
ت ت ، ووال ووذکور از بوین بورود، حه وصح  وارد شوده و از سوهن تلوف فقوط حوه ووورد وصوح 

کسر نهی  1.گردد ورثه چحزی 

   ی ی قحهت و افزاخش ارزش حازاری ثلث وتوف   ترق 
ت نهاخد و ارزش و قحهت حوازاری ثلوث از  . 1185 مسأله گر فردی حه ثلث اووال وصح  ا

ت افزاخش خاحد الزم اسوت ارزش هنگوام عهول حوه ، هنگام وفات تا ووقع عهل حه وصح 
ت را وعحار قرار دهند  ؛ وصح 

گ وحلحوون  444ر دارایی فرد در هنگوام وفوات تنهوا خوک ونوزل وسوكونی حوه قحهوت وثال  ا
ت قحهوت ونوزل  ،تووان حاشد گوردد، الزم  544ولی تا هنگام عهول حوه وصوح  وحلحوون توووان 
ی  لحاظ شود.  744است وجلغ   وحلحون تووان حاحت ثلث وتوف 
نوی واننود وغوازۀ خووخش ،این حكن ت حوه ووال وعح  که فرد وصوح  نهاخود و  در جایی 

ت افوزاخش خاحود نحوز  قحهت حازاری ووال ووذکور از هنگوام وفوات توا ووقوع عهول حوه وصوح 
 .  جاری است

گر فردی حه ثلث اوووالش حوه . 1186 مسأله ت نهاخود و وصوی  حعود از  ا طوور وشواع وصوح 
کند و ارزش و قحهت حازاری حاقحهانودۀ ثلوث قجول از  ت عهل  وفات حه حخشی از وصح 

ارزش آن در ، الزم اسوت نسوجت حوه حاقحهانودۀ ثلوث ،عهل حه سایر وصاخا افوزاخش خاحود
 ؛ هنگام عهل حه سایر وصاخا را وعحار قرار دهند

که  کرده  ت  گر فرد حه ثلث اووالش حه این شرح وصح  سوال نهواز قضوا بوراخن  40»وثال  ا
و دارایوی وی « نهاییود اجحر حگحرخد و حاقحهاندۀ ثلث را صرف عزاداری اووام حسوحن

وحلحوون توووان پوول نقود  144وحلحوون توووان و  044وغوازه حوه قحهوت در هنگام وفوات خوک 
ی    شود؛ گذاری وی وحلحون تووان ارزش 444حاشد، در این صورت ثلث وتوف 

                                                           
گر وال بر اثر  ،در هر خک از دو صورت فوق. 1 وی ضواون ، فردی چه از ورثوه خوا غحور ورثوه از بوین بورود« اتالف»ا

 . است



ت      / وصح 

گر وصی  حا توافق ورثه ههان وجه نقدی )  وحلحون تووان وعوادل نصوف ثلوث(  144ا
ل خووک پوونجن کووه وعوواد - را بوورای نهوواز قضووا هزخنووه نهاخوود و نصووف دخگوور ثلووث ورحوووم

ت عوزاداری  - قحهت وغازه اسوت حواقی حهانود و قحهوت وغوازه توا زووان عهول حوه وصوح 
وحلحووون تووووان از قحهووت وغووازه صوورف در  444الزم اسووت ، خووک وحلحووارد تووووان شووود
 .  شود عزاداری اوام حسحن

کنود وغوازه . 1187 مسأله ت  گر فوردی وصوح  تا کوه در وصوح  ناووه  اش را صورف اوووری 
ت  وووذکور بیشووتر از ثلووث نجاشوود و وصووی  حعوود از وفووات تووا ذکوور شووده نهاخنوود و وصووح 

ت حسوب  که اوكان فروش وغازه فراهن شوود بورای عهول حوه حخشوی از وصوح  هنگاوی 
کننوده بوراخش قورارداده قورض نهاخود ت  که وصح  چنانچوه قجول از عهول حوه  1،اختحاری 
 وصووی  ، پووس از فووروش وغووازه، سووایر وصوواخا قحهووت و ارزش حووازاری وغووازه افووزاخش خاخوود

ی  حسوب احتدا قرض وذکور را ادا وی نهاخد و حاقحهانودۀ قحهوت وغوازه حاخود بورای وتووف 
ت  .  هزخنه شود، وصح 

کنود وغوازه . 1188 مسأله ت  گر فوردی وصوح  تا کوه در وصوح  ناووه  اش را صورف اوووری 
ت وذکور بیشتر از ثلث نجاشود و وصوی  خوا خكوی از ورثوه حعود از  ذکر شده نهاخند و وصح 

کسوور وشوواعی از وغووازه را حووه ثهوون نقوودی بوورای عهوول حووه  - وووثال  نصووف آن - وفووات، 
وۀ وغوازه و عهول حوه  کوه اوكوان فوروش حقح  ی  حخرد و توا هنگواوی  ت وتوف  حخشی از وصح 

وۀ  ،سایر وصاخا فراهن شود قحهت و ارزش حازاری وغازه افزاخش خاخود، پوس از فوروش حقح 
 ا نهاخد. وغازه، وصی  حاخد ثهن این حخش از وغازه را نحز صرف عهل حه وصاخ

 ت حه ثلث حدون ذکر ووارد وصرف آن  وصح 

گ . 1189 مسأله وت ا کحفح  ن خوا  کننده برای وصی  عهل خاص خوا وقودار وعوح  ت  ر وصح 
ص نهاخوود خوواص ت خوووخش وشووخ  نووی را نسووجت حووه وصووح  الزم اسووت ، خووا وصوورف وعح 

                                                           
ت. 1 ت هزخنه نهاخد ،خا آنكه از وال خودش حدون قصد وجانح   . برای عهل حه وصح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گووور خوووالف آن رفتوووار نهاخووود ت ، وصوووی  وطوووابق آن عهووول نهاخووود و ا خحانوووت در وصوووح 
 . شودوحسوب وی

گوور فوورد . 1191 مسأله کوورده حاشوود ا ت  کنحوودلووث ووواث: »وصووح  و عهوول « لن را بووراخن خوورح 
ص نكرده و قرخنه و نشانه خاص نی را وشخ  ت و وصرف وعح  کحفح  تعحوین  بور ای نحزخا 

ی  را وراعات نهاخود و عوالوه بور ، وصی  حاخد در وصرف ثلث، آن نجاشد وصلحت وتوف 
ور اسوت این چنانچوه بوراخش حوه کوه وصولحت  حاخود در بوین، طوور وتعوارف وحس  اوووری 

کووه ، دارد ی  اسووت انتخوواب نهاخوود و ایوون اووور اآنچوه را  صوولح )صووالح توور( حووه حوال وتوووف 
 .  حاشد نسجت حه افراد وختلف وتفاوت وی

گوور وووثال   کننووده اوووور واججووی بوور عهووده  ا ت  کووه وصووح  وصووی  احتهووال عقالیووی دهوود 
ارات، وانند نهاز خا روزۀ قضا - داشته کردن و - رد  وظالن، کف  ت صرف  ال وورد وصح 

ات م بر انجام اوور خحر و وستحج  کهوک حوه وسواجد - در این اوور وقد  وراسون ، واننود 
 .  حاشدوی - عزاداری

 اضافه آودن ثلث حعد از عهل حه وصاخا 
ت نهاخد . 1191 مسأله گر فرد وصح  کنحود»: ا « ...از ثلث اووالن حه وصواخای ذیول عهول 

ووارات، و اووووری واننوود نهوواز و روزۀ قضووا ن را ذکوور  رد  وظووالن، کف  هوور خووک حووه وقوودار وعووح 
ی  وقداری از ثلوث اوووالش حواقی حهانود، نهاخد ، چنانچه حعد از عهل حه وصاخای وتوف 

وطووابق حووا وسوألۀ قجوول بوورای وی هزخنوه شووود و ورثووه از آن ، الزم اسوت وقوودار حاقحهانوده
 1؛برندارث نهی

ووه  گوور نشووانه و قرخنووه ،الجت  کننووده وقوودار وووازاا ت  کووه وصووح  د بوور وصوواخای ای حاشوود 
 . شودوطابق آن عهل وی، خوخش را برای خود نخواسته

                                                           
کننووده تهووام ثلووث را بوورای خووود خواسووته . 1 ت  گوور ، خووا نووهدر ووووارد شووک در اخنكووه وصووح  کووه ا قاعووده آن اسووت 

کننده اسن ثلث را برده ت  خاده بور وصواخا ووی، وصح  که ز حاشود وربووط حوه اوسوت و حوه ورثوه حاقحهاندۀ ثلث 
کورده؛ رسدارث نهی نوی  گر وی اسهی از ثلث نجرده و فقط وصحت حوه وصواخای وعح  ا ا چنانچوه حعود از ، او 

 . ورثه است وربوط حه ،عهل حه وصاخا چحزی از ثلث حاقی حهاند



ت      / وصح 

  ت  عدم اوکان عهل حه وصح 

کوورده از وووال وی وراسوون هفووتن خووا چهلوون بووراخش  . 1192 مسأله ت  گوور فوورد وووثال  وصووح  ا
چنانچه برداشت ، برگزار شود و در آن زوان اوكان برگزاری وراسن وجود نداشته حاشد

وووه حوووه قوووراجن و شوووواهد  کننوووده « د وطلووووبتعووود  »وصوووی  حوووا توج  ت  حاشووود خعنوووی وصوووح 
ت آن در هفتن خا چهلن اسوت وی که اولوخ  ، خواسته وراسن خادبودی براخش برگزار شود 

کننده است عهل شوداتر و  حاخد حه آنچه نزدخک ت   ؛ قرب حه نظر وصح 

گونووه کننوود حووه  کووه حتواننوود در فرصووت دخگووری  وثوول آنكووه وووال وی را نگهووداری  ای 
 ؛ رگزار نهاخندوراسن وورد نظر را ب

ت  ووا چنانچووه برداشووت وصووی  از وصووح  خعنووی برگووزاری ، حاشوود« وحوودت وطلوووب»او 
کننده نجوده ت   : دو صورت دارد، وراسن در غحر آن زوان اصال  وطلوب وصح 

ت حوه ثلوث داشوته الف. کننوده وصوح  ت  حاخود آن وجلوغ را  ،در ایون صوورت 1؛وصوح 
کننوود ووت صوورف وووال صووو؛ بوورای وی صوورف  کحفح  ووه  کووه از  رتالجت  های وختلفووی دارد 
 .  شود وساجل دخگر فههحده وی

ت حووه ثلووث نداشووته ب. کننووده وصووح  ت  ت وووذکور  ،در ایوون صووورت 2؛وصووح  وصووح 
 . رسد حاطل وحسوب شده و آن وال حه ارث وی

ت وجودداشووته حووه آن  . 1193 مسأله گوور وصووی  حووا وجووود اخنكووه اوكووان عهوول حووه وصووح  ا
حه وسألۀ قجول در ووورد آن جواری حكهی وشا، عهل نكند تا زوان وربوط حه آن حگذرد

 .  حاشد وی

 ت بيش از ثلث است خا نه  وعلوم نجودن اخنکه وصح 

گر انسان والی را حه شخصی حدهد و او را وصی  خود قرار دهد توا آن را  . 1194 مسأله ا
کوورده برسوواند ن  کووه وعووح  ت ، حعوود از وفوواتش حووه وصووارفی  چنانچووه وصووی  حدانوود وصووح 

                                                           
 .  خعنی وی تهام ثلث را برای خود خواسته است. 1

ت. 2 ت خا وصح  ت را نام برده است وثل آنكه در وصح   .  های والی خود اسن ثلث را نجرده و فقط ووارد وصح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ی  در ه ت ، نگام وفوات نحسوتوذکور بیشتر از ثلث اووال وتوف  واجوب اسوت حوه وصوح 
 ؛ عهل نهاخد

کهتر خا وساوی ثلوث ت وذکور بیشتر از ثلث است خا  گر نداند وصح  ا ا خوا حدانود ، او 
ت وذکور بیشتر از ثلث است ی  آن  ،که وصح  کوه ورثوۀ وتووف  ولی احتهال عقالیی دهد 

ی  آن را اجوازه نوداده اندرا اجازه داده که ورثوۀ وتووف  ولوی احتهوال عقالیوی  ،انودخا حداند 
که از اصل وال پرداخت وی ت از وواردی است  ی   - شووددهد وصح   - واننود دیوون وتووف 

ت ووذکور وحول  اشوكال اسوت و وراعوات وقتضوای احتحواط در ووورد آن  اجرای وصح 
 .  ترک نشود

 ق بر فوت ۀذو   ءابرا  حدهکار حه صورت وعل 
گوور . 1195 مسأله حعوود از وفوواتن تووو را »: فوورد از شخصووی طلجكووار حاشوود و حووه او حگوخوود ا

ه نهوده خا طلجن را حخشوحدم کوه ورثوۀ حوالغ عاقول رشوحد حعود از ، «بریء الذو  در صوورتی 
ووه و حخشووش را اجووازه نهاخنوود ،وفووات طلجكووار ووۀ شووخص ووودیون بووری ، ایوون ابووراء ذو  ذو 

  1.گرددوی

 ت حه وناف  ولک  وصح 

و . 1196 مسأله گر فرد ونافع ولک خوود را بورای اسوتفاده خوا صورف در جهوت خاص  ی ا
کند ت  ن وصح  ت وعح  « سوال حوه فقورا حدهحود 4ام را تا  اجارۀ وغازه»: وثال  حگوخد ؛ در ود 

کنوود سووال در خانووه 14ههسوورم تووا »خووا  ت ، «ام سووكونت  بوورای اخنكووه وعلوووم شووود وصووح 
کهتر  وذکور حه  : شود حه روش ذیل عهل وی، اندازۀ ثلث وحسوب شده خا بیشتر و خا

کسور آنچوه از اصول ووال های ز احتدا قحهت تهام دارایی ی  )حعود از  وان وفوات وتووف 
 ؛ گردد تعحین وی 2،(شود پرداخت وی

                                                           
شان وی ۀذو   ءخود نوعی ابرا، در حقحقت اجازۀ ورثه. 1  . حاشدحدهكار از طرف آنان و تنازل از حق 

که از اصل وال پرداخت ویتوضحح ووا. 2  . ذکر شد« 1405»در وسألۀ  ،شودردی 



ت      / وصح 

ت بوورای قحهووت قحهووت آن را حووا فوورض اخنكووه فووروش و ، گووذاری ولووک وووورد وصووح 
ت ووذکور، تحویل آن حه خرخداِر فرضی ن ، نقدی و فوری حاشد حدون لحاظ وصح  وعوح 

 1؛نهاخند
دا  حوووا  ،سوووپس ت را وجووود  ت ووووذکور در ولوووک ووووورد وصوووح  لحووواظ اخنكوووه بووورای وووود 
ت کنند قحهت، فرضی تأخحر داشته حاشد تحویل آن حه خرخدار ، وصح   2؛گذاری 
که از قحهت ولوک حوه سوجب توأخحر در تحویول حوه جهوت عهول حوه  آن گاه وقداری 

کسوور وی ت  هووا نسووجت سوونجی  و حووا قحهووت تهووام دارایی 3آوردهحووه دسووت  شووود را وصووح 
ت حووه انوودازۀ ثلووث ارزش دارد خووا  وم ویحووه ایوون ترتحووب وعلوو؛ نهاخنوود کووه ایوون وصووح  شووود 

کهتر  .  بیشتر و خا 
کورده ههسورم  ت  کنحد فرد وصوح  کنود و قحهوت  14وثال  فرض  سوال در خانوه سوكونت 

وحلحوون توووان و خانوه حوا لحواظ اخنكوه تحویول آن حوه  744 - غحور از خانوه - ها تهام دارایی
گورف ت، خرخداِر فرضی فووری حاشود حودون در نظور  وحلحوون توووان و حوا لحواظ  544تن وصوح 

ت تحویوول داده شووود،  14اخنكووه  وحلحووون تووووان  744سووال حعوود حووه جهووت عهوول حووه وصووح 
گردد؛  قحهت  گذاری 

کل  دارایی که  ی  در زوان فووت در فرض فوق از آنجا  وحلحوون توووان  544، های وتوف 
ت وی در وووووورد سووووكونت ههسوووور گووووذاری  وحلحووووون تووووووان 744، بوووووده و وصووووح  ارزش 

ت ووالی را ، شود وی ت حه اندازۀ ثلث بوده و چنانچوه فورد فقوط ههوحن وصوح  این وصح 
 ؛ آخد صححح حه حساب وی، داشته حاشد

گوور دارایووی ووا ا ی  فقووط ههووان خانووه بوووده  او  ت وی حووه انوودازۀ  ، وتوووف  وحلحووون  144وصووح 
   .حاشد بیشتر از ثلث وی
گر اووالی غحر از آن خانه دا ،ههحن طور وحلحون  744ولی قحهت آنها از  ،شته حاشدا

                                                           
 . «غحر وسلوب الهنافع»گذاری ولک حه صورت  قحهت. 1

 . «وسلوب الهنافع»گذاری ولک حه صورت  قحهت. 2

 .  «وسلوب الهنافع»و « غحر وسلوب الهنافع»وقدار تفاوت قحهت ولک در دو حالت . 3



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کهتر حاشد ت ، تووان  ت وی حه سكونت ههسرش حه وود  بویش از ثلوث ، سوال 14وصح 
 .  آخد حه حساب وی

تی  . 1197 مسأله گوور فوورد ونووافع ولووک خووود را حووا توضووححات وسووألۀ قجوول بوورای ووود  ا
ت تعحوین شوده بویش از ثلوث وحسووب شوود که عهول حوه آن در وود  کرده  ت  در ، وصح 

که  ورثه )حالغ و عاقل و رشحد( وقدار بیش از ثلث را اجازه دهنود حاخود وطوابق صورتی 
ت عهوول شووود و چنانچووه اجووازه ندهنوود ت حووه انوودازۀ ، وصووح  ت عهوول حووه وصووح  حاخوود ووود 

کند کاهش پیدا     .ثلث 
کرده اجاره بهای وغازه برای  ت  گر وصح  ق حه فقورا حاشود 14وثال  ا ت ، سال وتعل  وود 

کووه ارزش  سووال حووه انوودازه 14تهندان را از زوووان پرداخووت اجوواره حووه وسوو کننوود  کوون  ای 
گوردد که در وسألۀ قجول ذکور شود حوه انودازۀ ثلوث  ت حا توضححاتی  گور . حنوابراین، وصح  ا

ت وذکور  ت عهل شود 3واجب است تا ، سال حاشد 3ود   .  سال حه وصح 

کرده ووثال  شاخان ذکر است،  ت  که فرد وصح  ههسورم توا زووانی   این حكن در جایی 
کند نحز جاری استک که سكونت وی حوا ؛ ه زنده است در خانه سكونت  حه این وعنا 

ت را اجازه ندهنود ت  توا زووانی انجوام وی، فرض اخنكه ورثه وصح  کوه ارزش وصوح  شوود 
 .  بیش از ثلث نجاشد

 ت تا اجرای آن کاهش ارزش پول خا افزاخش هزخنه  ها از زوان وصح 
نووی پووو . 1198 مسأله ت نهاخوود وجلووغ وعح  گوور فووردی وصووح  کووه ا ل راخووج را جهووت اووووری 

ص نهوده صرف نهاخند ت توا هنگوام عهول حوه آن  ،وشخ  ولی ارزش پول از زوان وصوح 
ت تووا آن هنگووام افووزاخش خافتووه حاشوود ، کوواهش خافتووه خووا آنكووه هزخنووۀ انجووام ووووارد وصووح 

که حعضی از آنها بیان ویوسأله دارای صورت  : شودهای وختلفی است 

کننووده والحظووه الففف. ت  ن شووده در  قصوود وصووح  نهووودن ارزش وووالی وجلووغ وعووح 
ت حاشد  ؛ وصح 

کواهش ارزش پوول ،در این فرض م و  وه حوه توور  ت حوا توج  ، حاخد هنگام عهل حه وصوح 



ت      / وصح 

ت را وعحووار قوورار داده و وجلووغ بیشووتری را بوورای عهوول حووه  ووت وجلووغ وووذکور در وصووح  والح 
ت اختصاص دهند  .  وصح 

ن شوو ب. کننووده صوورفا  ههووان وجلووغ وعووح  ت  کووه حووا ، ده حاشوودقصوود وصووح  طوووری 
کاهش ارزش پول کفاخت نهاخد، گذشت زوان و   ؛ حاز هن هزخنه نهودن ههان وجلغ 

ت عهل نهاخند ،در این صورت  .  حاخد وطابق حا قصد وی حه وصح 
کننوووده از تعحوووین وجلوووغ پوووول ج. ت  کسووور وشووواعی از ووووال  درصووود خوووا، قصووود وصوووح 

ص شووده توسوو وحلحووون تووووان  04اش را واننوود اخنكووه قحهووت وغووازه؛ ط وی حاشوودوشووخ 
کوووورده و از قحهووووت آن  وحلحووووون تووووووان را جهووووت عووووزاداری حضوووورت  14پوووویش بینووووی 

کرده حاشد حسحن اوام ت   ؛ وصح 
کسور وشواع گر وقصوودش  الزم ، خوک پونجن از قحهوت وغوازه بووده، در این صورت ا

ت خوک پونجن قحهوت وغوازه را جهوت عوزاداری هزخنوه  است در هنگام عهول حوه وصوح 
 .  چند قحهت آن افزاخش خافته حاشدهر، نهاخند
کننده از تعحین وجلغ پول د. ت  کردن وقدار و اندازۀ عهلی ، قصد وصح  ص  وشخ 

کرده است ت  که انجام آن را وصح  کوه هزخنوۀ انجوام خوک سوال ؛ حاشد  ووثال  از آنجوایی 
کورده کورده خوک وحلحوون توووان را ، نهاز قضا را وجلغ خک وحلحون تووان بورآورد  ت  وصوح 

 ؛ هاز قضا براخش اختصاص دهندجهت ن
در ، هرچنود الزم است برای وی خک سال نهاز قضوا انجوام دهنود ،در این صورت

ت هزخنوو وحلحووون تووووان افووزاخش  0حووه ، خووک سووال نهوواز قضووا ۀهنگووام عهوول حووه وصووح 
 .  حاشد خافته

وووه حوووه عجوووووهوووای وورتووووووون صووووواز بی ،نوووووحنابراخ ناووووه و توووووح  ووارت وصوووووذکور حوووا توج 
کووه وقصووود وی بوووده عهوول  ن طووور قووراجن و شووواهد، وطووابق حووا هوورووووحووهه خووک از آنهووا 
 شود.  وی

گ . 1199 مسأله نوی بورای انجوام حوجا ت نهاخود ر فرد وجلوغ وعح  ولوی در هنگوام  ،وصوح 
ت وجلغ وذکور برای انجام حوج عهل حه ت وی در ، کوافی نجاشود وصح  چنانچوه وصوح 
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ة االسوالم هوورد ح کسوبووده 1جا آوردن حج  را از اصول اوووال  ری وجلوغ حوج، الزم اسوت 
ة االسالم حه جا آورند ی  تدارک نهاخند و براخش حج   .  وتوف 

وة االسوالم حاشوود واننود حوج  وسوتحجی تش در وووورد غحور از حج  گور وصوح  وا ا ولووی ، او 
تی کردن حه چنحن وصح  حوه  - هرچند حوا لحواظ آنچوه در وسوأله قجول بیوان شود - عهل 
کووافی نجووودن وجلووغ د ، دوقوودور نجاشوو، جهووت  کننووده تعوود  ت  چنانچووه وقصووود وصووح 

کوه نزدخوک ،بوده 2وطلوب تور حوه وقصوود  حاخود وجلوغ ووذکور را صورف هور خوک از اوووری 
کننده است نهاخند ت   ؛ وصح 

ص شوووده ،در غحووور ایووون صوووورت  تش حاطووول اسوووت و وقووودار وشوووخ  حسوووب ، وصوووح 
 . رسدووازین شرعی حه ارث وی

 کهک حه نحازوندان از وحل  وصح   ، پرداخت وال حه ورثۀ نحازوند  ت 
کهوک حوه نحازونودان شوود . 1111 مسأله کرده ثلث اوووالش صورف  ت  گر فردی وصح  ، ا

ت وووذکور عرفووا  از ورثووۀ داشووته « انصووراف»او واننوود ههسوور و فرزنوودانش  چنانچووه وصووح 
ت از ثلووث اووووالوصووی  نهووی 3،حاشوود کهووک وووالی  توانوود بوورای عهوول حووه وصووح  حووه آنووان 
 ؛ هرچند نحازوند حاشند، نهاخد

کوه حعود از  وانند ت ووالی فرزنودانش اطوالع داشوته  کننوده از وضوعح  ت  اخنكه وصوح 
ت نكنود، وفات نحازوند هستند و حا این وجوود در ایون ، چحوزی از ثلوث براخشوان وصوح 

کهک حه فرزندان نحازوند نهی ت وذکور شاول   ؛ شودصورت وصح 

کننده وضع ووالی وناسوب داشوته و   ت  گر ورثه در زوان ححات وصح  ا ا وی نحواز او 
کورده و حوه ایون جهوت براخشوان از والی آنان را برای حعد از وفات خود پویش بینوی نهوی

                                                           
که حا اس. 1  .  تطاعت بر وی وستقر  شده حاشدونظور حج  واججی است 

د وطلوب از آنچه در وسألۀ. 2  .  شود فههحده وی ، ذکر شد« 1454«  وعنای تعد 

ت. 3 ووه حوه قووراجن و شوواهد خووا ظواهر وصوح  کننود عرفووا  برداشوت وی، خعنوی حوا توج  ت  غحوور از   ،هشووود ونظوور وصووح 
 . حاشد ههسر و فرزندانش وی



ت      / وصح 

ت نكرده ولی حعد از وفوات، ثلث ورثوه دچوار ورشكسوتگی و نحواز ووالی ، والی را وصح 
ت وذکور شاول آنان نحز وی، شوند  1.شودوصح 

 ت از ارث ت حه وحرووح   حکن وصح 
کوه حعضوی  . 1111 مسأله ت نهاخود  گر فردی وصح  از ورثوه )ووثال  فرزنود بوزرگ وی( ارث ا
تی را اجوازه دهود صوححح اسوت و از ارث ، نجرد چنانچه شوخص ووذکور چنوحن وصوح 

گر، شودوحروم وی ت فقوط حوه انودازۀ، نهاخد آن را نپذیرد و رد ولی ا  عهل حه ایون وصوح 
ووی ثلووث  کننووده حق  ت  ی  واجووب اسووت و فوورد وووذکور از ثلووث اووووال وصووح  اووووال وتوووف 
 . ندارد
گر فردی دو پسر داشته ثال  و ت نهاخود  54و دارایی او ، ا وحلحون توووان حاشود و وصوح 

ت ووذکور را نپوذیرد، که پسر بزرگش ارث نجورد ثلوث دارایوی ، چنانچوه ایون فرزنود وصوح 
و حاقحهانودۀ اوووال وی ، شوودوحلحون توووان( حوه پسور دخگورش داده ووی 44وی )وعادل 
. شووودطووور وسوواوی قسووهت وووی هوور دو فرزنوود حووه وحلحووون تووووان( نحووز بووین 04 )وعووادل 
وحلحون تووان حه پسور دخگورش  04وحلحون تووان حه پسر بزرگ و  44در وجهوع حنابراین، 
 . شودداده وی

وِت حعضوی از ورثوه از ارث ت حه وحرووح  ی  عالوه بر وصح  گر وتوف  ، شاخان ذکر است ا
تی حاخد برای عهل حه چنوحن، وصاخای دخگری نحز داشته حاشد سوایر وصواخاخش ، وصوح 

 .  نحز لحاظ شود
ت حه وحوروم بوودن پسور بوزرگش از ارث ،حنابراین گر فرد وذکور عالوه بر وصح  خوک ، ا

کرده حاشد ت  وحلحون تووان جهت نهاز  14، ششن والش را برای نهاز و روزۀ قضا وصح 
گرفته وی حوه پسور وحلحوون توووان(  14و حاقحهاندۀ ثلوث )وعوادل،شودو روزۀ قضا در نظر 

                                                           
ت حه. 1 گر فرد وصح  کورده ، ادای حقوق واجب واننود پرداخوت رد  وظوالن شاخان ذکر است ا خهوس خوا زکوات 

حا  - خهس خا زکات حه آنان، پرداخت رد  وظالن، چنانچه ورثۀ وی دارای شراخط استحقاق حاشند، حاشد
 . اشكال ندارد - رعاخت شراخط شرعی هر وورد



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

وحلحوون تووووان( بوین هوور دو  04 اووووال وی )وعوادل ۀو حاقحهانود شووود کووچكش داده ووی
وحلحون توووان و  44سهن پسر بزرگش  ،در نتحجه؛ شودطور وساوی قسهت وی فرزند حه

 1.حاشدوحلحون تووان وی 74سهن پسر دخگرش

 ت  وعلوم نجودن وورد وصح 
تی . 1112 مسأله گوور فوورد نسووجت حووه وووالی از اووووال خووود وصووح  ولووی حووه سووجب  ،نهاخوود ا

ت ت )و 2،ناوووه و واننوود آنفراووشووی خووا وفقووود شوودن وصووح  وصووی  حووه( در وووورد وصووح 
 : چند صورت دارد، وعلوم نجاشد 3وحصوره شجهۀ

خعنووی حتوووان ووووردی را ؛ عنوواوین احتهووالی قابوول انطجوواق بوور خكوودخگر حاشووند الففف.
کووه شوواول ههووۀ عنوواوین احتهووالی حشووود کوورد  در ایوون صوووت الزم اسووت حووه ، انتخوواب 

ت عهل شود کحفح   ؛ ههحن 
کرده ثلث والش صرف  .1هثال ت     .«اختام»شود خا « سادات»وعلوم نحست وصح 
کوورده خانووه .2هثففال ت  ب»اش بوورای سووكونت وعلوووم نحسووت وصووح  اسووتفاده « طووال 
   .«فقرا»شود خا 

ل م داده شووده« سووادات ختووحن»ثلووث وووالش حووه  ،در وثووال او  خانووه در  ،و در وثووال دو 
ب فقحر»اختحار   . گحرد قرار وی« طال 
ت حوا ، ووارد احتهالی قابل انطجاق بر خكدخگر نجاشد ب. در این صورت وورد وصح 

 ؛ شود وعلوم وی« قرعه»

                                                           
گوور انسووان تهووام ثلووثاز حكوون وووذکور اسووتفاده وووی ،شوواخان ذکوور اسووت. 1 کووه ا اووووالش را بوورای صوورف در  شووود 

کنود ت حه وحروم بودن خكی از ورثه از ارث  ت نهاخد و عالوه بر آن وصح  کوه وارث ، اووری وصح  در صوورتی 
تی را نپذیرد ت وی از ارث حاطل وحسوب وی، وذکور چنحن وصح  ت حه وحرووح   .  شودوصح 

ت. 2 کننده دو وصح  ت  که از وصح  ل ، ناوه حه جای وانوده این حكن در جایی  ت او  کوه وی از وصوح  در حوالی 
ت ،خوخش عدول نهوده ص نجودن تارخخ دو وصح  کو، ناووه ولی حه خاطر وشخ  کوه  خوک از  داموعلووم نشوود 

ت بر دخگری و م بوده است نحز جاری ویآن دو وصح   . حاشد قد 

که در . 3 ، سوتذکور شوده ا« 4»پواورقی  ،«051»صفحۀ وعنای شجهۀ وحصوره از تعرخف شجهۀ غحر وحصوره 
 .  شود فههحده وی



ت      / وصح 

کوورده ثلووث وووالش صوورف  .1هثففال ت  شووود خووا « وسووجد الووف»وعلوووم نحسووت وصووح 
 . «وسجد ب»

که ونوزلش حوه عنووان  .2هثال کرده  ت  گوردد خوا « وسوجد»وعلوم نحست وصح  وقوف 
 .  «بیهارستان»حه عنوان 
ب وشوهدی»وعلوم نحست ثلث والش حاخد حوه  .3هثال ب »داده شوود خوا « طوال  طوال 
   .«نجفی

 .  «وحهود»داده شود خا « احهد»وعلوم نحست ثلث والش حاخد حه  .4هثال
ت حا قرعه وعلوم وی ،های فوقدر صورت  1.شود وورد وصح 

ه ت تهلحكوی ،الجت  گر وصح  د بوین اشوخاص حاشود ا حاخود حوه آنوان اعوالم ، بووده و وورد 
ت ، نهاخد ، نهاخنود خا حعضی قجول و حعضی رد کنند وذکور را ردچنانچه ههگی وصح 

کننود؛ شودوال وذکور ارث وحسوب وی ت ووذکور را قجوول  گر ههگی وصح  ا ا ووال ، او 
ووق حووه خكووی از آنووان وووی د بینشووان بوووده و وتعل  ت ووورد  چنانچووه در  و حاشوودوووورد وصووح 
گرنوه بورای رفوع و ،شوودتقسحن وال حا صلح خا غحر آن توافق نهاخند وطوابق آن عهول ووی

کنند کن شرع وراجعه   .  اختالف و نزاع حاخد حه حا
تی ن . 1113 مسأله گوور فوورد نسووجت حووه وووالی از اووووال خووود وصووح  ت ا هاخوود و وووورد وصووح 
خک از  در هر تواند وال را وصی  وی، وعلوم نجاشد 2غحر وحصوره وصی  حه( در شجهۀ)و

کوه احتهوال  کنود  کند و احتحواط واجوب اسوت وصورفی را انتخواب  اوور خحر وصرف 

                                                           
ت بودن برخوی از وووارد بویش از حعضوی دخگور حاشود. 1 گر احتهال وورد وصح  حاخود نسوجت احتهوال در قرعوه ، ا

گر ؛ زدن وراعات شود ت شوده توا حوه  در صود احتهوال داده وی 44وثال  ا کوه ثلوث ووال وصوح  وسوجد »شوود 
که ثلث ووال حوه « الف ت شده  ، درصود حاشود 44داده شوود « د بوسوج»داده شود و احتهال اخنكه وصح 
گرفته وی 0 وق حوه  کاغذ قرعه در نظر  که خكی از آنهوا وتعل  و چهوار سوهن دخگور وربووط حوه « وسوجد ب»شود 
در سوایر وووارد وشواحه  ،و ایون حكون شوود سپس حا قرعه خكی از آنها انتخواب وی؛ حاشد وی« وسجد الف»

 . نحز جاری است

خوواد  خعنووی ووووارد وشووكوک آن . 2 گرفتووه شووودقوودر ز گوور هوور وووورد در نظوور  کووه ا ، احتهووال اخنكووه آن وووورد اسووت 
کوه آن احتهوال عرفوا  ووهووم حوه شوهار وی، احتهال اندکی است، حه حاشد وصی  و واننود اخنكوه ؛ آخود طوری 

 . وورد حاشد 144ووارد احتهالی 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گرفتووووه و ایوووون احتهووووال ضووووعحف ت بوووور آن صووووورت  تر از احتهووووال  داده شووووود وصووووح 
 .  های دخگر نجاشد وصرف

ت وو . 1114 مسأله ت نهاخود و وصوح  گر فردی والی را بورای شخصوی وصوح  د ا ذکور وورد 
ت انگشتر ، تجاین( حاشدبین دو شیء وتفاوت )و که وال وورد وصح  وثال  وعلوم نشود 

ی  بوده خا انگشتر فحروزۀ وی ت حوا وصوالحه بوین آن ، عقحق وتوف  الزم اسوت ووورد وصوح 
گووردد ن  ی  وعووح  کووه حاضوور حووه وصووالحه نشوووند شووخص و ورثووۀ وتوووف  حووا ، و در صووورتی 

  1.شیء حه شخص وذکور داده شود خكی از دو« قرعه»

  د بين ت ورد   کثر )کهتر و بيشتر(اقل  و اوصح 

د بوین  . 1115 مسأله ت ووذکور وورد  کنود و وصوح  ت  گر فرد والی را برای شخصی وصح  ا
، چنانچه وقدار بیشتر حه طریق وعتجری ثاحوت نشوود، )کهتر و بیشتر( حاشد کثراقل  و ا

کهتر را حه آن شخص حدهند  ؛ کافی است وقدار 
ت وعلووم ، ووتن آنخوا خوانوا نجوودن  ناووه وثال  چنانچه حوه جهوت وفقوود بوودن وصوح 

کننده وجلغ  ت  که وصح  کورده خوا  14نشود  ت  وحلحون توووان بورای شوخص ووذکور وصوح 
کافی است 14پرداخت وجلغ ، وحلحون تووان 44  .  وحلحون تووان حه وی 

 احکام وصی  

   شراخط وصی 
 :  حاخد دارای شراخط ذیل حاشد« وصی  » . 1116 مسأله
 ؛ حالغ حاشد )حنابر وشهور( .2؛ عاقل حاشد .1

تحتحاط حنابر ا .3 گر وصح   ؛ کننده وسلهان است( واجب وسلهان حاشد )ا
 .  وورد اطهحنان حاشد .4 

                                                           
م. 1 ت قرعه در جلد سو   . ذکر شد« قسهت»وجحث ، «شرکت»فصل  ،کحفح 



ت      / وصح 

 .  شود در وساجل حعد ذکر وی ،توضحح این ووارد

o 9 .عاقل حاشد 
گور انسوان شوخص عواقلی را  . 1117 مسأله وصی  قراردادن وجنون صححح نحسوت و ا

کوه جنوون او داجهوی ، سوپس شوخص ووذکور دیوانوه شوود، وصی  قرار دهود در صوورتی 
گر وصاخت وی حاطل وی، حاشد فات او در حال هوشوحارى ، دوارى حاشداشود و ا تصر 

 .  حاشدصححح وی

o 3 .)حالغ حاشد )حنابروشهور 

کوه قجول از زووان حلووغش  وصی  قرار دادن . 1118 مسأله ز حه ایون قصود  حچۀ ناحالغ وهح 
ت عهووول نهاخووود ش حوووه وصوووح  و  وحووول  اشوووكال اسوووت، حوووه تنهوووایی و حووودون اجوووازۀ ولوووح 

تی . حنووابراین، احتحوواط در ایوون وووورد توورک نشووود وراعووات وقتضووای گوور چنووحن وصووح  ا
گرفته کن شورع جاحتحاط واحنابر  ،صورت  ت حوا توافوق بوین وی و حوا ب عهل حوه وصوح 
   ؛انجام شود

ش خا   که فرد وذکور قجل از حلوغ حا اذن ولح  کننده این حاشد  گر وقصود وصحت  ا ا او 
ت عهل نهاخد  .  حاشدصححح ویوصاخت وی ، حعد از حلوغ حه وصح 

ۀ ناحالغ حه ههراه شوخص حوالغ صوححح اسوت . 1119 مسأله چوه ، وصی  قرار دادن حچ 
کند تا ناحالغ که شخص حالغ صجر  کننده این حاشد  ت  حوالغ شوده و حعود ، ونظور وصح 

ت عهل نهاخند خا آنكه شخص حوالغ وجواز حاشود توا قجول از حلووغ وی حوه  حا هن حه وصح 
ت عهل نهاخد  ؛ تنهایی حه وفاد وصح 

لدر  کووه  ،صووورت او  ی   فات فوووری اسووت واننوود ادای حوودهی وتوووف  گوور نحوواز حووه تصوور  ا
کن شرع انجام شوود، کندطلجكار آن را وطالجه وی کار حا اجازه از حا و در صوورت  این 

م وووۀ ناحوووالغ ،دو  گووور حچ  ت عهووول ، حوووالغ شووود، ا از زووووان حلووووغ حوووا وشوووارکت هووون حوووه وصوووح 
کوه شوخص ووذکور قجول از نهاخند و وی حق  اعتراض نسجت حه اووری ا وی ت  ز وصوح 

کرده است؛ حلوغ وی انجام داده ندارد ت عهل  که خالف وصح   .  وگر آنكه ثاحت شود 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

o 7)کننده وسلهان است ت  که وصح   . حنابر احتحاط واجج وسلهان حاشد )در صورتی 

کننده وسلهان است . 1111 مسأله ت  گر وصح  واجب حاخود وصوی  وی حنابر احتحاط  ،ا
گور وصوی   . حنابراین،نحز وسلهان حاشد شوود حواقی بوودن وصواختش  ورتودفورد وسولهان  ا
کننوده تصورخح ؛ هرچند دوحاره وسلهان شود، وحل  اشكال است ت  وگور آنكوه وصوح 

د وی حه اسالم  .  وصی  او حاشد، کرده بر اخنكه در صورت حازگشت وجد 

o 9 .وورد اطهحنان حاشد 

کو وصی  حاخد وورد . 1111 مسأله که حه وصحت عهل خواهد  ، رداطهحنان و وثوق حاشد 
   ؛ولی الزم نحست عادل حاشد

ه  کننوده واجوب اسوت و آنچوه  ،الجت  ت  کوه بور وصوح  رعاخت شرط وذکور در اووورى 
ف در وووال ختووحن و واننوود آن اسووت ووا لووزوم فتوووى  الزم ووویحنووابر  راجووع حووه تصوور  حاشوود و او 

کارهاى خحر و اوور  - رعاخت این شرط در غحر اوور وذکور وثل اخنكه ثلث وال وی در 
 .  احتحاط واجب استحنابر  - جی وصرف شودوستح
کننوووده  . 1112 مسأله ت  گووور وصوووح  و آن  را وصوووی  خوووود قووورار دهووود« شوووخص عوووادلی»ا

 :  شخص فاسق شود
ود حووه عودالت بوووده؛  الففف. کوه وصوواختش وقح  چنانچوه از قووراجن و شوواهد وعلووم حاشوود 

ن شود، هرچند توحه نهوده و دوحاره عادل شود، وگر آنكوه از قوراجوصی  بودن وی حاطل وی
د وصی  وی حاشد.  که در صورت توحه و عادل شدن، وجد   و شواهد فههحده شود 

د بودن وصاخت حه عدالت وعلوم نجاشد ب. ، در این صورت حوا فاسوق شودن ؛وقح 
 .  شودوصی  بودن وی حاطل نهی

 1.گردددر ووارد وشاحه نحز جاری وی ،این حكن

                                                           
گر ،حنابراین. 1 نوی اسوت وصوی  خوود قورار دهود ا کوه اووام جهاعوت وسوجد وعح  کننوده شخصوی را  ت   ،وصوح 

د حه اخنكه اواوت در آن وسجد را اداوه دهود چنانچوه شوخص ووذکور از اووام جهاعوت بوودن در آن ، وقح 
 .  شودوصاختش حاطل وی، وسجد انصراف دهد



ت      / وصح 

o الل و وارث، نابينا، دادن زن وصی  قرار 
وصوی   ،ههوحن طوور؛ زن برای وورد و حوالعكس اشوكال نوداردوصی  بودن  . 1113 مسأله

 .  قرار دادن نابینا خا الل خا خكی از ورثه صححح است

o ت حقوقی  وصی  قرار دادن شخصح 

ت حقووووقیانسوووان ووووی . 1114 مسأله سووو - توانووود وصوووی  خوووود را شخصوووح   ۀواننووود و س 
ص ووه وشووخ  ن در تصووهحن - خحرخ  ت اسووت قوورار  کووه دارای سوواختار وعووح  گحووری و ووودیرخ 

   .دهد

  قجول وصاخت 
گوور انسووان حفههوود شخصووی او را وصووی  قوورار داده اسووت . 1115 مسأله چنانچووه حووه ، ا
کوه حاضور نحسوت وصوی  او حاشود اطوالع کننوده برسواند  ت  الزم نحسوت حعود از ، وصوح 
ت  ،دار شوووداووور وصوواخت را عهووده، او وفووات کننووده حعوود از رد  وصووح  ت  هرچنوود وصووح 

داده و وی حه سجب عدم اطالع  وصی  خود قرار، دوحاره شخص وذکور را حدون اطالع
 .  نكرده حاشد ، وصاخت را رداز این اور

کورده . 1116 مسأله کوه او را وصوی   کننوده نفههود  ت  گر انسان پیش از وفات وصح  خوا  ا
ت حاضوور نحسووت حفههوود کووه بووراى اجوورای وصووح  کووه ، و حووه او اطووالع ندهوود  در صووورتی 

ل نحست )َحَرح( که وعهوال  قابل تحه  خادی  ت ز حاخد وصواخت را  1،نداشته حاشد وشق 
   .حه عهده حگحرد

ت ،طووور ههووحن  زوووانی عوودم پووذیرش ، کننووده چنانچووه فوورد پوویش از وفووات وصووح 
ت وورض خوا ووانع دخگور کوه حوه جهوت شود  کننوده ، وصاخت را حه او خجور دهود  ت  وصوح 

گحرد، حنابر را وصی  قرار دهد نتواند دخگرى  .  احتحاط واجب حاخد وصاخت را حه عهده 

                                                           
کوه اجورای حع. 1 ت وشتهل بر اوووری حاشود  گر وصح  دار  عهوده، ضوی از آنهوا حرجوی نحسوتالزم حه ذکر است ا

 . شدن آن اوور بر وصی  واجب است



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوه در دو وورد استثتا ووی، از حكن ذکر شده در این وسألهشاخان ذکر است،  شوود 
 .  شودذکر وی« 1114و  1113»وساجل 
ت را اجورا  . 1117 مسأله کوه وصوی  حاخود وجانوا  وصوح  کننده تصرخح نهاخود  ت  گر وصح  ا

ت از اعهوالی حاشود نهاخد خا نشانه و قرخنه ای بر این اور حاشد و از طرفی عهل حوه وصوح 
توانود چنوحن وصواختی را در وووارد فووق وصوی  ووی، گحوردق وویکه عرفا  اجرت حه آن تعل  

ت بر ،قجول ننهاخد و در این صورت  .  عهدۀ وی واجب نحست اجرای وصح 

نی . 1118 مسأله که شخص وعح  ت نهاخد  گر فرد وصح  حعد از وفاتش او را غسل دهد  ا
وت حخوانود خوا خو کفن نهاخد خا بر حدنش نهاز وح  ( حوه نحاحوت از او حوجخا   ودش )وجاشور  

این صوورت بور وی قجوول چنوحن  در، ام دهد خا نهاز و روزۀ قضای وی را حه جا آوردانج
تی و انجام اوور وذکور واجب نحسوت کوه، وصح  وی در ووواردی  « 1115»وسوألۀ حنوابر  حت 

ت بر شخص واجب است  1؛قجول وصاخت و اجرای وصح 
کننووده  ت  ووا انجووام آن اوووور را حووه ،ولووی چنانچووه در زوووان ححووات وصووح  نی طووور وج 

کوورده گوور بووین ، قجووول  وود و وعوودۀ خوووخش عهوول نهاخوود و ا احتحوواط واجووب اسووت حووه تعه 
ت کننده و شخص وذکور برای انجام آن اوور قرارداد شرعی وثل اجواره صوورت  وصح 

 .  حاشدوظحفۀ آن شخص تاحع نوع قرارداد وی، گرفته حاشد

کننده شخصی را وصی  خوخش قرار دهود . 1119 مسأله ت  گر قجل از اخنكه وصح  آن ، ا
که ون را وصی  قرار دهی خوا وورا وصوی  قورار نودهقجول نهی»: ص حگوخدشخ ولوی ، «کنن 

کننده ههان شخص را وصی  خوخش قرار دهد ت  گفتۀ شوخص ووذکور ، حاز هن وصح 
که وصی  قورار داده شوده( کوه در وسوألۀ، )کسی  « 1115»اثوری نودارد و احكوام وصواخت 
 . شودبیان شده در وورد وی جاری وی

                                                           
که در وسألۀ « 1115»فرق این وسأله حا وسألۀ . 1 ت نهوده شخصی حعد از وفواتش ، «1115»آن است  فرد وصح 

گحورد« والخت» ن ووی، اوور وذکور را حه عهوده  کوه او وعوح  کوه حتوانود خوودش خوا فوردی  کنود آن اووور را طووری 
( خواسوته  ،ولی در این وسأله، دهدانجام  کننوده انجوام آن اووور را از خووِد شوخص )وجاشور   فورِد وصوحت 
 . است



ت      / وصح 

 و خا چند نفر حه عنوان وصی  دادن د قرار 

ت وی . 1121 مسأله که وصح  تواند دو خا چند نفور را وصوی  خووخش قورار وی، کند فردی 
کوودام حووه دهوود و در ایوون صووورت چنانچووه اجووازه داده ت  طووور وسووتقل کووه هوور  حووه وصووح 

کنند  ؛ اجازه حگحرند الزم نحست در عهل حه آن از خكدخگر، عهل 
گفته حاشد ههوه ا چنانچه اجازه نداده و  ت عهول او  حاخود حوا ، کننود حوا هون حوه وصوح 

ت عهل نهاخند  .  نظر خكدخگر حه وصح 

ت نسووجت حووه وسووتقل ،طووور ههووحن گوور در وصووح  خووا وشووترک بووودن آنووان تصوورخحی  ا
ت عهوول نهاخنوود، نشووده ای بوور آنكووه قرخنووه و نشووانه وگوور؛ حاخوود حووا نظوور خكوودخگر حووه وصووح 
 .  بودن هر خک وجود داشته حاشد وستقل

گوواه فوورد شخصووی  . 1121 مسأله در صووورت فوووت خووا »: را وصووی  قوورار دهوود و حگوخوودهوور 
ن دخگووری وصووی  حاشوود، وصووی   1غاخووب شوودن خووا جنوووِن  وصووی  دوم در ، «شووخص وعووح 

ووق  کووه خكووی از اوووور وووذکور بوورای وصووی  اول وحق  ت را دارد  صووورتی حووق  عهوول حووه وصووح 
 .  شود

 ت  اختالف بين دو خا چند وصی  در عهل حه وصح 

کننوده. 1122 مسأله ت  گر وصح  طوور وشوترک وصوی  خووخش قورار دهود و  دو نفور را حوه ،ا
ت اخووتالف نظوور پوویش آخوود کووه اخووتالف آنووان بووین آنووان در عهوول حووه وصووح  ، حووه صووورتی 

گرددووجب و ت  ل واندن عهل حه وصح  چنانچه ونشأ اختالف آنان وجوود ووانع ، عط 
کدام کن شورع آنوان را وججوور ووی، از ووافقت حا دخگرى نجاشد شرعی براى هر  کنود  حوا

کنند تا حا هن حه ت عهل   ؛ وصح 
کن شرع اطاعت نكنند خا که دو وصی  از حا ونشأ اختالف وجود ووانع  در صورتی 
کدام در عهل وطابق نظر دخگری حاشود کن شورع 2،شرعی براى هر  وطوابق حوا آنچوه  حوا

                                                           
ن دخگر. 1  .  خا عذرهای وعح 

ت وخووالف هوون . 2 کوودام از دو وصووی  حووا دخگووری در عهوول حووه وصووح  وثوول اخنكووه نظوور اجتهووادی خووا تقلحوودی هوور 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

نهاخود و آن دو  دخگرى را حه خكوی از آن دو نفور ضوهحهه ووی بیند شخصوصلحت وی
ت عهل وی  .  نهاخند حه وصح 

 د شراخط شدن دو خا چند وصی  فاق 

کسی دو نفر را حه صورت اشتراکی وصی  قورار دهود . 1123 مسأله گر  چنانچوه خكوی ، ا
خووا دیوانووه  حعضووی از شووراخط وصووی  بووودن را از دسووت حدهوود وثوول اخنكووه حهحوورد، از آن دو
کووه وقصووود ، شووود کننووده در چنووحن صووورتی وسووتقلچنانچووه وعلوووم حاشوود  ت   وصووح 

ت عهول وویوی حه تنها، بودن وصی  دخگر است کن  وگرنوه ،نهاخودیی وطابق وصوح  حوا
ن ووی ت ، کنود شرع خوک نفور دخگور را حوه جواى او وعوح  توا هور دو حوا ووافقوت هون حوه وصوح 

   ؛عهل نهاخند
گر هر دو نفر حعضی از شراخط وصوی  بوودن را از دسوت حدهنود  ا ا کن شورع دو ، او  حوا

ن ووی انچوه خوک نفور حتوانود ولوی در ایون صوورت چن، کنود نفر دخگر را حه جای آنان وعوح 
کند ت را عهلی  کردن دو نفر، وصح  ن   .  الزم نحست وعح 

 ط وصی  تعحين وصی  دخگر توس 
خود را از وصاخت عزل نهاخود ، تواند در زوان ححات خوخش وصی  نهی . 1124 مسأله

کند حه عنوان وصی   و شخص دخگرى را ن  ی  وعح   .  از طرف وتوف 
ی  وصی  نهی . 1125 مسأله دخگوری را بورای  شوخص ،تواند برای انجوام وصواخای وتووف 

کننووده حووه او اجووازۀ تعحووین ؛ حعوود از وفووات خوووخش وصووی  قوورار دهوود ت  وگوور آنكووه وصووح 
 .  وصی  را داده حاشد

   گرفتن وصی  وکحل 

ی  شوخص وصی  وی . 1126 مسأله تواند برای اجرای تهام خا حخشوی از وصواخای وتووف 
                                                                                                                               

کننوده حوا وصوی  در وسوألۀ وشاحه آنچه در وورد اختالف نظر اجتهادی خا تقلح؛ حاشد ت  « 1170»دی وصوح 
 . شودذکر وی



ت      / وصح 

کوه وعلوو وگر؛ خا اشخاص وورد اعتهادی را وکحل نهاخد م آنكه نشانه و عالوتوی حاشود 
( خواسته است کننده والخت بر اوور وذکور را از خوِد وصی  )وجاشر   ت   .  شود وصح 

 ت حه صورت انفرادی  عدم توانایی وصی  در عهل حه وصح 

ی   . 1127 مسأله گر وصی  حه جهت پیری و وانند آن نتواند حه تنهوایی وصواخای وتووف  ا
کار هرچند حا کوردن شوخص دخگور ) را انجام دهد و این  گرفتن خا اجحور  در وووارد وکحل 
ن، وجواز( نحوز بوراخش وقودور نجاشود کهوک حوه او فورد دخگوری را وعوح  کن شورع بوراى   حوا

 .  کند وی

 کننده ت   تعحين نشدن وصی  توسط وصح 

ن نكورده  . 1128 مسأله کننده برای عهل حوه وصواخای خووخش وصوی  وعوح  ت  گر وصح  ا
کن شوورع وووی 1،حاشوود کن شوورع خووا  حاشووداووور تعحووین وصووی  حووا حووا گوور دسترسووی حووه حووا و ا
کار را عهده، ۀ او وهكن نجاشدنهاخند  .  شونددار ویحعضی از و ونحن عادل این 

وی نهاخود . 1129 مسأله د حه ووورد خاص  کننده والخت وصی  را وقح  ت  گر وصح  واننود ، ا
ن نكنوودفووروش وغووازه ، اش و صوورف آن بوور فقوورا و بوورای اجوورای سووایر وصوواخا وصووی  وعووح 

کوووه وی و کسوووی  کن شووورع خوووا  کوووردهوالخوووت بووورای اجووورای سوووایر وصووواخا حوووا حوووا  نصووووب 
 .  حاشد وی

کورده حاشود و وی  . 1131 مسأله کننده فردی را حوه عنووان وصوی  انتخواب  ت  گر وصح  ا
کننوده بورای حعود فووت او ، قجل از عهول حوه تهوام وصواخا حهحورد ت  کوه وصوح  در صوورتی 

ن نكرده کن شرع وی، وصی  دخگری وعح   .  حاشداختحار تعحین وصی  حا حا

  ووارد اوحن بودن وصی  و حکن خحانت وی 

کوووه در اختحوووار او قووورار داده شوووده وصوووی   . 1131 مسأله « اووووحن» ،نسوووجت حوووه اوووووالی 
                                                           

کننده حگوخد. 1 ت  ت وی: »وثل اخنكه وصح  حه جا آورده شوود خوا حوه نحاحوت از وون  کنن از جانب ون حجوصح 
ن نكند« نهاز و روزۀ قضا انجام شود ت وعح   . و شخصی را حه عنوان وصی  برای اجرای وصح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کووه در نگهووداری از . حنووابراین، شووود وحسوووب وووی کوتوواهی نكنوود و  در صووورتی  آنهووا 
ف غحر وجاز نحز ننهاخد  .  ضاون نحست، تصر 

گر وصی  حه جهت خحانت خوا فسوق و واننود آن وصواختش حاطول شوود . 1132 مسأله ، ا
که در اختحار دارد تا کوه اوور وصواخت  نسجت حه اووالی  کوه آن را حوه شخصوی  هنگواوی 

 .  حاشدضاون وی، وربوط حه اوست تحویل ندهد

گووور از وصوووی  خحوووانتی سووور زنووود . 1133 مسأله ووود حوووه اووووحن ، ا چنانچوووه وصووواخت او وقح 
کن شرع شخص دخگری را حه جای وی  شودوصاخت وی حاطل وی، بودنش بوده و حا
  ؛دهدوصی  قرار وی

وود نجوووده  ووا چنانچووه وصوواخت وقح  کن شوورع فوورد اوحنووی را بوورای پیشووگحری از حووا، او 
گوور ایوون اووور وهكوون نجاشوود خووا وفحوود فاجووده واقووع  نهاخوودحووه وی ضووهحهه وووی، خحانووت و ا
کووورده و شوووخص دخگوووری را حوووه جوووای او انتخووواب ، نشوووود کن شووورع وصوووی  را عوووزل  حوووا
 .  کند وی

کننوده فورد دخگوری را  1حكن وذکورشاخان ذکر است،  ت  که وصح  در ووردی است 
  2.شودوگرنه وی وصی  وحسوب وی، وصی  انتخاب نكرده حاشد حه عنوان

   کار وصی  اجرت 
کوه  . 1134 مسأله کارهوایی  کننوده و وصوی  نسوجت حوه وقودار اجورت  ت  گر بین وصح  ا

ت دهود تووافقی نشوده حاشود و نشوانه و قرخنوهوی انجام ووی ای بور اخنكوه وقصوود وصوح 
ووانی اسووت نجاشوود، کننووده کارهووا حووه صووورت وج  ت از چنانچووه عهوول ، انجووام  حووه وصووح 

ووق وووی کووه عرفووا  اجوورت حووه آن تعل  وصووی  وسووتحق  اجوورت الهثوول ، گحوورداعهووالی اسووت 
ت آن را انجام داده حاشد؛ شودعهل خوخش وی  3.وگر آنكه حه قصد وجانح 

                                                           
   .ط حاکن شرع. انتخاب وصی  توس1
 . ذکر شد« 1141»وشاحه آنچه در وسألۀ . 2

که حه عنوان . شاخان ذکر است، 3 کسی  ن شرعی بر اختام»حكن اجرت  « 1105»در وسوألۀ  ،شودتعحین وی« قح 
 . خواهد آود



ت      / وصح 

 ت کننده حا وصی  در عهل حه وصح  ت   تفاوت نظر اجتهادی خا تقلحدی وصح 

ک . 1135 مسأله ت  ت شده حسب اجتهاد خوا تقلحود وصوح  گر آنچه وصح  جوایز ، ننودها
ت وصووی  نهووی، ولووی حسووب اجتهوواد خووا تقلحوود وصووی  جووایز نجاشوود ،حاشوود توانوود وصووح 

 ؛ وذکور را اجرا نهاخد
کننووده  ت  کوواروزد خووا  ،واننوود اخنكووه ورجووع تقلحوود وصووح  خافووت  قوورض وشووروط حووه در
ت نهاخد وصوی   دیر ثلوث ووالش را  ،کرد )خسارت تأخحر تأدخۀ دین( را رحا نداند و وصح 

کواروزد خوا در  ،ن قرض دهدحه نحازوندا گحرنده وجالغی را حاحوت  وشروط حه اخنكه قرض 
 .  و ورجع تقلحد وصی  آن را رحا حداند کرد بپردازد صورت تأخحر در ادای دین حاحت دیر

ت شده . 1136 مسأله گر آنچه وصح  کننوده جوایز ، ا ت  حسب اجتهاد خوا تقلحود وصوح 
ت وصوی  حا، ولی حسوب اجتهواد خوا تقلحود وصوی  جوایز حاشود ،نجاشد خود وطوابق وصوح 

 ؛ وذکور عهل نهاخد
ت کننده تنزیل چک ود  ت  کهتور رحوا وانند اخنكه ورجع تقلحد وصح  دار را حه وجلغ 

ت تدار خوود از دخگوران )چوکحداند و وی نسجت حه وطالجوات وود  کوه هوای وود  دار( 
کوه وصوی   کنود  ت  آنهوا را حعود از فووت حوه وجلوغ  ،سررسحد آن حعد از وفاتش است وصح 

ه صورت نقد نزد شخص ثالثی حفروشد )تنزیول نهاخود( و پوول آن را صورف فقورا کهتر ح
کار را رحا نداند ،و ورجع تقلحد وصی   کند  .  این 

 های اثجات وصاخت )وصی  بودن( راه 
گر فردی حگوخد . 1137 مسأله که وال او را حه وصرفی برسوانن»: ا تن  در ، «ون و صی  وح 

عای وی پذیرفته وی کهصورتی اد   : شود 

   ؛حه راستی آن حاصل شود - های عقالیی از راه - خا اطهحنان خقحن الف.
گفتووارش دهنوود و وی را تصوودیق  ب. نووه( شووهادت حووه راسووتی  دو ووورد عووادل )بی 

نهاخند و وصاخت فرد حوا شوهادت زنوان )چوه انفورادى و چوه حوه ضوهحهه ووردان( ثاحوت 
   ؛شود نهی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ووه ی  وربوووط حووه افووراد قاصوور ،الجت  ت وتوووف  گوور وصووح  ووه واننوود فقوورا خووا عنوواو خووا 1ا ین عاو 
ووه واننوود تعلووحن قوورآن خووا وعالجوو بیهوواران خووا وسوواجد و وشوواهد  ۀسووادات خووا جهووات عاو 

ی  حاشد فه و اوثال آن خا وربوط حه خوِد وتوف  گورفتن نسوجت حوه نهواز و  ،وشر  واننود اجحور 
د الشهداءور خارت حضرت سح  که وی، حه نحاحت وی زۀ قضای وی خا ز دانود کسی 

عی وصاخت کورده، ود  فی  ی  نحست و وی حه دروغ خود را وصی  وعر   وصی  شرعی وتوف 
گر خحانتی در عهل حه وصحت از او دخده - تواند وصاخت وی را انكوار وی - خصوصا  ا

کن شرع نهاخد  .  کرده و تقاضای ورافعۀ شرعحه نزد حا

ت   ناظر بر وصح 
 جواز تعحين ناظر 

کننووده وووی . 1138 مسأله ت  کووار او قوور« نوواظر»توانوود بووراى وصووی  وصووح  کووه بوور  ار دهوود 
ت دو قسون اسوت .شراف داشته و نظوارت نهاخودا اسوتطالعی خوا »نظوارت  :نواظر وصوح 

خوک پرداختووه  حوه توضوحح هوور ،کوه در دو وسوألۀ حعوود« استصوووابی»و نظوارت « اطالعوی
 .  شود وی

 اقسام ناظر 

o )ناظر استطالعی )اطالعی 
کننوووده جهوووت اطهحنوووان در عهووول حوووه  ،در ایووون نووووع نظوووارت . 1139 مسأله ت  وصوووح 
توص گور ، دهد ناظر قرار وی، ح  کارهای وصی  حا اطوالع و اشوراف وی انجوام شوود و ا تا 

ر دهد ،در عهل حه وصحت خالفی را از او وشاهده نهود  .  حه وی تذک 
ت عهول نهاخود و نحواز حوه  طوور وسوتقل توانود حوهوصی  ووی ،در این صورت  حوه وصوح 

گرفتن از ناظر ندارد کارهای ا، اجازه  ه الزم است   ؛ و حا اطالع و اشراف ناظر حاشدالجت 
                                                           

ۀ ناحالغ. 1 کن ، وانند حچ  که ولی  شرعی ههچوون پودر و پودربزرگ نداشوته و والخوت وی حوا حوا وجنون خا سفحه 
 . شرع است



ت      / وصح 

ت نهوده براى نهازهاى قضاخش اجحر حگحرند و وصوی  فورد داراى  گر فرد وصح  وثال  ا
کنود اش عهول حوه وظحفوه، شراخط را حه عنوان اجحر انتخاب نهاخد و حه نواظر هون اعوالم 

ت نحاحت را دارا اسوت نهوده است که اجحر صالحح  حوق  اعتوراض بور ، و ناظر تا زوانی 
گوورفتن شووخص دخگوور را نوودارد گوور وصووی  شخصووی را حووه ؛ وصووی  و تقاضوواى اجحوور  ووا ا او 
فی ، عنوووان اجحوور قوورار دهوود و حووه نوواظر هوون اطووالع ندهوود خحانووت نهوووده و ورتكووب تصوور 

که اجازه نداشته است  .  شده 

 نظارت استصوابی 
کننده ناظر را و ،نوع نظارتدر این  . 1141 مسأله ت  دهد حوه شاور وصی  قرار ویوصح 
کهگونه ت عهل نكند اى   ؛ حدون اذن و ووافقت او حه وصح 
ت است هرچند وصی  وستقل ،در این صورت  ف و اجرای وصح  ولوی در ، در تصر 

فات او حوودون ووافقووت نوواظر نافووذ  نظوور وسووتقل گحووری و اظهووار تصووهحن نحسووت و تصوور 
کوه وصوی  ، در وثال وسألۀ قجل ،حنابراین .حاشد نهی گورفتن شخصوی  گر ناظر حا اجحور  ا
کرده ووافقت نكندوعح   که هر ،ن  کسی را  گرفتن او صححح نحست و الزم است   اجحر 

فاق نظر دارند حه عنوان اجحر انتخاب نهاخد  .  دو نفر بر آن ات 

 فوت ناظر 
گوور نوواظر حهحوورد . 1141 مسأله کننووده نوواظر دخگوورى را حووه عنوووان جانشووحن  ا ت  و وصووح 

ن نكرده حاشد کن شورع خوا نهاخنودۀ او وراجعوه ، وعح  توا اخنكوه ، نهاخودوصوی  حاخود حوه حوا
 .  شخص دخگرى را حه عنوان ناظر قرار دهد

 های اثجات نظارت )ناظر بودن( راه 

گر فردی حگوخد . 1142 مسأله ت خووخش قورارداده »: ا کننده وورا نواظر بور وصوح  ت  وصح 
عای وی در صورتی پذیرفته وی، «است کوه از راهاد  کوه در وسوألۀ شود  « 1173»هوایی 

گردد، بیان شد  . ثاحت 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ن  احکام قح 

 ن از طرف پدر خا قرا  د  پدریجر دادن قح 
کووردن بوورای فرزنوود خووا نوووۀ پوودر خووا پوودربزرگ پوودرى وووی . 1143 مسأله ت  تواننوود حووا وصووح 

ن و ولوی  شورعی»خوک خوا چنود نفور را حوه عنووان ، خووخش 1ناحالغ خا وجنوون خوا سوفحه « قوح 
م فصوول  2تعحووین نهاخنوود بیووان « َحْجوور»کووه تفصووحل احكووام و شووراخط آن در جلوود سووو 

   .گردخد
ن»توانند فردی را حه عنوان وی ،طور ههحن   3.قرار دهند« ناظر بر قح 

 ن  وحدودۀ والخت قح 
ن بور . 1144 مسأله کننده شخصی را وصوی  و قوح  گر وصحت  ، اوالد خووخش قورار دهود ا

وی نكورده ود حوه وووارد خاص  ن ووذکور حوا رعاخوت ، چنانچه وحدودۀ والخوت وی را وقح  قوح 
ف در تهوام اوو حق  تصهحن، وصلحت اوالد وق حوه آنوان را گحری و تصور  ور و شوؤون وتعل 

نگهداری از اووالشان و صورف آن در ، وثل وراقجت از آنان و پرورش و تربیتشان، دارد
هووا و حقوووق شوورعی واننوود و ادای دیووون و پرداخووت خسووارت نحازهووا و احتحاجاتشووان

 ؛و رد  وظالن 4خهس و زکات
ووه کن شوورع در اووور ازدواح ناحووالغ و وجنووو ،الجت  ن و حووا ن و سووفحه تفصووحلی والخووت قووح 

                                                           
که وی در حالت جنون خا سفحه بودن حالغ شدهو. 1 حا پدر خا جود  پودری ، الخت بر وجنون خا سفحه در صورتی 

گوور حعوود از حلوووغ و رشوود وجنووون خووا سووفحه شووده خووا وصووی  تعحووین شووده از جانووب آنووان اسووت در اخنكووه ، و ا
کن شوورعحوو»آنهاسووت خوا حووا « پوودر و جود  پوودری خووا وصوی  در صووورت فوووت پوودر و جود  پوودری»والخوتش حووا  ، «ا

م، وسأله وحل  اشكال است  .  ذکر شد« َحْجر»فصل  ،که توضحح آن در جلد سو 

د بودن . 2 ن»در صورت وتعد  کوه در ، حاشودبوودن آنوان واننود وصوی  ووی حكون وسوتقل خوا غحور وسوتقل ،«هواقح 
 . ذکر شد« 1144»ۀ وسأل

ت نظارت در وساجل قجل ذکر شد. 3  . کحفح 

مووارد واجب خا وستحب پر. 4 بیوان  «ووال تزکوا»  فصول ،داخت زکوات نسوجت حوه اوووال ناحوالغ در جلود دو 
 .  شد



ت      / وصح 

که در فصل  کوه در اوور ازدواح ولوی  شورعی وحسووب »وجحوث ، «ازدواح»دارد  افورادی 
 .  ذکر شد« شوندوی

گر وصح   . 1145 مسأله د حه ووارد خاصا ن را وقح  کننده وحدودۀ والخت قح  ، نهووده ت 
کتفا نهاخد و در سایر ووارد اختحار تصهحن ن حاخد حه ههان ووارد ا ف در  قح  گحوری و تصور 

کن شرع خا نهاخندۀ وی ویاوور حچ    ؛حاشدۀ ناحالغ حاحا
وه  کن شوورع در اووور ازدواح ناحوالغ و وجنووون و سووفحه تفصووحلی  ،الجت  ن و حوا والخووت قووح 

که در فصل  کوه در اوور ازدواح ولوی  شورعی وحسووب »وجحوث ، «ازدواح»دارد  افورادی 
 .  ذکر شد« شوندوی

 که برای ختحن انجام د کارهایی  ن حاحت   ادهاجرت الهثل قح 
ن شوورعی» . 1146 مسأله کووه بوورای ختووحن در وووی« قووح  کارهووایی را  توانوود اجوورت الهثوول 

ووت نداشووته کارهووا قصوود وجانح  از وووال ، وحوودودۀ والخووتش انجووام داده و در انجووام آن 
  .ختحن بردارد

ن هون فقحور  ،حكن وذکور کارها اجورت داشوته و قوح  که عرفا  آن  وشروط بر این است 
ن ف شرعی وحسوب شود که قح  برداشتن اجرت وحل  اشوكال ، قحر نجاشدو در صورتی 

 1.حاشد است و احتحاط واجب در ترک آن وی

 ن بودن( راه  های اثجات قحهووت )قح 
گر فردی حگوخد . 1147 مسأله ن ختحن از طرف پدر خا »: ا ، «د  پودری وی هسوتنجون قح 

عووای وی در صووورتی پذیرفتووه وووی کووه از راهاد  کووه در وسووألۀ شووود  بیووان « 1173»هووایی 
گردد، شد    .ثاحت 

                                                           
ه. 1 کننده وی ،الجت  ت  ت نهاخدوصح  کرده و حه آن وصح  ن از ثلث وال خوخش اجرتی را لحاظ   .  تواند برای قح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

تراه  هاى اثجات وصح 

 ت عهدی راه  های اثجات وصح 
ت عهدی» . 1148 مسأله  : شودهای ذیل ثاحت ویحا خكی از راه ،«وصح 
   ؛های عقالییطور اطهحنان از راه خقحن و ههحن .1
   1؛خواه از ورثه حاشند خا از غحر ورثه، شهادت دو ورد وسلهان عادل .2
آنوان الزم   ولوی عوادل بوودن؛ حاشوند 2حه شرط اخنكه عاقل و حالغ ،اقرار تهام ورثه .3
کننود؛ نحست گر فقوط حعضوی از ورثوۀ حوالغ و عاقول اقورار  ا ا ت تنهوا نسوجت حوه ، او  وصوح 

کرده که اقرار  کسانی   3.شوداند ثاحت ویسهن 
ت عهووودیشووواخان ذکووور اسوووت،  حوووا شوووهادت زنوووان )چوووه انفووورادى و چوووه حوووه ، وصوووح 

 .  شودضهحهه وردان( ثاحت نهی

 ت تهلحکیهای اثجات وصح   راه 
ت تهلحكی» . 1149 مسأله  : شودهای ذیل ثاحت ویحا خكی از راه ،«وصح 
   ؛های عقالیی طور اطهحنان از راه خقحن و ههحن .1
 ؛خواه از ورثه حاشند خا از غحر ورثه، شهادت دو ورد وسلهان عادل .2
که وال برای او وصحت شده .3 کسی  حه ضهحهۀ شهادت خک ورد  ،قَسن خوردن 

   ؛وسلهان عادل
  ؛هادت خک ورد وسلهان عادل حه ضهحهۀ دو زن وسلهان عادلش .4
کهتور از ؛ شهادت چهار زن وسلهان عادل .5 گر تعداد زنان شوهادت دهنوده  ا ا او 

                                                           
که شهادت دهد. 1 گر وسلهانی نجاشد  وه حاشوند )نو ،حلكه ا کوه اهول ذو  کتوابی  کافر  وار حا شهادت دو ورد  کف  ه 

ت ثاحت وی  .  شوددخگر( و در دین خود نحز عادل حاشند نحز وصح 

م« سووفحه»حكوون اقوورار . 2 ذکوور شوود فههحووده « 1505و  1500»وسوواجل  ،«َحْجوور»فصوول ، از آنچووه در جلوود سووو 
 . شود وی

کنندگان دو نفر ورد عادل حاشند. شاخان ذکر است، 3 گر اقرار  ت ثاحت وی ،ا  .  شودتهام وصح 



ت      / وصح 

گوور خووک زن . حنووابراین، شووودوصووحت حووه ههووان نسووجت ثاحووت وووی ،چهووار نفوور حاشووند ا
کووه وطالجووه وووی، وسوولهان عووادل شووهادت دهوود و کنوود حووه ا حاخوود خووک چهووارم شووحجی را 

گر دو زن وسلهان عادل شهادت دهند گر سه زن وسلهان ، حدهند و ا نصف آن را و ا
 1.سه چهارم آن را حه او حدهند، عادل شهادت دهند

آنوان الزم   ولوی عوادل بوودن؛ حاشوند 2حه شرط اخنكه عاقل و حالغ، اقرار تهام ورثه .6
کننود؛ نحست گر فقط حعضی از ورثه اقرار  کوه وصوحت تنهوا نسوجت حوه سوه، ا کسوانی  ن 

کرده  .  شوداند ثاحت وی اقرار 

 ت وی حاشد خافتن دست نوشته کی از وصح  که حا ی   ای از وتوف 
گر نوشته . 1151 مسأله ی خا اوضا خا ُوهر وی بجحننود ا چنانچوه ، اى حه دست خط وتوف 
ت و عهل حه آن حعود از وفوات داشوته حاشودنشانه که ظهور در وصح  ، ها و قراجنی حاشد 

 .  حاخد حه آن عهل شود

 ت ویت ت خا عدم وصح  نه در وورد وصح  گفتۀ فرد حا بي   عارض 

گفته شود . 1151 مسأله گر حه فردی  کورده»: ا ت  و « ای؟آخا در وورد فوالن ووضووع وصوح 
کرده است، «نه»: وی حگوخد ت  که وی وصح  نه شهادت دهند  نوه ، ولی بی  شوهادت بی 
گفتۀ وی اعتنا نهی پذیرفته وی  ؛ شودشود و حه 

ه  گر قصدش از انك ،الجت  ت حاشودا ت انشای عدول از وصح  عودول ووذکور ، ار وصح 
ق وی ت وحق   .  شودصححح است و رجوع از وصح 

گفته شود ،ههچنحن گر حه فردی  کورده»: ا ت  و « ای؟آخا در وورد فالن ووضووع وصوح 
ت نكرده اسوت، «حلی»: وی حگوخد که وی وصح  نه شهادت دهند  در صوورتی ، ولی بی 

                                                           
وار حلكه ا. 1 کف  وه حاشوند )نوه  کوه اهول ذو  کتوابی  کوافر  که شهادت دهد حا شوهادت دو وورد  گر وسلهانی نجاشد 

ت ثاحت وی ،دخگر( و در دین خود نحز عادل حاشند  . شودوصح 

م« سووفحه»حكوون اقوورار . 2 ذکوور شوود فههحووده « 1505و  1500»وسوواجل  ،«َحْجوور»فصوول ، از آنچووه در جلوود سووو 
 . شود وی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

نوه پذیرفتوه وویشوه 1،که قصد وی خجور دادن حاشود گفتوۀ وی اعتنوا ادت بی  شوود و حوه 
ت حاشوود؛ شووودنهووی گوور قصوودش انشووای وصووح  ووا ا ووق ، او  ت وحق  صووححح اسووت و وصووح 
 .  شودوی

ت ه در نگارش وصح   ناوه نکات قابل توج 
ت . 1152 مسأله ه حه حعضی از نكات توصحه وی ،ناوه در نگارش وصح   : شودتوج 

ت .1 کننووده بوورای وصووح  ت  ص نهاخوود« رنوواظ»و « وصووی  »ناوووه وصووح  و ایوون  2وشووخ 
کاول وصاخا بورای آنوان خوانوده و ، ووضوع را حه اطالع آنان برساند و تا حد  اوكان وتن 

گوور  ت حوواقی نهانوود و ا شوورح داده شووود تووا جووای ابهوواوی حعوود از فوووت در عهوول حووه وصووح 
لع سازد، تغحیری در وصاخاخش داد  . آنان را وط 

ت .2 ت را در وصح  کننده تارخخ وصح  ت  د وصح  ناوه درح نهاخد توا در صوورت تعود 
ت ت، هوا در طوول دوران زنودگی و تغوایر آنهوا حوا هونناووه وصح  ناووۀ نهوایی وعلووم وصوح 
گونوه نوزاع و  ،ههچنحن .حاشد وصاخای شوفاهی خووخش را وكتووب نهاخود توا زوحنوۀ هور 

گردد ت حعد از وفات ونتفی   . اختالف در عهل حه وصح 

ت .3 کننده قصد وصح  ت  گر وصح  گواه ، را دارد 3اوووال خوود حوه ثلوث ا کوه  از آنجوا 
ع اشووحاء و وعلوووم نجووودن قحهووت  د و تنووو  وحاسووجۀ وقوودار دقحووق ثلووث حووه جهووت تعوود 

ت نهاخوود، حاشوود حووازاری آنهووا وشووكل وی حوودودا  )خووا »: وناسووب اسووت چنووحن وصووح 
کهتور نحوز هزخنوه شود گور وقوداری  ( ثلث را براخن هزخنه نهایید و ا و ووانعی نودارد  ،تقریجا 

 .  «وورد رضاخت حنده است

کووه حووه طلجكووار دارد پووول بوووده و  .4 کننووده وهرخووۀ ههسوورش خووا دخنووی  ت  گوور وصووح  ا
                                                           

ت. 1  . اخجار از وصح 

کننووده پوودر خووا جوود  پوودری اسووت و فرزنوود خووا نوووۀ ناحووالغ دارد. 2 ت  گوور وصووح  ن»براخشووان ، ا ص نهاخوود« قووح  ؛ وشووخ 
ن در ههوحن جلود م« و حعود از آن 1107»وسواجل  ،توضحح احكوام وربووط حوه قوح   ،«َحْجور»فصول ، و جلود سوو 

 . ذکر شد« و حعد از آن 1547»وساجل 

کسر وشاع دخگری وانند خک چهارم خ. 3  . ا خک پنجن اووال خوخشخا 



ت      / وصح 

کواهش ارزش پوول و قودرت خرخودوربوط حه قدخن اْلخام وی از ارزش آن ، حاشد و در اثور 
کننووده قصوود دارد آن را حووه نوورخ روز حووه وی پرداخووت نهاخوود )از  ت  کاسووته شووده و وصووح 

کووه وسووأله  وقوودار واحووه التفوواوت را از ثلووث وووال ، وووورد اخووتالف فقهووی اسووت(آنجووا 
ت نهاخد  .  خوخش وصح 

کننوده حودهی قطعوی بور عهوده .5  ت  گر وصح  ولوی حخواهود حوه جهوت  ،اش نجوودها
ت حووه پرداخووت خهووس، رعاخووت احتحوواط ، رد  وظووالن و واننوود آن نهاخوود، زکووات، وصووح 

کنوود ت  بوووده و از ثلووث وووالن دیووون وووذکور احتحوواطی »: وناسووب اسووت چنووحن وصووح 
تا شجهۀ قطعی بودن دیون وذکور و لزوم پرداخت آن از اصول دارایوی  ،«پرداخت شود

ی  پیش نحاخد  .  وتوف 

که وورد قجول ورثه واقع شده .6 ت حه بیشتر از ثلث  وناسب اسوت ، در ووارد وصح 
گرفته شود و ورثه نه تنهو ت بیشتر از ثلث  ا حوه عنووان از ورثه اقرار و اوضا بر قجولی وصح 

ت ت بیشوتر از ثلوث، شاهد بر وصح  کوردن و پوذیرش وصوح  آن را ، حلكه حه عنووان قجوول 
کنند و بر قجولی آن تصرخح نهاخند تا زوحنۀ هر نوع اختالف و نزاعی در این وورد  اوضا 

 .  از بین برود
که وص .7 تدر وواردی  کننده در وصح  ت  کلهۀ ح  کار بورده )ووثال  « لثث»ناوه  را حه 
کنحد(: هگفت کهتور از ثلوث را ، از ثلث والن چنحن و چنان  ت حوه وجلوغ  ولی قصد وصح 

ۀ ثلثدارد و وی حوه ، حه عنوان ارث بین ورثه تقسحن شود - َکها َفَرَض ام - خواهد حقح 
ی  تهوام ثلوث را بورای خووخش خواسوته و  این وطلب تصرخح نهاخد تا شجهۀ اخنكه وتوف 

گردد پیش نحاخدوقدار حاقحهانده نحز الزم اس ات     1.ت برای وی صرف خحرات و وجر 
ۀ ناحالغ دارد .8 کننده حچ  ت  گر وصح  فات دخگوران  ،ا بورای آنكوه رفوت و آوود و تصور 

ف در وال ختحن را نداشته حاشد، در ونزل و اووالش حعد از وفات توانود وی، شجهۀ تصر 
ت نهاخد فات وتعارف ورثه»: وصح  در ونوزل و اوووالن توا  فاوحول و دخگوران، آنچه از تصر 

ت چهوول روز خووا تووا  زوووان اتهووام وراسووهات از قجحوول تجهحووز و سوووگواری )خووا وووثال  حووه ووود 
                                                           

 .  رجوع شود« 1451»حه وسألۀ . 1



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 1.«حاشدههه از ثلث اووالن  ،دهند رسحدن فرزندم حه سن  حلوغ و رشد( انجام وی

که آنهوا را در زووان ححوات و سوالوت  .9 کننده اووالی در اختحار دارد  ت  گر وصح  ا
گذاشوته خوا حوه دخگوری  ه خوا حوه شخصویخوخش وقوف نهوود حخشوحده و در اختحوار وی 

کووورده گونوووۀ دخگوووری حوووه دخگوووران تهلحوووک  کووورده خوووا حوووه  وناسوووب اسوووت در ، وصوووالحه 
ت تووا وعلوووم حاشوود ، حووه آن تصوورخح نهاخوود« اقوورارات»ناوووه در ذیوول عنوووانی واننوود  وصووح 

کننوده ت  ت، وصواووال وذکور جزء واترک وی نحست و شجهۀ اخنكه ونظور وصح  حوه  ح 
   2.وقف خا حخشش خا صلح حعد از وفاتش بوده پیش نحاخد

ِث ورثووه حووا توافووق هوون حعوود از فوووت ووو االرث وشوواِع افووراز و جداسووازی سووهن  .11 ور 
کننووده )ووواشووكال نوودارد ت  ووا وصووح  ث( نهووی، او  توانوود در زوووان ححووات خووود در وووورد ور 

ت  ت تقسحن ارث شرعی بین ورثه حعد از وفات خوخش وصح     3؛نهاخدکحفح 
کننووده وووی  ت  ووت وصوورف آن اظهووار نظوور آنچووه وصووح  کحفح  ووت و  ح  که  توانوود در وووورد 
ت در ووازاد بور ثلوث نحواز حوه اجوازۀ ورثوه داردثلث  کند . وربووط حوه خوود اوسوت و وصوح 

کننوووده حوووا اجوووازۀ ورثوووهحنوووابراین،  ت  گووور وصوووح  ت نهاخووود 4ا  ،در تهوووام اوووووال خوووود وصوووح 
 5.صححح است

                                                           
م. 1 ف در اووال اختام در جلد سو   .  ذکر شد« 1504و  1575»وساجل  ،«َحْجر»فصل ، حكن رفت و آود و تصر 

ق حه ههسرم وی اقرار وی»: وانند اخنكه حگوخد. 2 کوه در زووان کنن اثاث ووجود در ونزل وسكونحن وتعل  حاشود 
 . «حاشدام و حه حنده وربوط نهیشان هجه نهوده و حه تحویل و قجض اخشان دادهححات حه اخ

حلكه فوالن قطعوۀ زووحن از حاحوت ارث ووال فرزنود ، حعد از وفاتن ارث ورثه وشاع نجاشد»: وانند اخنكه حگوخد. 3
 .  «ازحاحت ارث وال فرزند دخگرم حاشد بزرگن حاشد و فالن قطعۀ دخگر

ه فرض وسأله د. 4 که تهام ورثه حالغ و رشحد حاشند و بین آنوان ناحوالغ خوا وجنوون خوا سوفحه الجت  ر ووردی است 
 . نجاشد

که دارای دو فرزند حالغ و رشحد است و حا اجازۀ آنان. 5 کسی  نوی را بورای فرزنود بوزرگ ،وانند  تورش و    ونوزل وعح 
ت نهاخدسایر دارایی  . های خوخش را برای فرزند دخگرش وصح 



 

 

 ارث

یحندی  دسته  طور خالصه وارثحن حه کل 
که حه سجب خوخشاوندی ارث وی . 1153 مسأله  :  سه دسته هستند 1برند افرادی 

ت» :دسحۀاّول  ؛ حاشند وی« پدر و وادر و اوالد وح 
وووه وووت اوالد نداشوووته حاشووود ،الجت  ، اوالد هووور چوووه پوووایین برونووود فرزنووودان، چنانچوووه وح 

ت نزدخوک هر که حه وح  تور از ود طجقوۀ نزدخوکبرنود و حوا وجو ارث ووی، تور حاشوند کدام آنان 
ت    .برند طجقات دورتر آنان ارث نهی، اوالِد اوالد حه وح 

وووی خوووک نفووور( ،حنوووابراین  ی  )حت  هوووای وی ارث نووووه، در صوووورت وجوووود فرزنووود وتووووف 
ی   برند و ههحن نهی  .  رسد ارث حه فرزندان نوه نهی، طور حا بودن نوۀ وتوف 
ل»تووا خووک نفوور از شوواخان ذکوور اسووت،   ، زنووده حاشوود، زوووان وفووات فوورددر « دسووتۀ او 
م دستۀ»  .  برند ارث نهی« دو 

ت» :دسحۀدّوم ه( و خواهر و برادر وح  ( و وادربزرگ )جد   ؛ حاشند وی« پدربزرگ )جد 

                                                           
کل   حه. 1 که ارث در صورتی حه وارث وی ،یطور  « ووانوع ارث»توضوحح ؛ وجود نداشوته حاشود« ووانع ارث»رسد 

 .  شودذکر وی« و حعد از آن 1450»در وساجل 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ت گر وح  ه ا وت ، خواهر و برادر نداشته حاشد، الجت  کوه حوه وح  کودام  فرزندان اخشان هور 
ی   برند و حا وجود طجقۀ نزدخک وی ارث، تر حاشند نزدخک ، تر از اوالِد بورادر و خوواهر وتووف 

وت دارای خوک فرزنوِد خوواهر حاشود؛ برند طجقات دورتر آنان ارث نهی گر وح  هوحچ ، وثال  ا
 .  برندهای خواهر و برادر وی ارث نهیکدام از نوه
ت ،طور ههحن ۀ وح  وت، حا نجودن جد  و جد  ۀ پودر و ووادر وح  هور چوه حواال ، جد  و جد 

که حه  کدام  ت نزدخکرود هر   .  برندتر حاشد ارث وی وح 
م»تووا خووک نفوور از شوواخان ذکوور اسووت،  ، زنووده حاشوود، در زوووان وفووات فوورد« دسووتۀ دو 

م دستۀ»  .  برند ارث نهی، «سو 
ت» :دسحۀسّىم ه و دایی و خالۀ وح   ؛ حاشند وی« عهو و عه 

ه حا نجودن آنان ، برونود ه پاییناوالِد اوالِد آنان هر چ، و حا نجودن اوالد اوالدشان، الجت 
ت نزدخ که حه وح  کدام آنان     .برند ارث وی، تر حاشند کهر 

ه ،حنابراین وت هوا و خالوه هوا و دایوی چنانچه از عهوها و عه  هرچنود خوک ، هواى وح 
 1.برند اوالِد آنان ارث نهی، حاشد نفر زنده 

گر فرد در زووان وفوات . 1154 مسأله وه، عهوو، ا دایوی و خالوه نداشوته حاشود و نحوز ، عه 
ووه و »در ایوون صووورت ، آنووان )هوور چووه پووایین بوورود( نجاشووند والِد اوالداوالد و ا عهووو و عه 

ت گر اخنها نحز ارث وی« دایی و خالٔه پدر و وادِر وح  ارث حوه اوالدشوان ، نجاشند برند و ا
وت ، بروند فرزنداِن اوالد هر چه پایین، رسد و حا نجودن آنان وی کوه حوه وح  کودام آنوان  هور 
   .برند یارث و، تر حاشند کنزدخ

                                                           
ووتاز ایوون قاعووده اسووتثنا وووی. 1 کووه وح  « خووک پسوور عهوووى پوودر و وووادرى»و « خووک عهوووى پوودرى» شووود ووووردی 

رسوود و  ورت ارث حووه پسوور عهوووى پوودر و وووادرى ووویکووه در ایوون صوو؛ حاشوود داشووته و دایووی و خالووه نداشووته
دی داشوته حاشود خوا اخنكوه ههسور ؛ بورد عهوى پودرى ارث نهوی وت عهوو خوا پسور عهوهوای وتعود  گور وح  ولوی ا

ی  زنووده حاشوود خووالی از اشووكال نحسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک  ایوون حكوون، وتوووف 
 . نشود

ه گر ههراه آن دو )عهوی پودری و ،الجت  ی  نحوز حاشود، پسور عهووی پودر و ووادری( ا پسور ، دایوی خوا خالوۀ وتووف 
بووین عهوووى پوودرى و دایووی خووا خالووه طجووق قواعوود ارث  ،و وحووراث اى از ارث نووداردعهوووى پوودر و وووادرى بهووره

 .  شودتقسحن وی



    / ارث 

که افراد ووذکور هون نجاشوند  ه »، در صورتی  وه و دایوی و خالوۀ جود  و جود  عهوو و عه 
ت گر اخنها نحز نجاشند ارث وی« وح   .  رسد حه اوالدشان حا ترتحب فوق ارث وی، برند و ا

کوووه در ، ارث ۀگانووو هههوووراه حوووا طجقووواِت سووو« زن و شووووهر» . 1155 مسأله حوووه تفصوووحلی 
 1.برندخكدخگر ارث وی از، ذکر خواهد شد« ارث زن و شوهر»وجحث 

گر برای وارث دو سوجب ارث بوردن حاشود . 1156 مسأله از طریوق هور دو سوجب ارث ، ا
خوا آنكوه  2فوردی حوه حسواب آخود« دایوی»و هون « عهو»وانند اخنكه شخصی هن ؛ بردوی

   3؛شخصی هن جد  پدری وادِر فردی و هن جد  وادری پدِر ههان فرد حاشد
ه گر خكی از دو سجب ،الجت  وارث ووذکور ، بردن حوه سوجب دخگور حاشودوانع از ارث ، ا

و هون « بورادر ووادری»وانند اخنكه شخصی هن ؛ بردفقط از طریق سجِب وانع ارث وی
 4.فردی وحسوب شود« پسر عهوی»

گووور انسوووان از دنحوووا بووورود . 1157 مسأله کوووه  ،ا حاخووود اوووووال حجوووا وانوووده از او در ووووواردی 
ت»توضووحح آن در فصوول  گووردد، ذکوور شوود« 1405»وسووألۀ « وصووح  چنانچووه از و  5صوورف 

                                                           
کوه . 1 « ووانوع ارث»توضوحح ؛ وجوود نداشوته حاشود« ووانوع ارث»ارث بردن زن و شوهر از هن در صورتی است 

 .  شودذکر وی« و حعد از آن 1450»در وساجل 

، واننوود اخنكووه بوورادر پوودری شخصووی حووا خووواهر وووادری او ازدواح نهاخوود و صوواحب فرزنوود )حسووحن( شوووند. 2
کوه نوحوت حوه آن فرزنود وحسووب ووی« دایوی»و هون « عهوو»شخص وذکور هون  شوود و چنانچوه فورض شوود 

 . برداز هر دو جهت ارث وی، ارث بردن وی از حسحن برسد

د دارای دو فرزند حه نام علی و فاطهه حاشد و علی صاحب دختری حوه نوام زهورا. 3 و فاطهوه  وثل اخنكه وحه 
کوه در ایون صوورت وه هون وحسووب ، زهورا و رضوا، صاحب پسری حوه نوام رضوا شوود  دختور دایوی و پسور عه 

ووادری  جد  »د هن وحه  ، شوند و چنانچه حا هن ازدواح نهاخند و صاحب فرزندی حه نام حسحن شوندوی
کوه نوحوت حوه ارث وحسووب ووی« جد  پدری وادر حسوحن»و هن « پدر حسحن شوود و چنانچوه فورض شوود 

 . برداز هر دو جهت ارث وی، وی از حسحن برسد بردن

که صاحب فرزنودی حوه نوام حسوحن از ههسورش فاطهوه ووی. 4 گر وردی  فووت نهاخود و فاطهوه حوا ، حاشودوثال  ا
« پسور عهووی»حسوحن هون  ،در ایون صوورت، کند و صواحب فرزنودی حوه نوام زهورا شوودبرادر آن ورد ازدواح 

کوه نوحوت حوه ارث بوردن حسوحن از وی وحسوب ووی« برادر وادری»زهرا و هن  شوود و چنانچوه فورض شوود 
 .  نه از جهت پسر عهو بودن، برداز جهت برادری از وی ارث وی ،زهرا شود

ووه. 5 کوورده حاشوود اووو ،الجت  ت  گوور فوورد وصووح  کننوودا ووة االسووالم را از ثلووث وی ادا  ، ور وووذکور واننوود حوودهی و حج 
کافی برای عهل حه وصاخا حاشود گرفتوه ،چنانچه ثلث  ت قورار  کوه ووورد وصوح  برداشوته ، ایون وووارد از ثلوث 

کوافی نجاشود وی گور  در فصول  ،توضوحح وطلوب؛ شوودوقودار حاقحهانوده از اصول ووال برداشوته ووی ،شود و ا
ت»  .  ذکر شد« وصح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

تی داشووته حاشوود، هووای وی وووالی حوواقی حهانووددارایووی ی  وصووح  کووه وتوووف  حووه ، در صووورتی 
اش شووود و حاقحهانوودۀ اووووال حووه عنوووان ارث بووین ورثووهاو عهوول وووی 1وصوواخای شوورعی

  2.گردد حسب ووازین شرعی تقسحن وی
 ،شووودوطوورح وووی« ارث»کووه در وسوواجل فصوول « اصوول اووووال»پووس ونظووور از عجووارت 

ی  »ههحن  م از اووال وتوف     3.حاشدوی« حخش سو 
گفت رد خا ووحش را ارث ویوور داجهحوواز اصل اووال ههس       ورد: ودووشه ویوووثال  وقتی 

وقودار حاقحهانوده « اصول اوووال»وراد از ، برداز اصل اووال فرزندش را ارث وی        وادر
کسر ووارد فوق وی از دارایی ی  حعد از   .  حاشدهای وتوف 

ث خووداز ههۀ اووال وو ،ارث ۀگان جقات سهورثه )غحر از زوجه( در ط . 1158 مسأله  ور 
برنوود و حكوون ارث بووردن ارث وووی - و غحوور زوووحن 4زوووحن، اووووال ونقووول و غحوور ونقووول -

 5.شودبیان وی« 1404»زوجه از اووال شوهرش در وسألۀ 

ات ارث هر  خک از وارثحن تفصحل و جزجح 

 ل  ارث دستۀ او 

گر وارث وح   . 1159 مسأله خوا « وادر»خا « پدر»وثال  ، ت فقط خک نفر از دستۀ اول حاشدا
ت حه او ارث وی، حاشد« خک دختر»خا « خک پسر»   .رسد ههۀ اووال وح 

                                                           
ت حه صورف ووال. 1 ه وصح  وت در زووان فووت، الجت  کوه از ثلوث اوووال وح  ، در صوورتی صوححح و شورعی اسوت 
، وقوودار اضووافه بوور ثلووث را اجووازه دهنوود، گرنووه چنانچووه ورثووۀ حووالغ و رشووحد )غحوور وحجووور( و ،بیشووتر نجاشوود 

ت صححح و در غحر این صورت حاطل است ت»در فصل  ،توضحح وطلب؛ وصح   . ذکر شد« وصح 

ر ذکوور شووده در ووووارد فوووق ،خان ذکوور اسووتشووا. 2 م و تووأخ  ر رتجووی اسووت، تقوود  م و تووأخ  در حعضووی  ،حنووابراین. تقوود 
گوواه وهكوون اسووت حسووب وووورد و ، اوقووات الزم نحسووت از نظوور زوووانی حووه ههووحن ترتحووب جوواری شووود حلكووه 

ت فرد گونه هن، برخی از وراحل، حسب وصح  گردد، ای دخگر زوان خا حه   .  انجام 

 . وتفاوت است، بیان شد« وصحت»در این فصل حا آنچه در فصل « اصل وال»وقصود از  ،حنابراین. 3

ووه. 4 ث در زوووان ححووات خوووخش اقوودام حووه تحجحوور و اححووای آن نكوورده« زوووحن ووووات» ،الجت  ولووی سووند  ،کووه وووور 
محكن ویژه، رسهی آن حه نام وی بوده که در جلد سو   .  ذکر شد« 1753»وسألۀ  ،ای دارد 

وووه. 5 کوووه در فصووول ارث بوووردن دخوووۀ قتووول احكوووام ویوووژه ،الجت  ذکووور « 1755توووا  1757»وسووواجل  ،«دخوووات»ای دارد 
و حكون ارث بوردن وی از وقتوول در  بوردقاتل در قتل عهد از وقتول وطلقوا  ارث نهوی ،ههحن طور .شود وی

 . شودذکر وی« 1747»در وسألۀ  ،قتل خطایی خا قتل شجه عهد
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    / ارث 

گور پودر و ووادر زنوده نجاشوند و ورثوه تنهوا  ،ههچنحن  « چنود دختور»خوا « چنود پسور»ا
ر و پسوو»کننوود و چنانچووه طووور وسوواوی بووین خووود قسووهت وووی ههووۀ اووووال را حووه، حاشووند
 .  هر پسر دو برابر هر دختر ارث خواهد برد، هر دو حاشند« دختر

ت فقط  . 1161 مسأله گر وارث وح   : دو صورت دارد، او حاشند« پدر و وادر»ا
وت        ،در ایون صوورت؛ نداشوته حاشود« حاِجوب»ووادر  .الفف حووه  1اصول اوووال وح 

 ؛ رسدآن حه پدر ارث وی        وادر و حاقحهانده خعنی

وت حوه ووادر و         ،در این صورت؛ داشته حاشد« بحاِج »وادر  .ب اصل اوووال وح 
 . رسدآن حه پدر ارث وی        حاقحهانده خعنی
وت« حاِجب»ونظور از  کوه وح  اقل  ،در این وسأله آن اسوت   دو بورادر خوا چهوار»حود 

کوه ههوۀ آنوان وسولهان و آزاد و پدرشوان « خا خک برادر و دو خواهر، خواهر داشته حاشد 
ت خكی حاشد اح ت خكی حاشد خا نه، پدر وح  ولی وشوروط حوه ، خواه وادرشان حا وادر وح 

کافی نحست. حنابراین، حاشند اخنكه حه دنحا آوده گر حه صورت َحْهل حاشند   .  ا

که در دستۀ دوم ارث هستند ارث نهیشاخان ذکر است،  وا حوه ، برندافراد وذکور  او 
 .  خاحدکاهش وی حه                از سهن االرث وادر، سجب بودن این افراد

ت فقط  . 1161 مسأله گر وارث وح   : دو صورت دارد، حاشد« پدر و وادر و خک دختر»ا
وت را پونج قسوهت ؛ نداشته حاشود 2«حاِجب»وادر  .الف در ایون صوورت اوووال وح 
 .  بردآن را ارث وی        اصل اووال و دختر        کدام پدر و وادر هر کنند و وی

قسوهت نهووده و « 74»در ایون صوورت اوووال را ؛ داشوته حاشود« حاِجب»ر واد .ب
 .  برند اووال را حه ارث وی         و وادر        دختر،         پدر

ووا نسووجت حووه حاقحهانووده  ووت         خعنووی - او  وراعووات وقتضووای احتحوواط  - اووووال وح 
 3.دهاخنن الحهت حا هن وصوح   پدر و وادر و دختر ،احتحاط واجبحنابر  ترک نشود و

                                                           
 .  ذکر شد« 1103»در وسألۀ  ،وسأله و وساجل حعد در این« اصل اووال»ونظور از . 1

 .  در وسألۀ قجل ذکر شد« حاجب»تعرخف . 2

، سووووهن وووووادر حاشوووود       خعنووووی ،تووووأثحری نداشووووته و وقوووودار وووووذکور« حاجووووب»زیوووورا وهكوووون اسووووت وجووووود . 3
هن سو         از        و در ایون صوورت ووادر از آن ارث نجورده، «حاجوب»است حوه سوجب  که وهكن چنان هن

 .  آن سهن پدر حاشد         دختر و
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گوور وارث . 1162 مسأله ووت فقووط  ا  «5»اووووال وی را ، حاشوود« پوودر و وووادر و خووک پسوور»وح 
کودام خوک قسوهت؛ کنند وی قسهت که پودر و ووادر هور  اصول          خعنوی، حه این صورت 

  .برد آن را ارث وی        قسهت خعنی «0»، اووال و پسر
ت حه جای خک پسر ،طور ههحن گر وح  ، داشوته حاشود« چند دختر»خا « پسر دچن»، ا

شوود و چنانچوه طوور وسواوى بوین پسوران خوا دختوران قسوهت ووی آن چهار قسوهت حوه
ت دارای  گونوه، حاشود«پدر و وادر و پسر و دختور»وح  ای تقسوحن آن چهوار قسوهت را حوه 

که هر وی  .  پسر دو برابر هر دختر ارث بجرد کنند 

گر وارث . 1163 مسأله ت فقط  ا اوووالش را ، حاشند« خا چند پسر پدر خا وادر و خک»وح 
کووه پوودر خووا وووادر خووک قسووهت خعنووی؛ کننوود قسووهت وووی «5» اصوول         حووه ایوون صووورت 

گر چندووح آن را ارث وی        خعنی ،و پسر پنج قسهت اووال آن پونج ، دوور حاشنووپس رد و ا
 .  نهاخند طور وساوى بین پسران تقسحن وی قسهت را حه

ت فقط  . 1164 مسأله گر ورثۀ وح   اوووال، حاشوند« ر خا وادر حه ههراه چند پسر و دخترپد»ا
کوه پودر خوا ووادر خوک قسوهت خعنوی؛ کنند قسهت وی «5»را  اصول         حه ایون صوورت 

که هر وی آن را طورى قسهت        خعنی ،برد و حاقحهاندهاووال را ارث وی  پسر دو کنند 
 .  دختر ارث بجرد برابر هر
گووور وارث . 1165 مسأله وووت فقوووط ا اوووووال را ، حاشووود« ووووادر و خوووک دختووورپووودر خوووا » وح 

کووه پوودر خوا وووادر خووک قسوهت؛ کننود قسوهت وووی «0» اصوول        خعنووی ،حووه ایوون صوورت 
 . برد آن را ارث وی        خعنی ،قسهت« 7»اووال و دختر 

گووور وارث . 1166 مسأله وووت فقوووط ا اوووووال را ، حاشووود« پووودر خوووا ووووادر و چنووود دختووور»وح 
کوه پودر خوا وو؛ کنند وی قسهت «0» اصول          خعنوی ،ادر خوک قسوهتحوه ایون صوورت 

بوین  طوور وسواوى آن را دختوران حوه         خعنی، قسهت دخگر« 0»و  برداووال را ارث وی
 .  کنند خودشان تقسحن وی

o ها در جاخگاه اوالدجانشحنی نوه 

ووتنوووه» . 1167 مسأله کووه هووحچ خووک از در صووورتی ارث وووی« هووای وح  فرزنوودان »برنوود 
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وت ی زنوده نجاشوند و در ایون صوورت زنوده بوودن در هنگوام وفوات و« حدون واسوطۀ وح 
ت  .  شودهای او نهیوانع از ارث بردن نوه، پدر و وادر وح 

ت فرزند نداشته حاشد . 1168 مسأله گر وح   چه پسر حاشد و چه دختور - نوۀ پسرى او، ا
ت را ارث ووی سهن -  - چوه پسور حاشود و چوه دختور - و نووۀ دختورى او نحوز، بورد پسِر وح 

ت را ارث وی سهن دختر  .  برد وح 

ووت خووک پسوور از دختوور خووود  ، و خووک دختوور از پسوورش داشووته حاشوود ووثال  چنانچووه وح 
کووه خووک قسووهت حووه پسوور دختوور و دو ؛ شووود قسووهت وی« 7»اووووالش  حووه ایوون صووورت 

 .  رسد پسر وی قسهت حه دختر

o فرزند خوانده 
کدام . حنابراین، شودفرزند انسان وحسوب نهی 1«فرزند خوانده» . 1169 مسأله هحچ 
وه انسوان ووی؛ برنودخگر ارث نهیاز خكد، از آن دو توانود از ثلوث اوووالش بورای فرزنود الجت 

 .  خوانده وصحت نهاخد

o ارث زن خا شوهر حه ههراه طجقۀ اول ارث 

ل ارث . 1171 مسأله گر زنی فوت نهاخد و عالوه بور دسوتۀ او  ورثوه  شووهر وی نحوز جوزء، ا
که در اداوه احكام آن ذکر ویوسأله دارای صورت، حاشد  :  شودهای وختلفی است 
ی   .1 گوور ههووراه شوووهر وتوووف  حووه ، دوخووک خووا چنوود پسوور خووا دختوور خووا دختوور و پسوور حاشوو، ا
کووه در ، رسووداز اصوول اووووال و حاقحهانووده حووه فرزنوود خووا فرزنوودان وی ارث وووی       ، شوووهر

د بوودن آنوان طوور وسواوی  حوه، چنانچوه تهوام فرزنودان ههجونس حاشوند، صورت وتعد 
 .  هر پسر دو برابر دختر است وگرنه ارث ،شودبین آنان قسهت وی

ی   .2 گوور ههووراه شوووهر وتوووف  از اصوول          ارث شوووهر، فقووط پوودر خووا وووادر وی حاشوود، ا
 .  رسداووال بوده و حاقحهاندۀ اووال حه پدر خا وادر وی

                                                           
که دخگری )غحر از پدر و وادر واقعی( او را حه فرزندی پذیرفته است« فرزند خوانده». 1  . کسی است 
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ی   .3 گر ههراه شوهر وتوف  از اصل اووال و ووادر        شوهر ، دووادر وی حاشوودر و وووپ، ا
کوووه « حاِجوووب»از اصووول اوووووال و چنانچوووه         نداشوووته حاشووود 1«حاِجوووب» در صوووورتی 
ی  ارث ویاز اصل اووال ارث وی        داشته حاشد  .  رسدبرد و حاقحهانده حه پدر وتوف 

ی   .4 گر ههراه شوهر وتوف  از اصول          شووهر، پدر خا ووادر وی و خوک دختور حاشود، ا
کوه خوک قسوهت انده حه چهار قسوهت تقسوحن وویحاقحه          برد و اووال ارث وی شوود 

. حنوابراین، حاشودووی سوهن االرث دختور، آن سهن االرث پدر خا ووادر و سوه قسوهت آن
 .  حاشداووال وی         و سهن دختر         و سهن پدر خا وادر         سهن االرث شوهر

ی   .5 گر ههراه شوهر وتوف  خوا ، خوا خوک خوا چنود پسور، پدر خوا ووادر وی و چنود دختور، ا
از اصوول اووووال ارث          از اصوول اووووال و پوودر خووا وووادر         شوووهر، دختوور و پسوور حاشوود

د ، رسوودبرنوود و حاقحهانووده حووه فرزنوود خووا فرزنوودان وی ارث وووی وی کووه در صووورت وتعوود 
 ،شوودطور وسواوی بوین آنوان قسوهت ووی حه، چنانچه فرزندان ههجنس حاشند، بودن

 .  برددو برابر دختر ارث وی، پسروگرنه هر 
ی   .6 گر ههراه شوهر وتووف  خوا دختور خوا دختور و  پودر و ووادر وی و خوک خوا چنود پسور، ا

کوودام از اصوول اووووال         شوووهر، پسوور حاشوود از اصوول اووووال ارث         و پوودر و وووادر هوور 
کوه در صوورت وبرند و حاقحهانده حه فرزند خا فرزندان وی ارث وی وی د بوودن رسود  تعود 
 ،شوودطوور وسواوی بوین آنوان قسوهت ووی حوه، چنانچه فرزندان ههجنس حاشند، آنان

 .  برددو برابر دختر ارث وی، پسر وگرنه هر
ل ارث . 1171 مسأله گووور ووووردی فووووت نهاخووود و عوووالوه بووور دسوووتۀ او  ههسووور وی نحوووز ، ا
کوه در اداووهوسوأله دارای صوورت، ورثوه حاشود جزء احكوام آن  ،هوای وختلفوی اسوت 

 : دشوذکر وی
ی   .1 گر ههراه زوجۀ وتوف          زوجه، خک خا چند پسر خا دختر خا دختر و پسر حاشد، ا

کوووه در ، رسووودبووورد و حاقحهانوووده حوووه فرزنووود خوووا فرزنووودان وی ووووی ارث وی 2از اصووول اوووووال
                                                           

 . ذکر شد« 1154»در وسألۀ  ،«حاجب»تعرخف . 1

ت ارث زوجه از اووال شوهرش. 2  .  شودذکر وی« 1407و  1404»در وساجل  ،کحفح 
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د بوودن آنوان طوور وسواوی  حوه، چنانچوه تهوام فرزنودان ههجونس حاشوند، صورت وتعد 
 .  برددو برابر دختر ارث وی، هر پسر وگرنه ،شودبین آنان قسهت وی

ی   .2 گر ههوراه زوجوۀ وتووف  از اصول اوووال         زوجوه، فقوط پودر خوا ووادر وی حاشود، ا
 . رسدارث برده و حاقحهانده حه پدر خا وادر ارث وی

ی   .3 گر ههراه زوجۀ وتوف  و ووادر  از اصول اوووال        زوجوه، پدر و وادر وی حاشند، ا
کوووه « حاِجوووب»از اصووول اوووووال و چنانچوووه         نداشوووته حاشووود 1«حاِجوووب» در صوووورتی 
ی  ارث وی برداز اصل اووال ارث وی        ،داشته حاشد  . رسدو حاقحهانده حه پدر وتوف 

ی   .4 گر ههراه زوجۀ وتوف  از اصول         زوجوه، پدر خوا ووادر وی و خوک دختور حاشود، ا
کوووه خوووک قسوووهت آن ، شوووودر قسوووهت تقسوووحن وووویحاقحهانوووده حوووه چهوووا         و، اوووووال
سوهن . حنوابراین، حاشودووی االرث پدر خا وادر و سه قسهت آن سهن االرث دختر سهن

 .  حاشداووال وی          و سهن دختر          و سهن پدر خا وادر        االرث زوجه
ی   .5 گر ههراه زوجۀ وتووف  از اصول         زوجوه، پودر و ووادر وی و خوک دختور حاشود، ا

حاقحهانودۀ اوووال را حوه         نداشته حاشود 2«حاِجب»برد و چنانچه وادر  اووال ارث وی
کرده کدام خک قسوهت و دختور سوه قسوهت آن را  پدر و وادر هر، پنج قسهت تقسحن 

 .  بردارث وی
ا چنانچه وادر  کورده «144 » اووال را حه، داشته حاشد« حاِجب»او          ،قسهت تقسحن 

وا نسج، دوووحاشسهن وادر ووی          سهن دختر و         ،سهن پدر         ،زوجهسهن  ت وووو او 
احتحواط واجوب پودر و حنابر  وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود و، حاقحهانده        هووح

ت حا هن وصالحه وادر و دختر  3.نهاخند وح 
ی   .6 گر ههراه زوجۀ وتوف  از         وجوهز، ندختور حاشودو خا چنود د پدر خا وادر وی و، ا
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چنوان  هون، سوهن ووادر حاشود         خعنوی ،تأثحری نداشته و وقدار وذکور« حاجب»زیرا وهكن است وجود . 3
 رووون دختوووسه         از       ن صوورتووووورد و در اخوووادر از آن ارث نجووو، «بووحاج»ب وووه سجوت حووواس نووکه وهك

 . پدر حاشدآن سهن         و
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کووه خووک          بوورد و اصوول اووووال ارث وی حاقحهانووده را حووه پوونج قسووهت تقسووحن نهوووده 
رسود و و چهوار قسوهت آن حوه دو خوا چنود دختور ارث ووی، قسهت آن برای پدر خوا ووادر

 .  شودطور وساوی بینشان قسهت وی حه
ی   .7 گر ههراه زوجۀ وتوف  ، ا وادر وی و خک خا چند پسر خا دختر و پسر حاشودپدر خ، ا
برنود و حاقحهانوده حوه  از اصول اوووال ارث وی        و پودر خوا ووادر، از اصل اووال        زوجه

د بووودن آنووانفرزنوود خووا فرزنوودان ارث وووی کووه در صووورت وتعوود  چنانچووه فرزنوودان ، رسوود 
گرنووه هوور پسوور دو برابوور و، شووودطووور وسوواوی بووین آنووان قسووهت وووی حووه، ههجوونس حاشووند
 . برددختر ارث وی

ی   .8 گر ههراه زوجۀ وتوف  خا دختر  پدر و وادر وی و چند دختر خا خک خا چند پسر، ا
کوودام        زوجووه، و پسوور حاشوود از اصوول اووووال ارث         از اصوول اووووال و پوودر و وووادر هوور 

کووه دربرنوود و حاقحهانووده حووه فرزنوود خووا فرزنوودان ارث وووی وی د بووودن رسوود  ، صووورت وتعوود 
وگرنوه  ،شوودطوور وسواوی بوین آنوان قسوهت ووی حه، چنانچه فرزندان ههجنس حاشند
 . بردهر پسر دو برابر دختر ارث وی

o   ی ه از سهن االرث پدر و وادر وتوف  ی جد  و جد   نصحج وستحج 
ۀ پوودری خووا وووادری» . 1172 مسأله ی  »حووا وجووود خكووی از « جوود  و جوود  ، «پوودر و وووادر وتوووف 

کوودام از پودر و وووادر بوویش از ،برنوودارث نهوی کوه سووهن االرث هور  از          ولوی در ووووردی 
ی  را       وسووتحب اسووت، حاشووداصوول اووووال وووی کووه حووه وی ارث  - از اصوول اووووال وتوووف 

( بجخشد - رسحده ی  ۀ وتوف     .حه پدر خا وادر خوخش )جد  خا جد 
ی  اوالد نداشته و از جود  شاخان ذکر است،  که وتوف  ۀ پودری در ووردی  فقوط ، و جود 

ی، خكوووی در قحووود ححوووات حاشووود ی  ثاحوووت اسوووت ، ایووون حكووون وسوووتحج  بووورای پووودر وتووووف 
ۀ وادری فقط خكی در قحود  ههچنحن ی  اوالد نداشته و از جد  و جد  که وتوف  در ووردی 

ی، ححات حاشد ی  ثاحت است، این حكن وستحج   ؛ برای وادر وتوف 
که وتوف   ا شهول این حكن نسجت حه ووردی  ۀ او  ی  اوالد داشوته حاشود خوا جود  و جود 
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    / ارث 

ۀ وادری هر دو در قحود ححوات حاشوند وحول  اشوكال ، پدری هر دو حاشند خا جد  و جد 
 . است و عهل حه آن رجاء  وانعی ندارد

ی  جود  ووادری داشوته و ووادر   وت فقوط پودر و ووادر حاشوند و وتووف  گور وارث وح  وثال  ا
حاشود و وسوتحب  از اصول اوووال وی        سوهن االرث ووادر، نداشوته حاشود 1«حاِجب»

اصوووول اووووووال وعووووادل نصووووف سووووهن االرث خوووووخش را حووووه پوووودرش          اسووووت وووووادر
( حدهد )جد   ی   ؛ وادری وتوف 
گر وادر   ا ا حاشود و اصول اوووال ووی       سوهن االرث وی، داشوته حاشود« حاجوب»او 

 .  وستحب بودن این اور برای وی ثاحت نحست
گوور و ،ههووحن طووور ی  جوود  پوودری داشووته ا ووت فقووط پوودر و وووادر حاشووند و وتوووف  ارث وح 
حاشود و  از اصول اوووال وی        سوهن االرث پودر، نداشوته حاشود« حاجب»حاشد و وادر 

سهن االرث خوخش را حوه پودرش )جود          اصل اووال وعادل         وستحب است پدر
( حدهد ی   ؛ پدری وتوف 

گوور وووادر   ووا ا اصوول اووووال اسووت و          ته حاشوود سووهن االرث پوودرداشوو« حاجووب»او 
سووهن االرث خوووخش را حووه پوودرش         وعووادل ،اصوول اووووال         وسووتحب اسووت پوودر

 .  حدهد

 م  ارث دستۀ دو 

o ه . الف  ارث جد  و جد 
ت . 1173 مسأله گر وارث وح  ه )پدری خا وادری(»فقط ، ا ، حاشود« خک جد  خا خک جد 

ت حه او ارث وی   .رسد ههۀ اووال وح 
گور . 1174 مسأله وت ا ۀ پودرى»فقوط ، وارث وح  اوووال سوه قسوهت ، حاشود« جود  و جود 
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ه و دو قسهت خعنوی 1اصل اووال         خک قسهت خعنی، شود وی آن را جود          را جد 
 .  برد ارث وی

وووت فقوووط  . 1175 مسأله گووور وارث وح  ۀ ووووادرى»ا طوووور  اوووووال را حوووه، حاشووود« جووود  و جووود 
 .  کنند خودشان قسهت وی وساوى بین

وو . 1176 مسأله گوور وارث وح  ۀ»فقووط ، تا ۀ  خووک جوود  خووا جوود  پوودرى و خووک جوود  خووا جوود 
 اصل اووال را جد  خا          خک قسهت خعنی؛ شود وال سه قسهت وی، حاشد« وادرى

ۀ وادرى و دو قسهت خعنی ۀ پدرى ارث وی        جد   . برد آن را جد  خا جد 
ت . 1177 مسأله گر وارث وح  ۀ ووادرى»، ا ۀ پدرى و جد  و جود  ووال ، حاشود« جد  و جد 
ۀ وادرى حه        خک قسهت خعنی، شود قسهت وی هس طور  اصل اووال بین جد  و جد 

ۀ پدرى وی         شود و دو قسهت خعنی وساوى قسهت وی دهند و  آن را حه جد  و جد 
ۀ، از این دو قسهت  . برد ارث وی پدری جد  پدری دو برابر جد 

o ه  ارث زن خا شوهر حه ههراه جد  خا جد 

گر حه ههراه . 1178 مسأله ت ا ه )پدری خوا ووادری( ، شوهر وح  فقط خک جد  خا خک جد 
ت، حاشد وت حوه جود  خوا ارث ووی 2از اصل اوووال        شوهر وح  بورد و حاقحهانودۀ اوووال وح 

ه ارث وی  .  رسدجد 
وت . 1179 مسأله گر حه ههراه شوهر وح  ۀ پودری حاشود، ا وت، جود  و جود  از         شووهر وح 

ۀ پودری ارث ووی بورد و حاقحهانوده حوه جود  اصل اوووال ارث ووی کوه ، رسودو جود  طووری 
ۀ پدری حاشد، سهن جد  پدری از این وقدار  .  دو برابر سهن جد 

ت . 1181 مسأله گر حه ههراه شوهر وح  ۀ ووادری حاشود، ا وت، جود  و جود  از         شووهر وح 
ۀ وووادری ارث وویاصول اوووال ارث وووی کووه حوهبورد و حاقحهانوده حووه جود  و جود  طووور  رسود 

 .  شودوساوی بینشان قسهت وی
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    / ارث 

وت . 1181 مسأله گر حوه ههوراه شووهر وح  ۀ ، ا ۀ پودرى و خوک جود  خوا جود  خوک جود  خوا جود 
ت، حاشد وادرى ۀ ووادری       شوهر وح  از اصول اوووال         از اصول اوووال و جود  خوا جود 
ۀ پدری ارث وی،        برند و حاقحهانده خعنی ارث وی    1.رسدحه جد  خا جد 

وت . 1182 مسأله گر حه ههوراه شووهر وح  ۀ پود، ا ۀ ووادرى اوجود  و جود   رى و جود  و جود 

وت، حاشند ۀ ووادری، از اصول اوووال        شووهر وح  از اصول اوووال ارث         و جود  و جود 
که حه وی اوووال حوه         و حاقحهانوده خعنوی، شوودطور وسواوی بینشوان قسوهت ووی برند 

ۀ پدری ارث وی که سهن جد  پدری از این وقدار دو برابر، رسدجد  و جد  سهن  طوری 
ۀ پدری حاشد    .جد 

ووت ،اینحنووابر  ۀد  ود  و جوووو جوو        دۀ وووادریوجوود  و جوو،       سووهن االرث شوووهر وح 
 .  حاشداووال وی        دریووپ

ت . 1183 مسأله گر حه ههراه زوجۀ وح  ه )پدری خوا ووادری( ، ا فقط خک جد  خا خک جد 
ووت، حاشوود ه ارث  و حاقحهانووده حووه 2بوورداز اصوول اووووال ارث وووی        زوجووۀ وح  جوود  خووا جوود 
 .  رسدوی

ت . 1184 مسأله گر حه ههراه زوجۀ وح  ۀ پودری حاشوند، ا وت، جد  و جد  از         زوجوۀ وح 
ۀ پودری ارث وویاصل اوووال ارث ووی کوه ، رسودبورد و حاقحهانوده حوه جود  و جود  طووری 

ۀ پدری حاشد  .  سهن جد  پدری از این وقدار دو برابر سهن جد 
ت . 1185 مسأله گر حه ههراه زوجۀ وح  ۀ، ا وت، وادری حاشند جد  و جد  از         زوجۀ وح 

ۀ وووادری ارث وویاصول اوووال ارث وووی کووه حوهبورد و حاقحهانوده حووه جود  و جود  طووور  رسود 
 .  شودهت ویوساوی بینشان قس

                                                           
کووه حووه خوواطر ارث بووردن زن و شوووهر ۀقاعوود. 1 ووی در ایوون وووورد و ووووارد وشوواحه آن اسووت  از سووهن اجووداد و ، کل 

کن نهی ات وادری چحزی  کسر ووی، دشوجد  ات پدری  اجوداد  ،حنوابراین .شوودحلكه از سهن اجداد و جد 
ات وووادری ات پوودری اصوول اووووال را ارث وووی        و جوود  برنوود و حاقحهانوودۀ اووووال وربوووط حووه اجووداد و جوود 

 . است

ووت ارث . 2 ذکوور « 1407و  1404»در وسوواجل ، از اووووال شوووهرش در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوودی« زوجووه»کحفح 
 . شود وی
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ت . 1186 مسأله گر حه ههراه زوجۀ وح  ۀ پودرى، ا ۀ ، خک جود  خوا جود  و خوک جود  خوا جود 
ت، حاشد وادرى ۀ         زوجۀ وح  از اصول اوووال         ووادری از اصل اووال و جود  خوا جود 
ۀ پدری ارث وی        خعنی ،و حاقحهانده برندارث وی    .رسداووال حه جد  خا جد 

ووووت ،حنووووابراین ۀ وووووادری        سووووهن االرث زوجووووۀ وح  و جوووود  خووووا         و جوووود  خووووا جوووود 
ۀ  .  حاشداووال وی        ،پدری جد 

ووت . 1187 مسأله گوور حووه ههووراه زوجووۀ وح  ۀ پوودرى، ا ۀ وووادرى و جوود  و جوود   جوود  و جوود 
ووت، حاشووند ۀ وووادری از اصوول اووووال        زوجووۀ وح  از اصوول اووووال ارث          و جوود  و جوود 
کوه حوهوی اوووال حوه         شوود و حاقحهانوده خعنویطوور وسواوی بینشوان قسوهت ووی برند 

ۀ پوودری ارث وووی کووه سووهن جوود  پوودری از ایوون وقوودار، رسوود جوود  و جوود  دو برابوور  ،طوووری 
   .ۀ پدری حاشدسهن جد  

ووت ،حنووابراین  ۀ وووادری        ،سووهن االرث زوجووۀ وح  و جوود  و جوودۀ         و جوود  و جوود 
 .  حاشداووال وی        پدری

o ارث برادر و خواهر. ب 

ت . 1188 مسأله گر وارث وح  خک برادر خا خک خواهر )پدری خوا ووادری خوا پودر »فقط ، ا
 . رسد ارث وی ههۀ اووال حه او، حاشد« و وادری(

گر  . 1189 مسأله ت فقط ا اوووال ، حاشوند« چند بورادر خوا خوواهر پودر و ووادرى»ورثۀ وح 
شود و چنانچه برادر و خواهر پودر و ووادرى حوا هون  وساوى بین آنان قسهت وی طور حه

 1.برد برادرى دو برابر خواهر ارث وی هر، حاشند

ووت  . 1191 مسأله گوور ورثووۀ وح  خووا چنوود بوورادر و خووواهر ، چنوود بوورادر خووا خووواهر وووادرى»ا
 .  شود وی طور وساوى بین آنان قسهت اووال حه، حاشند« وادرى

ت . 1191 مسأله گر ورثۀ وح  بورادر و خوواهر پودر و ووادرى و خوک بورادر خوا خوک خوواهر »، ا

                                                           
ت دو برادر و خک خواهر پودر و ووادرى داشوته حاشود. 1 گر وح  هور خوک از ، کننود ووال را پونج قسوهت ووی، وثال  ا

 . برد ارث وی و خواهر خک قسهت آن را برادران دو قسهت
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اصول اوووال حوه          خوک قسوهت خعنوی، شوود اووال شش قسهت وی، حاشند« وادرى
خوواهر و  آن را بورادر         خعنی ،شود و پنج قسهت دخگر برادر خا خواهر وادرى داده وی

که سهن هر برادر دو برابر سهن خواهر حاشد؛ برند پدر و وادرى ارث وی  .  طوری 
ووت . 1192 مسأله گوور ورثووۀ وح   بوورادر و خووواهر پوودر و وووادرى و چنوود بوورادر و خووواهر»، ا
حوه بورادر  اصل اوووال       خک قسهت خعنی، شود قسهت وی اووال سه، حاشد« وادرى
گوووردد و دو ن وووویووووووان تقسحوووووواوى بینشووووووسور وووووووط هوووووده و حوووووادرى داده شوووووو و خوووواهر
که ؛ برند پدر و وادرى ارث وی را برادر و خواهر - آن         یوخعن - ت دخگرووقسه طوری 

 .  سهن هر برادر دو برابر خواهر حاشد
کووه ووووبرنی ارث ووویووووفقووط در صورت، «تووووبوورادر خووا خووواهر پوودری وح  » . 1193 مسأله د 
ت تقسوحن ارث ت دارای برادر خا خواهر پدر و ووووح   کحفح  ادرى نجاشد و در این صورت 

کووه در وسوواجل قجوول ذکوور ههاننوود بوورادر و خووواهر پوودر و وووادری وووی، در وووورد آنووان حاشوود 
 .  شد

  ت و خواهر زاده برادرارث  زادۀ وح 

گر فرد در هنگام وفات . 1194 مسأله سوهن ارث آنوان ، برادر و خواهر نداشوته حاشود، ا
کوه دارای فرزنود  خعنوی نخسوت هور خوک از، رسودووی حه اوالدشان وت  بورادر و خوواهر وح 

شوووند و سووهن االرث هوور فوورد از آنووان وحاسووجه شووده و بووین حاشووند زنووده فوورض ووویوووی
 .  شودفرزندان وی تقسحن وی

طووور وسواوى بووین  سوهن هوور خوک از بوورادر و خوواهر وووادرى حوهشواخان ذکور اسووت،  
ر وووووپس یووووور و حعضوووووهرچنووود حعضوووی از آنوووان دخت، شوووود ووووی توفرزندانشوووان قسهووو

   ؛ندووحاش
ووا  گوور فرزنوودان بوورادر و خووواهر او  پوودر و وووادری خووا پوودری حعضووی پسوور و برخووی دختوور  ا
هور پسورى دو برابور  -  تعوالی علوحهنرضوان ام -نظر وشهور فقهای عظام حنابر  ،حاشند

کوه ارث بوین آنوان هون حوه، بورد دختر ارث ووی قسوهت  طوور وسواوی ولوی احتهوال دارد 
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احتحوواط حنووابر  راعووات وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک نشووده وو ،حنووابراین .شووود
 1.واجب حا هن وصالحه نهاخند

o  ارث زن خا شوهر ههراه حا برادر و خواهر 
ووت . 1195 مسأله گوور حووه ههووراه شوووهر وح  فقووط خووک بوورادر خووا خووک خووواهر )پوودری خووا ، ا

، هانودهبورد و حاقحاز اصول اوووال را ارث ووی          شووهر، وادری خا پدر و ووادری( حاشود
 .  حاشدسهن االرث برادر خا خواهر وی

ت . 1196 مسأله گر حه ههراه شوهر وح  ، دووودر و ووادرى حاشنووور پوووچند بورادر خوا خواه، ا
وسوواوى بووین بوورادران خووا  طووور بوورد و حاقحهانووده حووهاز اصوول اووووال را ارث وووی         رووووشوه

درى حوا هون شوود و چنانچوه بورادر و خوواهر پودر و ووا خواهران پدر و وادری قسهت وی
 .  برد برادرى دو برابر خواهر ارث وی هر، حاشند

وت . 1197 مسأله گر حه ههوراه شووهر وح  چنود بورادر خوا خوواهر ووادرى خوا چنود بورادر و ، ا
طووور  و حاقحهانووده حووه بوورد از اصوول اووووال را ارث وووی         شوووهر، خووواهر وووادرى حاشووند

 . شود وی بین سایر ورثه قسهت ،وساوى

وت . 1198 مسأله گر حه ههراه شووهر وح  بورادر خوا خوک  بورادر و خوواهر پودر و ووادرى و خوک ،ا
ر وووورادر خووا خواهوووورد و ارث حووووحاز اصوول اووووال را ارث وووی         رووووشوه، دوخووواهر وووادرى حاشوو

آن حه برادر و خواهر پدر و ووادری         حاشد و حاقحهانده خعنی از اصل اووال وی        وادری
 2.حاشدر خواهر ویهدو برابر سهن  ،از این وقداررادر سهن هر بکه ، درس ارث وی

                                                           
ی  هسووتند، در1 کووه هوور دوی آنووان فرزنوودان خووک بوورادر وتوووف  ی  دو بوورادرزادۀ پوودر و وووادری حاشووند   . وووثال  اگرورثووۀ وتوووف 

کووه خكووی از آنووان پسوصورتوو لووووور و دخگووری دخترحاشوووووی  و سووهن االرث         ن االرث پسووروووووسه ،د، حنووابر احتهووال او 
م         روووودخت وقوودار خقحنووی  ،حنووابراین .حاشوودوووی         سووهن االرث هوور خووک از دو فرزنوود ،اسووت و حنووابر احتهووال دو 
 وورد احتحاط و وصالحه است.         اوت دو وقدار وذکور خعنیاست و تف        و دختر        االرث پسر سهن

کووه حووه سووجب ارث بووردن زن و شوووهر. 2 ووی در ایوون وووورد و ووووارد وشوواحه آن اسووت  کل  از سووهن بوورادران و ، قاعوودۀ 
کوون نهووی کسوور وووی، شووودخووواهران وووادری چحووزی   .شووودحلكووه از سووهن بوورادران و خووواهران پوودر و وووادری 

گور بورادر ،حنابراین د حاشود      خوا خوواهر ووادری خكوی حاشود ا اصول اوووال را       اصول اوووال و چنانچوه وتعود 
 . وربوط حه سایر ورثه است ،برند و حاقحهاندهارث وی
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وت . 1199 مسأله گر حه ههوراه شووهر وح  بورادر خوا  پودر و ووادرى و چنود بورادر و خوواهر، ا
بورد و  از اصول اوووال را ارث ووی        شووهر، وادرى خا برادر و خواهر وادری حاشد خواهر

کوه ایون وقودار رث ویاز اصل اووال را ا         خوخشاوندان وادری وذکور وجهوعا   برنود 
آن حه برادر و خواهر پدر و         شود و حاقحهانده خعنیطور وساوی بینشان تقسحن وی حه

ن هووور خوووواهر وکوووه سوووهن هووور بووورادر از ایووون وقووودار دو برابووور سهووو، رسووودووووادری ارث ووووی
 .  حاشد وی

ت . 1211 مسأله گر حه ههراه زوجۀ وح  فقط خک برادر خا خک خواهر )پدری خا ووادری ، ا
سووهن  ،حاقحهانووده و 1بوورداز اصوول اووووال را ارث وووی      زوجووه، در و وووادری( حاشوودخووا پوو

 .  حاشدوی االرث برادر خا خواهر

وت . 1211 مسأله گر حه ههوراه زوجوۀ وح  ، ندوووود بورادر خوا خوواهر پودر و ووادرى حاشوووچن، ا
وسوواوى بووین بوورادران خووا  طووور بوورد و حاقحهانووده حووهاز اصوول اووووال را ارث وووی        هوووووزوج
گر برادر و خوواهر پودر و ووادرى حوا هون حاشوند واهران قسهت ویخ بورادرى  هور، شود و ا

 . برد دو برابر خواهر ارث وی

وت . 1212 مسأله گر حه ههراه زوجۀ وح  چنود بورادر ووادری خوا چنود خوواهر ووادرى خوا ، ا
طوور  و حاقحهانده حه برداز اصل اووال را ارث وی        زوجه، برادر و خواهر وادرى حاشند

 .  شود وی بین سایر ورثه قسهتوساوى 

ت . 1213 مسأله گر حه ههراه زوجۀ وح  بورادر خوا خوک  برادر و خواهر پدر و ووادرى و خوک، ا
االرث برادر خوا خوواهر  برد و سهناز اصل اووال را ارث وی         زوجه، خواهر وادرى حاشد

واهر پوودر و آن حووه بوورادر و خوو       حاشوود و حاقحهانووده خعنووی از اصوول اووووال وی        ،وووادری
که سهن هر برادر از این وقدار دو برابر سهن هروادری ارث وی    .حاشدخواهر وی رسد 
ت ،حنابراین و بورادر و خوواهر         ،و برادر خا خواهر ووادری        سهن االرث زوجۀ وح 
 .  حاشداووال وی       پدر و وادری

                                                           
ووت ارث . 1 ذکوور « 1407 و 1404»در وسوواجل ، از اووووال شوووهرش در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوودی« زوجووه»کحفح 

 . شود وی
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وت . 1214 مسأله گر حه ههوراه زوجوۀ وح  بورادر خوا  ادرى و چنودبورادر و خوواهِر پودر و وو، ا
بووورد و از اصووول اوووووال را ارث ووووی        زوجوووه، خوووواهر خوووا بووورادر و خوووواهر ووووادرى حاشووود

کووه ایوون وقوودار حووه از اصوول اووووال وی        االرث خوخشوواوندان وووادری سووهن طووور  حاشوود 
آن حووه بوورادر و خووواهر پوودر و          شووود و حاقحهانووده خعنوویوسوواوی بینشووان تقسووحن وووی

که سهن هر برادر از این وقدار دو برابر سهن هر خواهر ویارث وی وادری    .حاشدرسد 
ووت ،حنووابراین و خوخشوواوندان         و خوخشوواوندان وووادری        سووهن االرث زوجووۀ وح 

 .  حاشداووال وی        پدری

o ه حه ههراه برادر و خواهر. ح   ارث جد  و جد 

وت . 1215 مسأله گر ورثوۀ وح  ۀ ووادری »، ا خوا هوردوی آنوان و بورادر خوا خوواهر جود  خوا جود 
هرچند  ،شود طور وساوى تقسحن وی اووال بینشان حه، حاشند« وادری خا هر دوی آنان

ث ر و حعضی و ن   .  حاشند حعضی وذک 
ت . 1216 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ پدری خا هر دوی آنان»، ا و برادر خا خوواهر پودر  جد  خا جد 
که ههۀ آن، حاشند« خا هر دوی آنان 1و وادری ث حاشند اوووال در فرضی  ر خا و ن  ان وذک 
گوور وختلووف وسوواوى تقسووحن وووی طووور بینشووان حووه رى دو برابوور ، حاشووند شووود و ا هوور وووذک 

ث ارث وی  .  برد و ن 
وووت . 1217 مسأله گووور ورثوووۀ وح  ات )وادربزرگ اجوووداد )پووودربزرگ»، ا هوووا( خوووا  ها( خوووا جووود 
وی و بورادران خوا خوواهران خوا هور د - هن از طرف پدر و هن از طرف وادر - دوی آنان هر
در ایوون صووورت سووهن االرث ، حاشووند« برخووی وووادرى و 2برخووی پوودر و وووادرى - آنووان
ات از عوونا« خوخشووان وووادرى» از اصوول اووووال         ،بوورادران و خووواهران و اجووداد و جوود 

ی  وی کوه حوهوتوف  ر و  ،شوود طوور وسواوى بینشوان تقسوحن ووی حاشد  هرچنود حعضوی ووذک 
ث حاشند    .حعضی و ن 

                                                           
تشاخان ذکر است حكن ارث برا. 1  .  ذکر شد« 1157»در وسألۀ  ،در خا خواهر پدری وح 

 .  ههان. 2
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رى دو ارث وووی 1«خوخشووان پوودرى»آن حووه         خعنووی ،حاقحهانووده  رسوود و حووه هوور وووذک 
ووث داده وووی ووث حاشووند برابور و ن  ر خووا و ن  گوور ههووه وووذک  وسوواوى بینشووان  طووور حووه، شووود و ا

 .  شود تقسحن وی

ووت . 1218 مسأله گوور ورثووۀ وح  ۀ پوودری خووا هوور دوی آنووان و بوورادر خووا خووواهر »، ا جوود  خووا جوود 
که، حاشند« آنان  وادری خا هر دوی ی  فقوط دارای خوک بورادر خوا خوواهر  در صورتی  وتووف 
گووور از اصووول اوووووال را ارث ووووی        ،ووووادری حاشووود  ،دوووووش از خوووک نفووور حاشنوووووبی بووورد و ا

که حوهاصل اووال را ارث وی        وجهوعا   و  شوود طوور وسواوى بینشوان تقسوحن ووی برند 
ه هور  سهن االرث ،حاقحهانده گر جود  و جود  ۀ پدری است و ا جود  ، دو حاشوندجد  خا جد 

ه ارث وی  .  برد دو برابر جد 
ت  . 1219 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ وادری خا هر دوی آنان و برادر خا برادران پدر »ا جد  خا جد 
ۀ وادری، حاشند «و وادری دو  بورد و چنانچوه هوراصل اوووال را ارث ووی        جد  خا جد 
اوووال سوهن        شوود و حاقحهانوده خعنوی طور وساوى بینشوان تقسوحن ووی حه       هستند

 .  حاشداالرث برادر خا برادران پدر و وادری وی
ت . 1211 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ ووادری خوا هور دو و دو خوا چنود خوواهر»، ا پودر و  جد  خا جد 
ۀ ووووادری خوووا هووور جووود  ، حاشوووند« ووووادری برنووود و اصووول اوووووال را ارث ووووی          دو خوووا جووود 

 ،شووود و حاقحهانووده تقسووحن ووویطووور وسوواوى بینشووان  حووه        ،چنانچووه هوور دو هسووتند
 .  حاشدآن سهن االرث خواهران پدر و وادری وی        خعنی

ت . 1211 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ وادری خا هر دو»، ا « پدر و وادری و خک خواهر جد  خا جد 
ۀ ووادری خوا هور جود  ، حاشد برنود و چنانچوه هور دو اصول اوووال را ارث ووی        ود خوا جود 

اصول اووووال را ارث          شوود و خوواهر بینشوان تقسوحن ووی طوور وسواوى حوه        هسوتند
آن وهكن است تهاوش سهن خواهر حاشد خوا وحوان او و          خعنی ،و حاقحهانده برد وی

ه حه نسجت سهام آنوان تقسوحن  وراعوات وقتضوای احتحواط . حنوابراین، شوود جد  خا جد 

                                                           
ات پدری و برادر و خواهران پدر و وادری وی، ونظور از خوخشان پدری. 1  . حاشداجداد و جد 
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 1.صالحه نهاخنداحتحاط واجب حا هن وحنابر  و در این وورد ترک نشود
وت. 1212 مسأله گر ورثوۀ وح  ات خوا هور دو »، ا هون از طورف پودر و هون از  -اجوداد خوا جود 

ۀ ووادرى و بورادر ، حاشند« خواهر وادرى و برادر خا - طرف وادر سهن االرث جد  خا جود 
که حهاصل اووال وی         خا خواهر وادرى  ،شوود طور وساوى بینشان تقسوحن ووی حاشد 

ر و ح ث حاشندهرچند حعضی وذک     .عضی و ن 
ۀ پوودرى اسووت و چنانچووه هوور دو        خعنووی ،حاقحهانووده   آن سووهن االرث جوود  خووا جوود 

ه ارث وی، حاشند از این وقدار  .  بردجد  دو برابر جد 

ت . 1213 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ پودرى خوا هور دو و بورادر خوا خوواهر خوا بورادر و  جد  »، ا خا جد 
ی  فقووط دارای ، حاشووند« و حعضووی وووادرى 2خووواهر حعضووی پوودر و وووادری چنانچووه وتوووف 

کووه بیشووتر از خووک نفوور  اصوول اووووال       ،خووک بوورادر خووا خووواهر وووادری حاشوود و در صووورتی 
که حهاصل اووال وی را ارث وی        وجهوعا   ،حاشند  طور وساوى بینشان تقسحن برند 

ی و جد  خوا سهن االرث برادر خا خواهر خا برادر و خواهر پدر و وادر ،و حاقحهانده شود وی
ث وی ر دو برابر و ن  ۀ پدرى خا هر دوی آنان است و سهن االرث هر وذک   .  حاشدجد 

ت . 1214 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ وادرى خا هر دو و بورادر خوا خوواهر خوا بورادر و »، ا جد  خا جد 
ۀ ، حاشووند« و حعضووی وووادرى 3خووواهر حعضووی پوودر و وووادری سووهن االرث جوود  خووا جوود 

اصل اووال اسوت          خا خواهر خا برادر و خواهر وادرىآنان و برادر  نفر وادرى خا هر دو
   .شود بینشان تقسحن وی طور وساوى که حه
سهن االرث برادر خا خواهر خا برادر و خواهر پودر و ووادری ، آن        خعنی ،حاقحهانده 

که سهن ر است  ث وی دو هر وذک   .  حاشدبرابر و ن 

                                                           
ۀ وووادری خووا هوور دوی آنووان ،در فوورض وسووأله. 1 اووووال را ارث        اووووال و خووواهر پوودر و وووادری       جوود  خووا جوود 

حاقحهانده ووورد وصوالحه بوین خوواهر و جود  خوا         و، دووحاشر ویووسهن خواه       ،حاقحهانده        و از برند وی
ه خا هر دوی آنان وی  . حاشدجد 

ت». 2 وت دارای بورادر خوا خوواهر پودر و ووادرى فقوط در صوورتی ارث ووی، «برادر خا خواهر پدری وح  کوه وح  برنود 
ت تقسح ،نجاشد و در این صورت  . حاشدههانند برادر و خواهر پدر و وادری وی، ن ارث در وورد آنانکحفح 

 .  ههان. 3
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    / ارث 

o  ه و برادر و خواهر حه  ههراه فرزنداِن برادر و خواهر جد  و جد 

ووت دارای  . 1215 مسأله گوور وح  ۀ وووادری خووا هوور دو»ا و بوورادر خووا خووواهر پوودر و  جوود  خووا جوود 
 ؛ برندبرادر خا خواهر پدر و وادری ارث نهی فرزندان، حاشد« 1وادری خا هر دو

  2.حاشد نهی« فرزندان برادر و خواهر وادری»وانعی از ارث بردن  ،در فرض وذکور ولی 
ۀ وووادری و فرزنوودان بوورادر و خووواهر وووادریکوور اسووت، شوواخان ذ اصوول         جوود  و جوود 

 . رسدحه سایر ورثه ارث وی آن        خعنی ،و حاقحهانده 3برنداووال را ارث وی

ت دارای  . 1216 مسأله گر وح  ۀ پدری خا هر دو»ا و بورادر خوا خوواهر ووادری خوا  جد  خا جد 
 ؛ برندث نهیبرادر خا خواهر وادری ار فرزندان، حاشد« هر دو
« بورادر و خوواهر پودر و ووادری فرزنودان»ووانعی از ارث بوردن  ،ولی در فورض ووذکور 
   4.حاشد نهی

« 1417»بوورادر خووا خووواهر وووادری خووا هوور دوی آنووان وطووابق وسووألۀ شوواخان ذکوور اسووت، 
ۀ پوودری و فرزنوودانو حاقحهانوودۀ اوووو برنوودارث وووی بوورادر و خووواهر پوودر و  ال حووه جوود  و جوود 

 5.رسدوی وادری ارث
                                                           

 .  ههان. 1
کوه عوالوه بور افوراد ووذکور  ،این حكون. 2 ۀ پودری خوا هور دوی آنوان»در صوورتی  ه خوا جود  حاشوند نحوز جواری « جود 

 . شود وی

کووه دارای فرزنوود احتوودا هوور خووک از بوورادر و خووواهر ، بوورای وحاسووجۀ سووهن االرث فرزنوودان وووذکور. 3 ووت  وووادری وح 
ه حه وساجل قجل گردخوده و سوهن هور خوک از بورادر و  ،است زنده فرض شده و حا توج  ن  وقودار ارث آنوان وعوح 
 . شود طور وساوی تقسحن وی حه ،خواهر وادری بین فرزندان ههان برادر خا خواهر

که عالوه بر افراد وذکور ،این حكن. 4 ۀ ووادر»، در صورتی  ه خوا جود  حاشوند نحوز جواری « دوی آنوان ی خوا هورجود 
ۀ وادری خا هر« خوخشان وادری» ،در این صورت. شود وی ه خا جد  دوی آنوان و بورادر خوا خوواهر  )خعنی جد 

ۀ پودری و  برنودارث ووی« 1443»آنان( وطابق حوا وسوألۀ   وادری خا هر دوی و حاقحهانودۀ اوووال حوه جود  و جود 
وطوابق حوا  ،رسد و بورای وحاسوجۀ سوهن االرث فرزنودان ووذکورارث ویواهر پدر و وادری فرزندان برادر و خ

 .  شودحكن ذکر شده در پاورقی حعد عهل وی

احتدا هر خک از برادر و خواهر پدر و ووادری ، برای وحاسجۀ سهن االرث فرزندان برادر و خواهر پدر و وادری. 5
وه حوه وسواجل  که دارای فرزنود اسوت زنوده فورض شوده و حوا توج  ت  گردخوده و وح  ن  قجول وقودار ارث آنوان وعوح 

کوه در وسوألۀ  ،خک از برادر و خواهر پدر و وادری سهن هر بین فرزندان ههوان بورادر خوا خوواهر حوا توضوححی 
 .  شود گذشت تقسحن وی« 1150»
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 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

o ات و برادران و خواهران گروه اجداد و جد   زن خا شوهر ههراه حا دو 
ت عالوه بر زوح خا زوجه . 1217 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ وادری خا هر، ا دو و برادر  جد  خا جد 

و  1بورداز اصول اوووال را ارث ووی       و زوجوه        زوح، خا خوواهر ووادری خوا هور دو حاشوند
ر و هرچنوود  ،شووود طووور وسوواوى تقسووحن وووی حاقحهانووده بووین سووایر ورثووه حووه حعضووی وووذک 

ث  .  حاشند حعضی و ن 
ت عالوه بر زوح خا زوجه . 1218 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ پدری خوا هور دو، ا و بورادر  جد  خا جد 

از اصوول اووووال را ارث         و زوجووه        زوح، حاشووند خووا هوور دو 2خووا خووواهر پوودر و وووادری
ث یو حاقحهانده حه سایر ورثه ارث و، برد وی ر خا و ن  که ههۀ آنان وذک  رسد و در فرضی 

گووور وختلوووف شوووود و وسووواوى تقسوووحن ووووی طوووور اوووووال بینشوووان حوووه ،حاشوووند ، حاشوووند ا
ث ارث وی هر رى دو برابر و ن   .  برد وذک 

ت عالوه بر زوح خا زوجه . 1219 مسأله گر ورثۀ وح  ات خوا هور دو ، ا هون از  -اجداد خا جود 
و  3برخوی پودر و ووادرى - اهران خا هر دوو برادران خا خو - طرف پدر و هن از طرف وادر

بووورد و سوووهن از اصووول اوووووال را ارث ووووی        و زوجوووه        زوح، حاشوووند - برخوووی ووووادرى
ات از عنااالرث خوخشان وادرى  از اصول اوووال         برادران و خواهران و اجداد و جد 

ی  وی کوه حوهوتوف  ر و  هرچنود ،شوود طوور وسواوى بینشوان تقسوحن ووی حاشد  حعضوی ووذک 
ث حاشند رى دو  رسد و حهارث وی 4حه خوخشان پدرى ،و حاقحهانده حعضی و ن  هر وذک 
ووث داده وووی ووث حاشووند شووود برابور و ن  ر خووا و ن  گوور ههووه وووذک  وسوواوى بینشووان  طووور حووه، و ا

 .  شود تقسحن وی
ت عالوه بر زوح خا زوجه . 1221 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ پودری خوا هوردو، ا و بورادر  جد  خا جود 
بوورد و  از اصوول اووووال را ارث وووی        و زوجووه        زوح، ر وووادری خووا هوور دو حاشووندخووا خووواه

                                                           
ووت ارث . 1 ذکوور « 1407 و 1404»در وسوواجل ، از اووووال شوووهرش در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوودی« زوجووه»کحفح 

 . شود وی

ت .2  .  ذکر شد« 1157»در وسألۀ  ،شاخان ذکر است حكن ارث برادر خا خواهر پدری وح 

 .  ههان. 3
ات پدری و برادر و خواهران پدر و وادری وی، وراد از خوخشان پدری. 4  . حاشداجداد و جد 
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    / ارث 

ی  فقط دارای خک برادر خا خوواهر ووادری حاشود از اصول اوووال را ارث        چنانچه وتوف 
گر وی کوه حوهاصل اووال را ارث وی        بیش از خک نفر حاشند وجهوعا   برد و ا طوور  برند 

ۀ پودری اسوت و  ،و حاقحهانده شود ن تقسحن ویوساوى بینشا سهن االرث جود  خوا جود 
ه هر دو حاشند ه ارث وی، چنانچه جد  و جد   . برد جد  دو برابر جد 

ت عالوه بر زوح خا زوجه. 1221 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ وادری خوا هور دو، ا و بورادر  جد  خا جد 
و  ردووووحل اووووال را ارث ووویوووواز اص        و زوجووه        زوح، حاشووند خووا بوورادران پوودر و وووادری

ۀ وادری         ،حاشد و چنانچوه هور دو حاشونداصل اووال وی        سهن االرث جد  خا جد 
سهن االرث برادر خوا بورادران  ،شود و حاقحهاندۀ اووال طور وساوى بینشان تقسحن وی حه

 .  حاشدپدر و وادری وی
ت عالوه بر زوح خا زوجه . 1222 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ وادری خا هورجد  خا ، ا و خوک  دو جد 

و  بورداز اصل اوووال را ارث ووی      و زوجه         زوح، پدر و وادری حاشند خا چند خواهر
ۀ ووادری خوا هور حاشود و چنانچوه هور دو اصول اوووال ووی        ،دو سهن االرث جد  خا جود 

سووهن االرث  شووود و حاقحهانوودۀ اووووال طووور وسوواوى بینشووان تقسووحن وووی حووه        ،حاشووند
 .  حاشدخواهر خا خواهران پدر و وادری وی

ت عالوه بر زوح خا زوجه . 1223 مسأله گر ورثۀ وح  ات خا هور دو ، ا هون از  -اجداد خا جد 
از         و زوجوه        زوح، خوواهر ووادرى حاشوند و برادر خا - طرف پدر و هن از طرف وادر
ر وووورادر خووا خواهووووۀ وووادرى و حد  ود  خووا جوووووون االرث جووووبوورد و سهاصوول اووووال را ارث وووی

که حهاصل اووال وی        وادرى هرچنود  ،شوود طوور وسواوى بینشوان تقسوحن ووی حاشد 
ووث حاشووند ر و حعضووی و ن  ۀ پوودرى  ،و حاقحهانووده حعضووی وووذک  سووهن االرث جوود  خووا جوود 

ه ارث وی ،از این وقدار، دوی آنان حاشند و چنانچه هر است  .  بردجد  دو برابر جد 
گر و . 1224 مسأله ت عالوه بر زوح خا زوجها ۀ پدرى خوا هور دو جد  ، رثۀ وح  و بورادر  خا جد 

و         زوح، و حعضووی وووادرى حاشووند 1خووا خووواهر خووا بوورادر و خووواهر حعضووی پوودر و وووادری
ت فقط دارای خک برادر خا خوواهر از اصل اووال را ارث وی        هووزوج برد و چنانچه وح 

                                                           
ت ،شاخان ذکر است. 1  .  ذکر شد« 1157» در وسألۀ ،حكن ارث برادر خا خواهر پدری وح 
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 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوه بیشوتر از خوک نفور حاشوند لاصل اووا        ،وادری حاشد         وجهوعوا   ،و در صوورتی 
که حهاصل اووال وی را ارث وی و حاقحهانوده  شود وی طور وساوى بینشان تقسحن برند 

ۀ پودرى خوا هور  سهن االرث برادر خوا خوواهر خوا بورادر و خوواهر پودر و ووادری و جود  خوا جود 
ر ث ویدو برابر و  ،دوی آنان است و سهن االرث هر وذک   .  حاشدن 

ت عالوه بر زوح خا زوجه . 1225 مسأله گر ورثۀ وح  ۀ وادرى خا هر، ا و برادر  دو جد  خا جد 
و         زوح، و حعضوی ووادرى حاشوند 1حعضوی پودر و ووادری ،خا خواهر خوا بورادر و خوواهر

ۀ وووادرى خووا هوور دواز اصوول اووووال را ارث وووی        زوجووه و  بوورد و سووهن االرث جوود  خووا جوود 
کووه حووه        اهر خووا بوورادر و خووواهر وووادرىبوورادر خووا خووو  طووور وسوواوى اصوول اووووال اسووت 

سهن االرث برادر خا خواهر خا برادر و خوواهر پودر و  ،و حاقحهانده شود بینشان تقسحن وی
ر که سهن هر وذک  ث وی وادری است   .  حاشددو برابر و ن 

 م  ارث دستۀ سو 

o ه . الف  ارث عهو و عه 
ووت فقووط  . 1226 مسأله گوور وارث وح  ووه )چووه پوودر و وووادریخووک عهوو»ا چووه ، و خووا خووک عه 

 . رسد ههۀ اووال حه او وی، حاشد« پدرى و چه وادرى(
ت. 1227 مسأله گر ورثۀ وح  ه حاشند و ههه پودر و ووادرى»، ا خوا ههوه ، چند عهو خا عه 
  ؛شود طور وساوى بینشان قسهت وی اووال حه، حاشند« وادرى خا ههه، پدرى
ه چنانچه وارثحن  ه حاشند و »، الجت  خوا ، خا ههوه پودرى، ههه پدر و وادرىعهو و عه 
ه ارث و، حاشند« وادری ههه   2.بردیعهو دو برابر عه 

                                                           
 .  ههان. 1

که وهكن است ورثۀ وذکور حه .2 کوه وراعوات ، طور وساوی ارث بجرند ولی از آنجا  احتحواط وسوتحب اسوت 
گحرد کرده و در وقدار وا حه التفاوت بینشان وصالحه صورت  گور  ،حنابراین .وقتضای احتحاط را رعاخت  ا

وووه حاشوووند وووت خوووک عهوووو و خوووک عه  وووه         عهوووو، ورثوووۀ وح  رد و در وقووودار وحوووووووال را ارث ووووی        ووووال و عه 
 .  احتحاط وستحب است حا هن وصالحه نهاخند        ،اندهوحاقحه
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ت . 1228 مسأله گر ورثۀ وح  ه خوا هور دوی آنوان حاشوند و حعضوی پودرى و »، ا عهو خا عه 
ۀ پدرى ارث نهی، «و حعضی پدر و وادرى حاشند حعضی وادرى  .  برند عهو و عه 

ووت خووک عهووو  گوور وح  ووۀ وووادرى داشووت پووس ا را ارث  1اصوول اووووال        ،ه حاشوودخووا عه 
وۀ پودر و ووادرى  آن        خعنی ،برد و حاقحهانده وی ه خا عهوو و عه  سهن االرث عهو خا عه 
 .  حاشدوی

کوه ههچنحن،  وۀ ووادرى داشوته  در صوورتی  وه خوا عهوو و عه  وت چنود عهوو خوا عه  وح 
سووهن االرث عهووو و ، آن        رسوود و حاقحهانووده خعنووی اصوول اووووال حووه آنهووا وی        ،حاشوود

ووۀ پوودر و وووادرى ووووی وووهعه  ارث  حاشوود و در هوور خووک از وووووارد وووذکور عهووو دو برابوور عه 
 2.برد وی

ۀ پودر و ووادری نداشوته حاشودشاخان ذکر است،  ت عهو و عه  عهوو خوا ، چنانچه وح 
ه ۀ پدری جانشحن آنان در ارث وحسوب وی عه   .  شوندخا عهو و عه 

 هارث زن خا شوهر حه هه  راه عهو و عه 
ت . 1229 مسأله گر وارث وح  وه )پودر ، عالوه بر زوح خا زوجه، ا فقط خک عهو خا خک عه 

 3بورداز اصول اوووال را ارث ووی        و زوجه        زوح، و وادری خا پدری خا وادری( حاشد
ه ارث وی  . رسدو حاقحهانده حه عهو خا عه 

ت عالوه بور زوح خوا زوجوه . 1231 مسأله گر ورثۀ وح  وه حاشوند و  چنود عهوو خوا چنود، ا عه 
از اصل         و زوجه         زوح، وادرى حاشند خا ههه، خا ههه پدرى، ههه پدر و وادرى
 .  شود طور وساوى بین سایر ورثه قسهت وی حه، برد و حاقحهاندهاووال را ارث وی

وت عوالوه بور زوح خوا زوجوه . 1231 مسأله گر ورثۀ وح  وه حاشوند ، ا و ههوه پودر و عهوو و عه 
                                                           

 .  ذکر شد« 1103»در وسألۀ  ،در این وسأله و وساجل حعد« اصل اووال»ونظور از . 1
ه وادری نسجت حهوووب اسوووو. هرچند احتحاط وستح2  ،ناالرثشا سهن         ت حهوو سایر ورثه نسج         ت عهو و عه 

 . عهل نهاخند« 4»پاورقی ، «040»صفحۀ وطابق حا 

ووت ارث . 3 ذکوور « 1407 و 1404»در وسوواجل ، از اووووال شوووهرش در ایوون وسووأله و وسوواجل حعوودی« زوجووه»کحفح 
 . شود وی
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ل اووووال را وووواز اص       و زوجووه       زوح، دوووووووادرى حاشن خووا ههووه رىخووا ههووه پوود، وووادرى
وووه ارث وووویارث ووووی ه ارث وووووو عهوووو دو برابووور عه   رسووودبووورد و حاقحهانوووده حوووه عهوووو و عه 

   1.برد وی
ووت عووالوه بوور زوح خووا زوجووه . 1232 مسأله گوور ورثووۀ وح  ووه خووا هوور دوی آنووان ، ا عهووو خووا عه 

وۀ ، و ووادرى حاشوند و حعضوی پودر حاشند و حعضوی پودرى و حعضوی ووادرى عهوو و عه 
بوورد و چنانچووه از اصوول اووووال را ارث وووی       و زوجووه        برنوود و زوح پوودرى ارث نهووی
ت خک عهو ه وادرى داشته حاشد وح  که چند عهوو        ،خا عه  اصل اووال و در صورتی 

ۀ وادرى داشته حاشد ه خا عهو و عه    ؛برنداصل اووال را ارث وی      خا عه 
ۀ پدر و ووادرى ووی ،حاقحهانده  ه خا عهو و عه   حاشود و در هورسهن االرث عهو خا عه 

ه، خک از ووارد وذکور  2.برد ارث وی عهو دو برابر عه 

ۀ پودر و ووادری نداشوته حاشودشاخان ذکر است،  ت عهو و عه  عهوو خوا ، چنانچه وح 
ۀ پدری جانشحن آنان در ارث وحسوب وی ه خا عهو و عه   .  شوندعه 

o ارث دایی و خاله . ب 
ت . 1233 مسأله گر وارث وح  چوه ، خک دایی خا خک خاله )چه پدر و ووادرى»فقط  ،ا

 . رسد ههۀ اووال حه او ارث وی، حاشد« پدرى و چه وادری(
ت . 1234 مسأله گر ورثۀ وح  خا ههه  و ههه پدر و وادرى چند دایی خا خاله حاشند»، ا
  .شود ویطور وساوى بین آنان قسهت  اووال حه، حاشند« وادرى خا ههه پدرى

ووت  . 1235 مسأله گوور ورثووۀ وح  هوون دایووی و هوون خالووه حاشوود و ههووه پوودر و وووادرى خووا »ا
ووت تقسووحن ارث بینشووان ، حاشووند« پوودرى خووا وووادرى کحفح  کووه وهكوون اسووت  از آنجووایی 

ر  حووه ووث حاشوودطووور وسوواوی حاشوود خووا اخنكووه سووهن االرث هوور وووذک  وراعووات ، دو برابوور و ن 
                                                           

وه حوه. 1 کوه وهكون اسوت عهوو و عه  احتحواط وسوتحب اسوت وراعوات ، طوور وسواوی ارث بجرنود ولی از آنجوا 
گحردوقتضای احتحاط را رعاخت   .  کرده و در وقدار وا حه التفاوت بین آنان وصالحه صورت 

ۀ وادری نسوجت حوه. 2 وه پودر و ووادری نسوجت حوه         هرچند احتحاط وستحب است عهو و عه  و عهوو و عه 
 . عهل نهاخند از ههحن صفحه «1» وطابق حا پاورقی ،سهن االرثشان
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    / ارث 

واجووب نسووجت حووه وقوودار تحوواط حنووابر اح وقتضووای احتحوواط در ایوون وووورد توورک نشووود و
 1.وصالحه نهاخند تفاوت بین دو صورت فوق

ت . 1236 مسأله گر ورثۀ وح  دایی خا خالۀ پدر و وادری خا هر دوی آنان و دایی خا خالۀ »، ا
وحوول  اشووكال ، ارث نجووردن خوخشوواوندان پوودری وووذکور، حاشووند« آنووان  پوودری خووا هوور دوی

 .ین وورد ترک نشودوراعات وقتضای احتحاط در ا ،واجباحتحاط  حنابر است و
که عالوه بور ورثوۀ ووذکور ،این حكن   دوی دایوی خوا خالوۀ ووادری خوا هور، در صورتی 
 .  جاری است، آنان نحز حاشند 

ت فقط  . 1237 مسأله گر ورثۀ وح  و دایی خا خاله خا دایوی  خالۀ وادرى خک دایی خا»ا
سووهن االرث دایووی خووا خالووۀ وووادری ، اصوول اووووال       ،حاشووند« پوودر و وووادرى و خالووۀ
آن حه دایی خا خاله خا دایوی و خالوۀ پودر و ووادری ارث         حاشد و حاقحهانده خعنی وی
 .  رسدوی

ت  که وح          ،داشته حاشد« چند دایی خا خاله خا دایی و خالۀ وادرى»در صورتی 
سووهن االرث دایووی خووا خالووه خووا ، آن        رسوود و حاقحهانووده خعنووی اصوول اووووال حووه آنووان وی

کسورهای ووذکور بوین  حاشدخالۀ پدر و وادرى ویدایی و  ت تقسحن هر خوک از  کحفح  و 
 .  دایی و خاله در وساجل قجل بیان شد

 ارث زن خا شوهر حه ههراه دایی و خاله 
ووت عووالوه بوور زوح خووا زوجووه . 1238 مسأله گوور وارث وح  فقووط خووک دایووی خووا خووک خالووه ، ا
از اصوول          وجووهو ز         زوح - چووه پوودری و چووه وووادرى، چووه پوودر و وووادرى - حاشوود

 . رسد یدایی خا خاله ارث وهانده حه و حاقح 2برد اووال را ارث وی
                                                           

ت وثال  خک دایی و خک خ ،حنابراین. 1 گر ورثۀ وح  و  بوردووال را ارث ووی        ووال و خالوه        دایی، اله حاشندا
ووت سووه دایووی و چهووار خالووه  حووا هوون وصووالحه نهاخنوود        خعنووی ،در وقدارحاقحهانووده و چنانچووه ورثووۀ وح 

حووا هوون          خعنووی ،و در وقوودار حاقحهانووده بووردوووال را ارث وووی        وووال و هوور خالووه        دایووی هوور، حاشووند
 . لحه نهاخندوصا

ت ارث 2  شود.  ذکر وی« 1407و  1404»از اووال شوهرش در این وسأله و وساجل حعدی، در وساجل « زوجه». کحفح 
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ت عالوه بر زوح خا زوجه . 1239 مسأله گر ورثۀ وح  چند دایی خا خالوه حاشوند و ههوه ، ا
از اصل اووال را         و زوجه        زوح، وادرى حاشند خا ههه خا ههه پدرى پدر و وادرى
 .  شود طور وساوى بین سایر ورثه قسهت وی حهانده حهبرد و حاقارث وی

ت عالوه بور زوح خوا زوجوه . 1241 مسأله گر ورثۀ وح  دایوی و خالوه حاشود و ههوه پودر و ، ا
و  ردووووحاز اصل اووال را ارث ووی       و زوجه        زوح، دوودرى خا وادرى حاشنوووادرى خا پ

 ؛ رسدحاقحهانده حه دایی و خاله ارث وی

وت تقسوحن ارث بوین آنوانولی از آنجای  کحفح  کوه وهكون اسوت  طوور وسواوی  حوه، ی 
ووث حاشوود ر دو برابوور و ن  وراعووات وقتضووای ، حاشوود و وهكوون اسووت سووهن االرث هوور وووذک 

واجب نسجت حه وقدار وا حوه التفواوت حنابر احتحاط  در این وورد ترک نشود و احتحاط
 .  وصالحه نهاخند صورت فوق بین دو

ووت عووالوه بوور  . 1241 مسأله گوور ورثووۀ وح  دایووی خووا خالووۀ پوودر و وووادری خووا ، زوح خووا زوجووها
از        و زوجووه        زوح، آنووان حاشووند  دوی آنووان و دایووی خووا خالووۀ پوودری خووا هوور دوی هوور

 ؛ رسدبرد و حاقحهانده حه سایر ورثه ارث ویاصل اووال را ارث وی
وووه   ،ارث نجوووردن دایوووی و خالوووۀ پووودری حوووا وجوووود دایوووی و خالوووۀ پووودر و ووووادری ،الجت 
واجوب وراعوات وقتضوای احتحواط در ایون ووورد حنوابر احتحواط  اشكال اسوت و وحل  

کوه عوالوه بور ورثوۀ ووذکور دایوی خوا خالوۀ ووادری خوا ، ترک نشوود و ایون حكون در صوورتی 
 .  جاری است، آنان نحز حاشند  دوی هر

وت . 1242 مسأله گور ورثوۀ وح  خالوه خوا دایوی و خالووۀ  دایوی خووا، عوالوه بوور زوح خوا زوجوه، ا
از       و زوجووه       زوح، پوودر و وووادرى حاشووند خووا خالووه خووا دایووی و خالووۀوووادرى و دایووی 

ووت بوورداصوول اووووال را ارث وووی خووک دایووی خووا خووک خالووۀ وووادری داشووته  ،و چنانچووه وح 
که چنود داخواصل اووال و در صورت        ،حاشد ۀ ووادری وووی و خالوووه خوا داخوووی خوا خالوووی 

 ؛ برند ا ارث ویاصل اووال ر        دووداشته حاش

حاشوود و سووهن االرث دایووی خووا خالووه خووا دایووی و خالووۀ پوودر و وووادری وووی ،حاقحهانووده 
ت تقسحن هر خک از ووارد وذکور بین دایی و خاله در وساجل قجل بیان شد  .  کحفح 
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o ه ههراه حا دایی و خاله. ح  ارث عهو و عه 

وت  . 1243 مسأله گر ورثۀ وح  خوک خوا خوا دایوی و خالوه و ، خوک خوا چنود دایوی خوا خالوه»ا
وه وه، چنود عهوو خووا عه  اصول اووووال را دایوی خوا خالووه خوا هوور دو         ،حاشووند« خووا عهوو و عه 

ه خا هر دو وی        خعنی، حاقحهانده؛ برند وی ارث    .حاشدآن سهن االرث عهو خا عه 
کسورهای ووذکور  ت تقسحن هور خوک از  کوه در وسواجل قجول  ،کحفح  حوه صوورتی اسوت 

 .  بیان شد

 ه و دایی و خالهارث زن خا ش  وهر ههراه حا عهو و عه 

ت عالوه بر زوح و زوجه . 1244 مسأله گر ورثۀ وح  ه خا هر دوی آنان و دایوی خوا ، ا عهو خا عه 
 1؛برد از اصل اووال را ارث وی       و زوجه       زوح، خاله خا هر دوی آنان حاشند

، حاقحهانوده حاشود واصول اوووال ووی       دوی آنوان سهن االرث دایی خا خالوه خوا هور 
ه خا هر دوی آنان وی    .حاشدسهن االرث عهو خا عه 

کوه در فورض نجوودن زوح و  ،تقسحن هر خک از ووارد وذکور  توی اسوت  کحفح  حه ههان 
 .  زوجه بیان شد

o  ه و دایی و خاله  ارث فرزندان عهو و عه 

گوور فوورد در هنگووام وفووات . 1245 مسأله ووه و دایووی و خالووه نداشووته حاشوود، ا ، عهووو و عه 
ه و دایی و  2،رسدوی ان حه اوالدشانسهن االرث آن خعنی نخست هر خک از عهو و عه 

کوه دارای فرزنود ووی ت  شووند و سوهن االرث هور فورد از زنوده فورض ووی، حاشوندخالۀ وح 
 3.شودوی تقسحن وی فرزندان و بین آنان وحاسجه شده

                                                           
ت ارث . 1  . شودذکر وی« 1407 و 1404»در وساجل ، از اووال شوهرش« زوجه»کحفح 

ووه خووا دایوی خووا خالوه ،شواخان ذکوور اسوت. 2 ، ارث حووه اوالد عهووو - آنوان هرچنوود خوک نفوور از - حووا وجوود عهووو خوا عه 
ه کوه حكون آن دررسود و از ایون حكون خوک ووورد اسوتثنا وویدایی و خاله نهوی، عه  ، «044»صوفحۀ  شوود 

 . ذکر شد« 1»پاورقی 

وه و چنود پسور دایوی حاشوند. 3 ت خوک دختور عه  گر ورثۀ وح  وه دختور، وثال  ا ی  را ارث ووی       عه  بورد و  ووال وتووف 
که حهوال وی       هاسهن االرث پسر دایی  .  شودطور وساوی بینشان تقسحن وی حاشد 
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ووه و دایووی و خالووه ووت تقسووحن ارث بووین اوالد عهووو و عه  ر و واننوود اوالد بووراد، کحفح 
ووه و دایووی و خالووه وووادرى حووه سووهن هوور. حنووابراین، خووواهر اسووت طووور  خووک از عهووو و عه 

ر و حعضووی ، شووود وووی وسوواوى بووین فرزندانشووان قسووهت هرچنوود حعضووی از آنووان وووذک 
ث حاشند  .  و ن 

گر فرزندان  ا ا ه و دایی و خالۀ پدری و وادری خا پودری او  ر ، عهو و عه  حعضوی ووذک 
ث حاشند  -  تعوالی علوحهنرضووان ام -نظور وشوهور فقهوای عظوام ر حنواب ،و حعضی و ن 

ث ارث وی ری دو برابر و ن  کوه ارث بوین آنوان هون حوه، برد هروذک  طوور  ولی احتهوال دارد 
 و وراعات وقتضای احتحواط در ایون ووورد تورک نشوود ،حنابراین .قسهت شود وساوی
 1.احتحاط واجب حا هن وصالحه نهاخندحنابر 

o  ه و تارث عهو و عه   دایی و خالۀ پدر و وادر وح 

ت . 1246 مسأله ه و دایی و خالۀ پدر و وادر وح  برنود در صوورتی ارث ووی، عهو و عه 
وووت وووه و دایوووی و خالوووه و فرزنووودان آنوووان، کوووه وح   - هووور چوووه پوووایین رونووود - عهوووو و عه 
 .  حاشد نداشته

ت ،حنابراین گر ورثۀ وح  وه و دایوی»، ا وه و دایوی و خالوۀ پودر و عهوو و عه  و  عهو و عه 
وه و دایوی و خالوۀ        ،حاشوند« وادر او خالۀ وت ارث  اصول اوووال را عهوو و عه  ووادِر وح 
کوه وهكون اسوت وقودار ووذکور بوین آنوان حوه برند وی طوور وسواوى تقسوحن  و از آنجایی 
ر، شود  ث حاشد خا آنكه سهن االرث هر وذک  وراعات وقتضای احتحواط در ، دو برابر و ن 

که حا هن وصالحه نهاخنداین وورد ترک نشود و احتحاط و  ؛ اجب آن است 

ووه و دایووی و خالووۀ، اووووال        خعنووی، حاقحهانووده ووت  سووهن االرث عهووو و عه  پوودِر وح 
م ایوون وقوودار را دایووی و کووه خووک سوو، حاشوودوووی ووت حووهالووۀ پووخو  ى بووین طووور وسوواو دِر وح 

                                                           
کوه هور دوی آنوان فرزنوداِن خوک . 1 ی  خک پسر عهو و خک دختور عهووی پودر و ووادری حاشوند  گر ورثۀ وتوف  وثال  ا

ی  هستند ل، حنابر عهوی وتوف  حاشود  وی        عهوو و سوهن االرث دختور       عهو سهن االرث پسر، احتهال او 
مابر حنوو و ر وووون پسووووووی سهووقوودار خقحنوو ،حنووابراین .دووووحاشوووی        ک از دو نفووروووون االرث هوور خووووسه، احتهووال دو 

 . حاشد وورد احتحاط و وصالحه وی       است و تفاوت دو وقدار وذکور       عهو دخترو        عهو

 7 ـــ 1

 7 ـــ 4
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    / ارث 

م دخگر آن را عهو خودشان قسهت وی وت ار ۀو عه   نهاخند و دو سو   برنودث وویپودِر وح 
که وهكن اسوت وقودار ووذکور وحانشوان حوه خوا ، شوود طوور وسواوى تقسوحن  و از آنجایی 

ه حاشد وراعات وقتضای احتحواط در ایون ووورد ، آنكه سهن االرث هر عهو دو برابر عه 
که حا هن وصالحه نهاخند ترک نشود  .  و احتحاط واجب آن است 

 ارث زن و شوهر 

o االرث زن و شوهر وقدار سهن 
گر  . 1247 مسأله         ،حهحورد و فرزنود نداشوته حاشود - که عقد داجن شوهرش بوده - زنیا

سووهن االرث شوووهرش بوووده و حاقحهانوودۀ اووووالش حووه سووایر ورثووه ارث  1از اصوول اووووالش
 2؛رسد وی
ووا چنانچووه زن از آن شوووهر خووا غحوور او  از اصوول اووووالش          3،فرزنوود داشووته حاشوود او 

 .  دۀ اووالش ارث سایر ورثه خواهد بودو حاقحهان سهن االرث شوهرش بوده

گووووور ووووووردى حهحووووورد و فرزنووووود نداشوووووته حاشووووود . 1248 مسأله از اصووووول اوووووووالش         ،ا
و حاقحهانوودۀ اووووالش حووه  4حاشوودوووی - کووه عقوود داجوون وی بوووده - اشاالرث زوجووه سووهن

 5؛رسد سایر ورثۀ وی

ووا چنانچووه ووورد از آن زوجووه  از اصوول         6،فرزنوود داشووته حاشوود اش خووا از زن دخگووراو 
 .  سهن سایر ورثه خواهد بود ،و حاقحهاندۀ اووالش 7اش بودهاووالش سهن االرث زوجه

ت بیش از خوک زوجوه . 1249 مسأله گر وح  ، داشوته حاشود - کوه عقود داجون وی بووده - ا
                                                           

 .  ذکر شد« 1103»در وسألۀ  ،در این وسأله و وساجل حعد« اصل اووال»ونظور از . 1
گر زوجه هحچ وارثی غحر از شوهرش نداشته حاشد. 2  . شودذکر وی« 1444»حكن آن در وسألۀ ، ا

 . شودوی... نجحره و نتحجه و، فرزند شاول نوه. 3

که در وساجل آخنده ذکر وی. 4  . شودحا توضححی 

گر زوح هحچ وارثی غحر از ههسرش نداشته حاشد. 5  .  شودذکر وی «1444»حكن آن در وسألۀ ، ا

 . شودوی... نجحره و نتحجه و، فرزند شاول نوه. 6

که در وساجل آخنده ذکر وی. 7  . شودحا توضححی 
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 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گردخوود کووه در وسووألۀ قجوول بیووان  وسوواوى بووین ههسووران او  طووور حووه، سووهن االرث زوجووه 
نكوورده حاشوود و  نزدخكووی، از آنووانهرچنوود شوووهر حووا ههووه خووا حعضووی  ،شووودتقسووحن وووی

گانه هر  .  ای نداردکدام از آنان سهن اختصاصی جدا

o ت  ارث در ازدواح ووق 

 ؛ برنداز خكدخگر ارث نهی، زن و شوهر در ازدواح ووق ت . 1251 مسأله

ووت  گوور ضووهن عقوود ازدواح ووق  ووه ا دو خووا خكووی از آنووان را شوورط  ارث بووردن هوور، الجت 
ت این شرط وحل  اشوكال اسوت و، نهاخند وراعوات وقتضواى احتحواط در ایون  صح 

واجووب بووین هوور خووک از آن دو و سووایر ورثووۀ حنووابر احتحوواط . حنووابراین، وووورد توورک نشووود
ی   گحرد، وتوف   .  وصالحه صورت 

o که زن و شوهر از خکدخگر ارث وی ت آن نوع اووالی  کحفح   برند و 
زووحن و غحور ، اووال ونقول و غحر ونقول - شوهر از ههۀ اووال ههسرش . 1251 مسأله
 .  بردارث وی - زوحن

 : ارث بردن زوجه از اووال شوهرش حه شرح ذیل است . 1252 مسأله

و نوه از قحهوت آن و فرقوی نه از خود زووحن ، برد ارث نهی ولكی زوجه از زوحن .الف
 ههوحن طوور زوجوه از زووحن؛ زراعت و غحور آن نحسوت زوحن، حاغ زوحن، خانه بین زوحن
 .  بردرث نهیا ، چه قجل از اححای آن و چه حعد از اححاء ،َووات

کاشته شده .ب و اشحایی از ایون قجحول  1زوجه از خوِد حناء و ساختهان و نحز درختان 
  .بردولی از قحهت آنها ارث وی؛ برد ارث نهی، شوندکه وعهوال  نقل و انتقال داده نهی

ت آنها سهن وی ،حنابراین بورد وی در عحن ووارد وذکور سههی ندارد و فقط از والح 
گر ورثه 2شرخک استو حا ورثه  سهن االرث زوجه را از قحهت آن اشوحاء حوه صوورت  ،و ا

کند، نقدی حه وی بپردازند   ؛حاخد قجول 
                                                           

کو. 1 که وحوه وی، ک )درختچه(چفرقی بین درختان بزرگ و   .دهند و درختان حدون وحوه نحستدرختانی 
ت»سهن االرث زوجه حه صورت  ،. حه عجارتی2 ت»ذکور است؛ نه اووال و« شرکت در والح   آنها. « شرکت در عحنح 



    / ارث 

ه سهن االرث زوجه را از عحن آن اووال ، توانند در صورت تهایلسایر ورثه وی ،الجت 
شوود و حوق  زوجوه واننود سوایر ورثوه در آن اوووال شورخک ووی ،حدهند و در این صوورت

گر پس از آنوطالج ورثه پشحهان شده و حخواهند قحهت آن اووال را ، ۀ قحهت ندارد و ا
کند، حه زوجه حدهند  .  بر وی واجب نحست قجول 

، واشوحن، کتواب، اثواث ونوزل، طوال ۀسك   1،زوجه نسجت حه پول و وجوه نقدی .ج
ننود وا، «ب»و « الوف»راخانه و سایر اووال غحر از ووارد فوق در قسهت ، تجلت، ووحایل

و  2حاشودحوا آنوان شورخک ووی، ورثۀ دخگر وحسوب شده و حه وقدار سهن االرث خوخش
آنهووا نهاخنوود و تفصووحل حكوون در وسوواجل  تواننوود او را وججووور حووه قجووول قحهووتورثووه نهووی

 3.شود آخنده بیان وی
کووه وربوووط حووه زوووحن اسووت . 1253 مسأله ووی  ارث  - زوووحن نووه از خووود - زوجووه از حق 
کوه قجول از آحواد شودن« تحجحر حق  »زوجه از  ،حنابراین .برد وی ، نسجت حه زوحن َووواتی 

 4.بردگذاری شده ارث وی چحنی خا عالوت اطراف آن سنو
کن تجاری»زوجه از  ،طور ههحن  حوق  »خوا « حوق  تقودخهی»و  5«سرقفلی وغازه و اوا
وربووط حوه « حوق  آب»هاى وقفی و سایر حقوق قابل نقل و انتقوال واننود زوحن 6«پذیره

 . بردارث وی، «حق  انشعاب آب»و  چاه و قنات

آنهوا  کوه زوجوه فقوط از قحهوت« غحر ونقول اشحای»والک در تشخحص  . 1254 مسأله
                                                           

ی  از دخگران طلجكار است نحز وی. 1 که وتوف   . شوداین حكن شاول پول و وجوه نقدی 

ت اووال. 2  .  حه صورت شرکت در عحنح 

گر زوح پسر داشوته حاشود. 3 تور وی دارد     اختصواص حوه پسور بوزرگ« َحْجووه»در صوورت فووت ، شاخان ذکر است ا
 . سههی ندارند« َحْجوه»در  ،شود و زوجه و سایر ورثهذکر وی« و حعد از آن 1455»ر وساجل که توضحح آن د

کاول وعنای . 4 م« حق  تحجحر»توضحح   . ذکر شد« 1705»وسألۀ  ،در جلد سو 

کوه شوخص حوا پرداخوت عووض، «حق  سرقفلی»ونظور از . 5 ، حق  انتفواع و اسوتفاده از وكوان تجواری اسوت 
مت؛ والک آن شده است  .  ذکر شد« 514و  545»وساجل  ،وضحح آن در جلد سو 

ی وقف حا رعاخت ووازین شرعی. 6 خافت وجلغی زوحن، گاه وتول  های وقفی را در اختحار اشوخاص در ازای در
فات وتعوارف حسوب  ی و سایر تصور  قرار داده و آنان نسجت حه ساخت و ساز و اجاره نهودن ولک از وتول 

ت پیودا « حوق  پوذیره»خوا « حوق  تقودخهی»تعجحور حوه ، در عورف راخوج از ایون حوق  ؛ کننودووی توافق حا وی اولوخ 
 . شودوی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

   .حاشدعرف وی 2،بردآنها ارث وی که زوجه از عحن« اشحای ونقول»حز و ن 1بردارث وی
کووه عرفوووا  جوووزء حنووواء و سووواختهان وحسووووب  ،حنووابراین زوجوووه نسوووجت حوووه اشوووحایی 

کنتوور آب - شوودخد و فروش ههراه خانوه وعاولوه وویگردد و وعهوال  در خر وی ، واننود 
گاز  ت حوه اثواث ونوزلوووبورد و نسجاز قحهت آنها ارث ووی - کشی ساختهان لوله، برق و 

در عوحن آنهووا حوا سوایر ورثوه شوورخک  - خخچوال و حخواری، وجوول، ظوروف، واننود فورش -
 .  حاشد وی

گوسووفند - ححوانووات ،ههووحن طووور  - و وسوواجل نقلحووه - اسووب، شووتر، گوواو، واننوود 
کووه در زراعووت و  - واشووحن، ووتووور، واننوود دوچرخووه و نحووز برخووی از وسووایل و تجهحزاتووی 

کتووور - شووودکشوواورزی اسووتفاده وووی بیوول و ، داس، گوواو آهوون، کهجوواین، تحلوور، واننوود ترا
 .  شونداز اشحای ونقول وحسوب وی، هاخا برخی از ابزار آالت سایر حرفه - کلنو
که هنگام وفات فرد هنوز چحده نشدهها و وحصوال وحوه . 1255 مسأله چنانچه ، تی 

 3،وثوول غوووره خووا ِخووالل )خووارک(، چحوودن و خوووردن آنهووا حووا ههووان حووال وتعووارف حاشوود
 ؛ شودجزء ونقوالت وحسوب وی

کوه چحودن و  در حكن غحر ونقوالت اسوت واننود وحووۀ ،در غحر این صورت  نوارس 
 .  وتعارف نحست، خوردنش در آن حال

خشووووۀ ثاحووووت در زوووووحن دارنوووودزراعووووت ،ههچنووووحن کووووه اصوووول و ر اصوووول و ، هووووایی 
کوه چحودن و  رخشه هاخشان جوزء غحور ونقووالت وحسووب شوده و ثهورۀ آنهوا در صوورتی 

واننود ، آخودجوزء ونقووالت حوه حسواب ووی، خوردنشان در ههان حوال وتعوارف حاشود
که پیازچۀ آن در زوحن حواقی ووی ُگل ُگول آن جهوت اسوتفاده از زعفورازعفران  ن وانود و 

 .  شودچحده وی، ووجود در آن
چشووووهه و واننوووود آن حكوووون زوووووحن را دارد و آجوووور و ، قنووووات، چوووواه آب . 1256 مسأله

                                                           
 .«1404»وورد )ب( از وسألۀ . 1
 .«1404»وورد )ح( از وسألۀ . 2

که خوردن آن وتعارف است. 3  . خرواى نارسی 



    / ارث 

کوووار رفتوووه اشوووحایی ولوووی ؛ در حكووون سووواختهان و حنووواء اسوووت، کوووه در سووواخت آن حوووه 
که در هنگام وفات فرد در چاه آب قنات و استخر و وانند آن ووجوود اسوت از ، هایی 

 1.شوداشحای ونقول وحسوب وی
کورده چنانچه فرد سوردابی را حفور نهاخودذکر است، شاخان  ولوی  ،خوا چواهی را حفور 

 . حكن حناء را دارد، قجل از آنكه حه حد  جوشش و جارى شدن آب برسد فوت نهاخد

گر حخواهند ساختهان و حناء و درخت و واننود آن را قحهوت نهاخنود . 1257 مسأله ، ا
کارشناسوان قحهوت حاخد ههان طور حسواب ، اسوتگوذارى وعهوول و وتعوارف  که نزد 

کوه آنهووا را حووا ههوان شووكل عوادی و طجحعووی در زووحن و حووا حفووظ  کننود حووه ایون صووورت 
ات عرصووه و  گووذارى  قحهووت، عحوواناهحووأت اجتهوواعی فعلحشووان و لحوواظ خصوصووح 

 2.نهاخند
که زوجه . 1258 مسأله حاخود قحهوت آنهوا در  3،بورد فقط از قحهِت آن ارث ووی، اووالی 

کووه سووهن االرث زوجووه از گوورددخووت ووویآن اووووال پردا  هنگوواوی  نووه ، شووود وحاسووجه 
ی  4.قحهت هنگام وفات وتوف 

ف ز هووور . 1259 مسأله کوووه وی فقوووط از قحهوووتگونوووه تصووور  آنهوووا ارث  وجوووه در اوووووالی 
   .حاخد حا رضاخت سایر ورثه حاشد 5،برد وی
کووه سووایر ورثووه نهووی، از طرفووی  فی  تواننوود حوودون رضوواخت وی در اووووال وووذکور تصوور 

ت آنها وی فی  - فوروش خوا حخشوش خوا صولحواننود  - شودووجب انتقال ولكح  خوا تصور 

                                                           
 .  ذکر شد« 1407»حكن حق  آب در وسألۀ . 1
َکنوده شوده ا - گوذاری قحهوت های دخگرشحوه ،حنابراین. 2 خوا اخنكوه ، حن فورض نهاخنودز زوووثول اخنكوه آنهوا را 

کووه حوودون اجوورت خووا حووا اجوورت در  - ههووان زوووحن حوواقی حهاننوود حسوواب نهاخنوود قحهووت آنهووا را در حووالی 
 .  حاشد صححح نهی

 . ذکر شد« 1404»از وسألۀ  ،توضحح آن در قسهت )ب(. 3

گوور حووه سووجب نوسووان قحهووت ،حنووابراین. 4 قحهووت آن اووووال از زوووان فوووت تووا هنگووام پرداخووت  ،هووا در حووازارا
کهتووور شوووده حاشووود سوووهن هرچنووود احتحووواط ، آنهوووا لحووواظ شوووود علووویحاخووود ارزش ف، االرث زوجوووه بیشوووتر خوووا 

که در صورت تفاوت قحهت ی  و سایر ورثه حا هن وصالحه نهاخند، وستحب آن است   . زوجۀ وتوف 

  .ذکر شد« 1404»از وسألۀ  ،توضحح آن در قسهت )ب(. 5
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کوواهش قحهووت آنهووا وووی  - واننوود تخرخووب خووا آسووحب رسوواندن حووه آن - شووودکوه ووجووب 
فات . حنوابراین، وگر حعد از اخنكه سوهن االرث وی را بپردازنود، انجام دهند سوایر تصور 

 .  نهاز خواندن اشكال ندارد، وثل رفت و آود و سكونت در ونزل

گر ورثه حه جهت عذرى خ . 1261 مسأله پرداخوت سوهن االرث زوجوه را ، ا حدون عوذرا
کوووه وی فقوووط از قحهوووت آنهوووا زوجوووه حوووق  ، توووأخحر اندازنووود، بوووردارث ووووی 1از اوووووالی 

ش ندارد 2آن اووال الهثل اجرت وطالجۀ خافت حق   ؛ را تا زوان در
زوجوه سوههی از اجواره بهوا ، چنانچه ورثه اووال ووذکور را اجواره دهنود ،طور ههحن
گر وث 3؛ندارد که حه ارث رسحدهنحز ا ثپس از فوت و، ال  نهالی  رشد نهوده و تجدیل ، ور 

ت وحوووه دهوود حووه درختووی شووود زوجووه سووههی در وحوووه خووا نهووای وووذکور ، خووا در آن ووود 
   ؛داردوون

ووه  وعصووحت وحسوووب ، تووأخحر عهوودی و حوودون عووذر در پرداخووت ارث زوجووه ،الجت 
کوتاهی نهاخندوی  .  شود و ورثه نجاخد در این اور 

o که در ورض ووت واق  شدهحکن ا  رث نسجت حه ازدواجی 
صووول حوووه وووووت . 1261 مسأله گووور فوووردی در وووورض وت  کنووود و قجووول از  4ا حوووا زنوووی ازدواح 

   .شودعقد ازدواح حاطل وی، نزدخكی حا او حه سجب ههان ورض حهحرد
                                                           

 .  ههان. 1

 .  بهای وعهول حازاری آن اجاره. 2

گوور ورثوووه ،شوواخان ذکوور اسووت. 3 احكووام شوورکت )شووورکت در ، زوجووه را در عووحن ایوون اووووال شووورخک نهاخنوود، ا
ووت( بووین زوجووه و سووایر ورثووه جوواری وووی از وسووألۀ  ،توضووحح بیشووتر وطلووب در قسووهت )ب(؛ شووودعحنح 

 . ذکر شد« 1404»

که عرفوا   در این فرض در صورت ،حنابراین  تأخحر عهدی در پرداخت سهن االرث زوجه نسجت حه اووالی 
حاشوند )توضوحح ضواون اجورت الهثول سوهن االرث زوجوه ووی، قابل اجاره دادن است وثل سواختهان و حنواء

م  . ذکر شد(« 1053»وسألۀ  ،بیشتر در این وورد در جلد سو 
گر حنوای ووذکور را حودون اذن زوجوۀ وتوو ،ههچنحن ی  اجواره دهنوددر این فرض ا اجواره نسوجت حوه سوهن ، ف 
 .  شودوی فضولی وحسوب، االرث زوجه

که در وساجل حعد ذکر وی. 4  . شودحا توضححی 



    / ارث 

حاشود و الزم نحسوت  وهرخوه بوراخش ثاحوت نهی، بورد زن از آن ورد ارث نهوی ،حنابراین
ۀ وفات نگهدارد  ؛ عد 

گر حه سوجب دخگوری واننود قتول خوا تصوادف خوا بیهواری دخگوری حهحورداو   وسوأله ، ا ا
 .  وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در این وورد ترک نشود

گور نزدخكوی حوا زنشاخان ذکر اسوت،  عقود ازدواح ، انجوام شوده 1در هور دو صوورت ا
 .  شودصححح است و تهام احكام وربوط حه آن جاری وی

گووور فوووردی د . 1262 مسأله کنووود و قجووول از ا صووول حوووه وووووت حوووا زنوووی ازدواح  ر وووورض وت 
، سوپس خوودش حوه سوجب ههوان وورض حهحورد، اش زودتر از وی حهحوردزوجه، نزدخكی

ۀ وفوات شود و برای زن وهرخهعقد ازدواح حاطل وی ای ثاحت نحست و الزم نحست عود 
که حعد از وفات زن فوت شده نگه دارد    ؛بردیاز وی )زن( ارث نه ،و نحز فرد وذکور 
گر فرد حه سجب دخگری وثل قتل خا تصادف خا بیهاری دخگوری حهحورد  ا ا وسوأله ، او 

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

گور نزدخكوی حوا زنشاخان ذکر اسوت،  عقود ازدواح ، انجوام شوده 2در هور دو صوورت ا
 .  شودصححح است و تهام احكام وربوط حه آن جاری وی

صل حه وووت»ونظور از  . 1263 مسأله کوه شوخص ههوراه ، «ورض وت  بیهواری اسوت 
فاقووا  و ؛ آن در وعوورض خطوور و ووورگ حاشوود کووه ات  ووا شوواول وووواردی واننوود تووب خفحووف  او 

گردد  .  شود نهی، برخالف وعهول ووجب ورگ شخص 
گوور  . 1264 مسأله صوول حووه ووووت»ا ت حاشوود« ووورض وت  چنانچووه ازدواح ، طوووالنی ووود 

حكن ذکور شوده در فورض ، وفات اوست انجام شدهکه نزدخک حه ، وذکور در اواخر آن
 ؛ شوددر وورد آن جاری وی - بیان شد« 1454 و 1451»که در وساجل  - عدم نزدخكی

گر ا ا وسأله وحول  اشوكال ، ازدواح در ورض ووت قجل از زوان وذکور انجام شود او 
 .  است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود

                                                           
 . هرچند نزدخكی از پشت حاشد. 1
 ههان. 2
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صول  . 1265 مسأله گر زن در وورض وت  حوه عقود داجون ووردی در آخود و زن حوه ، حوه وووتا
هرچنود حوا او  ازدواح صوححح اسوت و شووهرش، ههان ورض خا سوجب دخگور ی حهحورد

 . برد از او ارث وی، نزدخكی نكرده حاشد

o که بين آنان طالق واق  شده  ارث زن و شوهری 

کووه طووالق رجعووی داده شووده . 1266 مسأله ه حكوون زوجووه را دارد و  ،زنووی  در اخووام عوود 
ووتتهووام احكووام ز در صووورت وفووات  - واننوود ارث بووردن وتقابوول بووین زوجووحن - وجح 

وام عود  ، حاشدثاحت وی، خک هر گر حعد از سپری شودن اخ  ۀ  ۀولی ا وام عود  رجعوی خوا در اخ 
 .  برد دخگرى از او ارث نهی، خكی از زوجحن حهحرد، طالق حاجن

گر شوهر در حال ورض . 1267 مسأله گذشوتن، ا  ههسرش را طوالق دهود و پویش از 

چوه طوالق ، بورد زن حا سه شرط از او ارث ووی، از زوان طالق حهحرد« قهرىدوازده واه »
 :  حاجن رجعی حاشد و چه

ت زن ازدواح نكوورده حاشوود :اّول کوورده حاشوود. حنووابراین، در آن ووود  گوور ازدواح  ارث  ،ا
که سایر ورثه حا وی وصالحه نهاخند ،برد نهی  .  هرچند احتحاط وستحب است 

 1،بورد نهوی گرنه ارثو ،خت زن انجام نگرفته حاشدطالق حه درخواست و رضا :دّوم
که او را طالق دهد  .  خا نه 2خواه والی حه شوهر داده حاشد 

کوه در آن زن را طوالق داده :سفّىم  حوه سوجب ههوان وورض خوا حوه، شووهر در ورضوی 

گر شوهر از آن ورض خوب شود و حه جهت دخگرى از دنحا ؛ جهت دخگرى حهحرد پس ا
ۀ طالق رجعی حاشد، برد نهی زن از او ارث، برود ام عد   .  وگر اخنكه فوت او در اخ 

o که شوهر در اختحار زن قرار داده  حکن ارث لجاس و وساخلی 
که فورد بوراى پوشوحدن زوجوه . 1268 مسأله کوردهلجاسی  وه  چنانچوه آن را حوه ، اش تهح 

                                                           
ۀ طالق رجعی واقع شده حاشد. 1  . وگر آنكه وفات در عد 

 . وانند عوض طالق خلع خا وجارات. 2



    / ارث 

کووورده و در اختحوووارش قووورار داده . شووووداز اوووووال زوجوووه وحسووووب ووووی، وی تهلحوووک 
   ؛برندسایر ورثه از آن ارث نهی ،فوت شوهردر صورت حنابراین، 

گر آن را حه زوجه  ا ا خه داده خوا اجوازۀ اسوتفاده از  وثال   ،اش تهلحک نكردهاو  آن را عار
 .  شودجزء دارایی شوهر و ارث وحسوب وی، آن را حه وی داده است

وووه نهووووده و در  کوووه شووووهر بووورای زوجوووه تهح  کوووه وعلووووم نجاشووود لجاسوووی  در صوووورتی 
کرده خا نه، گذاشتهاختحارش  ایون حاشود  چنانچه عرفوا  ظواهر حوال بور، حه وی تهلحک 

خه نجوده شوود و در غحور ایون از اووال زوجه وحسوب ووی، که حه وی تهلحک شده و عار
 .  آخدجزء دارایی شوهر حه حساب وی ،صورت

آالت طوالی  و شواول زیوور این حكن اختصاص حه لجواس نوداردشاخان ذکر است، 
و، سواعت، کفوش، حانوان کوه توس  ط شووهر بورای ههسورش لووازم آراخوش و وسوایل دخگور 

ه شده نحز وی  .  شود تهح 

 احکام َحْجَوه

گووور پووودری فووووت نهاخووود. 1269 مسأله حعضوووی از اوووووال اختصاصوووی وی حوووه پسووور  ،ا
ی ندارند 1رسدترش ارث وی  بزرگ « َحْجَوه» که این اووال 2و سایر ورثه نسجت حه آن حق 

 .  شودناوحده وی
کوووه پووودر پوشوووحده خوووا بوووراىشهشوووحر و لجووواس، انگشوووتر ،قووورآن )وصوووحف(  هوووایی را 

شهشوحر و حنود آن و  و نحز غوالف 3شودوحسوب وی« َحْجوه»جزء ، داشته پوشحدن نگه
 .  جا قرآنی تاحع خود آنهاست

                                                           
کوه     سر بزرگحه پ« َحْجوه»اختصاص . 1 ووانوع »توضوحح ؛ وجوود نداشوته حاشود« ووانوع ارث»تر در صورتی اسوت 

 .  شودذکر وی« و حعد از آن 1450»در وساجل « ارث

ی  وال دخگری غحر از  هرچند. 2  . نداشته حاشد« َحْجوه»وتوف 

ه. 3 کوه پوشوش آن بور ووردان حو ،الجت  وت از جونس ابرخشون خوالص خوا طالحواف حاشود  گر لجاس وح  رام اسوت خوا ا
شوواول شوودن َحْجوووه نسووجت حووه ایوون ووووارد وحوول  اشووكال اسووت و  ،انگشووتر وی از طووال حاشوود )حلقووه طووال(
 . وراعات وقتضای احتحاط ترک نشود
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ووت  . 1271 مسأله حكوون وووذکور در وسووألۀ قجوول شوواول سووایر اشووحای اختصاصووی وح 
، اسوب، هواکتواب، نوهراخا، تجلوت، گوشوی ههوراه، ساعت وچوی، وانند ُوهر و تسجحح

های دخگور  ولوی در ووورد تفنوو و خنجور و سوالح؛ شودواشحن و وسحلۀ نقلحه وی نهی
کوه پسور بوزرگ 1،طور در وورد َرْحل آن و ههحن وشاحه تور حوا سوایر   احتحاط الزم آن اسوت 

   2.ورثه وصالحه نهاخد
ووت بوویش از خووک قوورآن )وصووحف( خووا انگشووتر خووا شهشووحر داشووته  . 1271 مسأله گوور وح  ا
کوه پسور بوزرگاحتحو، حاشد آنهوا حوا سوایر ورثوه وصوالحه  تور در ووورد  اط واجوب آن اسوت 
 ؛ نهاخد

ت لجاس  گر وح  دی داشته حاشدولی ا وق حوه پسور بوزرگ، های وتعد  تور   ههۀ آنهوا وتعل 
ووی ، هووای تاحسووتانی و زوسووتانیاسووت و فرقووی بووین لجوواس کوچووک و بووزرگ نحسووت حت 

کفش و نعلحن را نحز شا، جوراب، کاله   ؛شودول ویکهرحند و 
ه  که برای استفادلجاس ،الجت  کنوار  اشخانواده ۀهایی  خا برای فروش خا هدخه دادن 

 .  شودجزء َحْجوه وحسوب نهی، گذاشته

گوور شووخص از ناححووۀ هوور. 1272 مسأله قوورآن )وصووحف( وی ، دو چشوون نابینووا بوووده ا
چنانچووه دسووت نداشووته خووا در زوووان ححووات دو  ،طووور ههووحن .حاشوودجووزء َحْجوووه نهووی
   ؛شودشهشحرش جزء َحْجوه وحسوب نهی، شده حاشددستش قطع 

ه  گر این حوادث حه ،الجت  فاقی رخ داده و قوجال  آنهوا را بوراى اسوتفاده خوودش  ا طور ات 
کرده  . شوداز َحْجوه وحسوب وی، آواده 

کووه در زوووان وفووات او زنووده حاشوود   حووه بووزرگ« َحْجوووه» . 1273 مسأله ووت  توورین پسوور وح 
ووت بووزر، اختصوواص دارد ، توور  توور از وی حاشووند و وووراد از پسوور بووزرگ  گهرچنوود دختووران وح 

ی  است و شاول پسرپسر خوِد وت  .  شودنهی، فرزند )نوه( وف 
گر پسر بزرگ . 1274 مسأله ، حوالغ و عاقول و رشوحد نجاشود، تر در هنگام وفات پودرش  ا

                                                           
که بر روی شتر پهن شده و بر ،جهاز ورکب. 1  . نشحنندآن وی وانند پاالن شتر 

ت َحْجوه نداشته حاشد. 2 گر وح   .  شودتر داده نهی    قحهت َحْجوه حه پسر بزرگچحزی از سایر اووال حاحت ، ا



    / ارث 

که در شوكن ووادر اسوت ، َحْجوه حه وی اختصاص دارد حلكه این حكن شاول جنحنی 
   .شودهن وی
گذاشته وی« وهَحْج » ،حنابراین  کنار  چنانچوه زنوده حوه دنحوا ، شودو سهن االرث وی 
گر ورده حه دنحا بیاخدحه او وی، بیاخد  .  شودبین سایر ورثه تقسحن وی، رسد و ا

گوور پسوور بووزرگ . 1275 مسأله ووت بوویش از خكووی حاشوود  ا وووثال  از دو زن او در خووک ، توور وح 
خاحود و ن اختصواص وویطوور وسواوى حوه آنوا َحْجوه حوه، دو پسر حه دنحا آوده حاشند وقت

وود شووده، چنانچووه دو پسوور حووا خكوودخگر دو قلووو حاشووند کووه زودتوور وتول  توور   پسوور بووزرگ، کسووی 
 .  نطفۀ دخگری زودتر ونعقد شده حاشدهرچند  ،شودوحسوب وی

تر شحعۀ دوازده اواوی بووده و حوه حكون   در َحجْوه شرط نحست پسر بزرگ . 1276 مسأله
 ؛ وعتقد حاشد« تر اختصاص َحجْوه حه پسر بزرگ»

ه  گرپسر بزرگ ،الجت  ن است و حسب ووذهجش َحْجووه حوه پسور بوزرگ  ا تور   تر از اهل تسن 
ن بر ههگان از جهله شحعه اختصاص نداشته حاشد  ،نافذ حاشود، و وذهب اهل تسن 
گر پسر بزرگ که ا ، تر شحعۀ دوازده اواوی حاشد از اعطای َحْجوه حوه وی ونوع شوود  طوری 
ووۀ »تواننوود از حوواب  وووی ،اووواوی حاشووند شووحعۀ داوزده، چنانچووه سووایر ورثووه قاعوودۀ وقاص 

 .  تر حگحرند  سهن خوخش از َحْجوه را از پسر بزرگ 1«نوعی

وت حودهی داشوته حاشود . 1277 مسأله گر وح   چنانچوه حودهحش حوه انودازۀ ووال او خوا، ا

َحْجووه خوا قحهوت آن را از ووال ، تر حاخد جهت ادای حدهی پودرش پسر بزرگ، بیشتر حاشد
 .  خود پرداخت نهاخد

کفونهزخنوهخان ذکور اسوت، شا وت وثول  ی   هوای تجهحوز وح  کوه از اصول دارایوی وتووف 
ی  وحسوب وی 2،شود برداشته وی  .  شوددر حكن حدهی وتوف 

ووت حوودهی . 1278 مسأله گوور وح  کهتوور از 3ا ، اووووالش حاشوود داشووته حاشوود و حوودهی وی 
                                                           

م ۀتوضحح وقاص  . 1  .  ذکر شد« و حعد از آن 1057»وساجل  ،نوعی و برخی ووارد آن در جلد سو 

ل2  ذکر شد. « 355تا  350»وساجل  ،، وجحث کفن«احكام اووات»فصل  ،. توضحح بیشتر در این وورد در جلد او 

ت هزخنه ،وهرخه، دخات و ههان طور که در وسألۀ قجل بیان شد نسحه، ۀ. وانند قرض، ثهن وعاول3 های تجهحز وح 
ی  برداشته وی که از اصل دارایی وتوف  ی  وحسوب وی ،شودوثل کفن   شود.  در حكن حدهی وتوف 
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کافوادای حدهحووو بووورای – غحووور َحْجووووه - چنانچوووه اوووووال وی ر وووووحاخووود پس، دوووووی نجاشووووووش 
ت ووووحوودهی پوودرش را پرداخ، توور از َحْجوووه )خووا حووه ههووان نسووجت از وووال خوووخش(  بووزرگ
 ؛ دوونهاخ

ت   گر ههۀ دارایی وح  وحلحون تووان بوده و از این وقدار ارزش آنچه َحْجووه  54وثال  ا
ووت  10شووود وحسوووب وووی پسوور ، وحلحووون تووووان حاشوود 04وحلحووون تووووان و حوودهی وح 

ی  از ح        تر الز م است  بزرگ هوزار توووان( بپوردازد  044وحلحوون و  14وعادل )، دهی وتوف 
ق وی ۀ اووال تعل   .  گحردو حاقحهاندۀ حدهی حه حقح 

کهتوور از . 1279 مسأله ووت حوودهی داشووته حاشوود و حوودهی وی  گوور وح  ، اووووالش حاشوود ا
کووافی حاشوود بوورای – غحوور َحْجوووه - چنانچووه اووووال وی وسووأله وحوول  ، ادای حوودهحش 

   .حتحاط در این وورد ترک نشوداشكال است و وراعات وقتضای ا
وت  ،حنابراین گر در وثوال وسوألۀ قجول حودهی وح  احتحواط ، وحلحوون توووان حاشود 04ا
کووه پسوور بووزرگ واجووب  ی  وعووادل )         توور  آن اسووت  وحلحووون تووووان( را  14از حوودهی وتوووف 
 1.بپردازد

گر فرد حه تهام َحْجوه خا حه قسوهتی از آن بوراى غحور پسور بوزرگ . 1281 مسأله ت تور و ا صوح 
ت او صححح است و پسر بزرگ، کند  ؛ شودتر از آن وحروم وی وصح 
که در این صورت  ت بیشتر از ثلث حاشد  ت حوه انودازۀ ثلوث  ،وگر آنكه وصح  وصوح 

خادی نحاز حه اجازۀ پسر بزرگ  . تر دارد صححح بوده و وقدار ز

کسری . 1281 مسأله گر فرد حه صورت   - طوور وشواع وثال  حه ثلث اوووال خووخش حوه - ا
ت ت وی، کند وصح  کسر از َحْجوه و غحر آن صرف عهل حه وصح   .  شودحه وقدار ههحن 

ت نهاخد . 1282 مسأله کسر وشاع وصح  گر فرد حه صورت غحر  وعوادل »: وثال  حگوخد، ا
کوه ایون وجلوغ در ، وحلحون تووان از اووالن را حعد از وفوات هزخنوه نهاییود 04 در صوورتی 

                                                           
ه. 1 گر پسر بزرگ ،الجت  ۀ ناحالغ خا وجنون و سایر ورثه غحر وحجور حاشوند ،تر وحجور حاشد    ا اط احتحو ،وانند حچ 

کسوور نشووود و سووایر صووورت کووه جهووت ادای حوودهی چحووزی از َحْجوووه  کتووب  ،های وسووأله الزم آن اسووت  در 
ل  .  تر بیان شده استوفص 
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    / ارث 

کهتور از آن حاشود اخود نسوجت آن حوه وجهووع اوووال ح، هنگام وفوات وسواوى حوا ثلوث خوا 
 ؛ وحاسجه شود و ههحن نسجت از َحْجوه و غحر آن صرف عهل حه وصحت شود

خادتر از ثلث حاشد  گر این وجلغ ز ا ا نحواز حوه  ،وقدار اضافه از ثلث در وورد َحْجووه، او 
 . نحاز حه اجازۀ ههۀ ورثه دارد ،تر و در غحر َحْجوه اجازۀ پسر بزرگ

گوور فوورد حووه وووال وعح   . 1283 مسأله ت  - ونووزل خوووخش وووثال   - نووی غحوور از َحْجوووها وصووح 
ت ووذکور در ؛ تور اختصواص دارد تهوام َحْجووه حوه پسور بوزرگ، نهاخد وه چنانچوه وصوح  الجت 

ی   حووه ، از َحْجوووه و غحوور آن حاشوود عووناهنگووام وفووات بیشووتر از ثلووث وجهوووع اووووال وتوووف 
 . اندازۀ ثلث آن صححح و وازاد آن نحاز حه اجازۀ تهام ورثه دارد

ی   . 1284 مسأله گوور َحْجوووه خووا حخشووی از آن حاحووت حوودهی وتوووف  رهوون شوورعی )گوورو(  ،ا
ی  ، گذاشته شده حاشد  - نوه فقوط َحْجووه - واجب اسوت فوک  رهون از تهوام اوووال وتووف 

گحرد  .  صورت 

که ارث حه اوام  رسد وی وواردی 

ی  هوووحچ وارثوووی نداشوووته حاشووود . 1285 مسأله گووور وتووووف  ارث  اوووووال او حوووه اووووام 1،ا
   .رسد وی

که ه . 1286 مسأله گر فردی  وصحت حوه صورف تهوام اوووال خوود در ، حچ وارثی نداردا
کرده حاشد چنحن وصحتی فقط نسجت حه ثلث اووالش صوححح ، اوور خحر و وانند آن 
م دخگر اووال وی  . رسدارث وی حه اوام، است و دو سو 

کن شورع ، رسودارث ووی اختحار آنچه حه اووام . 1287 مسأله در زووان حاضور حوا حوا
کووه در وووورد سووهن اوووامحاشوود و وصووارف آن ههووان وصووارفی وووی از خهووس  اسووت 
 .  شده است بیان

                                                           
وت هوحچ وارثوی از . 1 کوه وح  کوه او را آزاد « گانوۀ ارث طجقوات سوه»ونظور آن اسوت  نداشوته حاشود و نحوز وووالیی 

کوووه ضووواون جریوووره کتووواب تو؛ نداشوووته حاشووود، اش شووودهکووورده خوووا فوووردی  هًهفففاجضوووحح وووووارد ووووذکور در 
 . ذکر شده است «اْلرث حالوالء»وجحث ، «اْلرث»فصل  ،7ح ،الصالسیى
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وت هوحچ وارثوی غحور از  . 1288 مسأله گر وح  تهوام اوووال وی حوه ، نداشوته حاشود« زوح»ا
ت هحچ وارثی غحر از زوح ارث وی گر وح  اوووال وی         ،نداشوته حاشود« زوجوه»رسد و ا

کوه ووورد ارث وی و حاقحهاندۀ آن حه اوام 1حاشداالرث زوجه وی سهن وصورف رسود 
 2.قجل بیان شد ۀآن در وسأل

 َعْول و َتْعصٖحج

 َعْول 
حووه وعنووای افزونووی سووهام ورثووه از دارایووی 3در اصووطالح فقهووی« َعووْول» . 1289 مسأله

ی  است؛  وتوف 

ن شوحوه  ی  بیشتر حاشد، اهول تسون  گر وجهوع سهام ورثه، از وجهوع اووال وتوف  ای  ا
که حه آن در اصطالح فق را در وورد سهام ارث حكار وی  گوخند. وی« َعْول»هی، گحرند 

ن اسوووت و فقوووه شوووحعۀ دوازده اوووواوی آن را  از اختصاصوووات فقوووه اهل« َعوووْول»  تسووون 
 نپذیرفته است.

ووت،  گوور ورثووۀ وح  حاشووند، سووهن االرث « شوووهر، پوودر و وووادر و دو دختوور وی»وووثال   ا
الرث دو ن اوووواووووال و سه         ادروووودر و وواووووال و سووهن االرث هوور خووک از پوو         روشوهوو
از وقوودار اووووال         وجهوووع سووهام ورثووه، حووه وحووزان ،حنووابراین .اووووال اسووت          روووودخت

ی  بیشتر است؛  وتوف 
خووع  کهجووود را حووه نسووجت، وحووان ههووۀ ورثووه توز ن در چنووحن ووووردی ایوون  اهوول تسوون 

ووا حسووب فقووه شووحعۀ دوازده اووواوی نقووص حووه  وی وارد شووده و از « دو دختوور»کننوود؛ او 
کسر ویا سهن  4.شودالرث آن دو 

                                                           
که در ارث زوجه ذکر شد. 1  . حا توضححی 

 . حاشدوی« عقد داجن»حكن وذکور وربوط حه زوح و زوجه در . 2

خادى و ارتفاع و حلندى است. ،در لغت« َعْول. »3  حه وعناى ز
 حدخثی حه وضهون ذیل نقل شده است: « ْولَع ». در وورد 4

ی رخو» که حساب ههه چحز، حت  هاى بیاحان را دارد، سوهام ارث را طوورى قورار وهكن نحست خداوندى 
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        اصل اووال و سهن االرث هر خک از پدر و ووادر        سهن االرث شوهر ،حنابراین
کوه حوهووی  حاشد و حاقحهانده، سهن االرث دو دختور اصل اووال وی طوور وسواوی  حاشود 

 1شود.بینشان قسهت وی
ت،  گر ورثۀ وح  حاشوند، سوهن االرث « شووهر و دو خوواهر پودر و ووادری»ههحن طور ا

. حنووابراین، اووووال اسووت        اووووال و سووهن االرث دو خووواهر پوودر و وووادری         شوووهر
ی  بیشتر است.         وجهوع سهام ورثه، حه وحزان  از وقدار اووال وتوف 

خووع  کهجووود را حووه نسووجت، وحووان ههووۀ ورثووه توز ن در چنووحن ووووردی ایوون  اهوول تسوون 
ا حسب فقه  وی وارد « دو خواهر پدر و ووادری»اواوی، نقص حه  شحعۀ دوازدهکنند، او 

کسر وی  .شودشده و از سهن االرث آنان 
کوه          سهن االرث شوهر ،حنابراین  اووال بوده و حاقحهانده، سهن دو خواهر است 
 2شود.طور وساوی بینشان تقسحن وی حه

 َتْعصٖحج 
گوور وجهوووع سووهام ورثووه  . 1291 مسأله ی  ، ا اهوول ، کهتوور حاشوود از وجهوووع اووووال وتوووف 

ن شووحوه کووه حووه آن در اصووطالح فقهووی ای را در وووورد سووهام ارث حكووار وی تسوون  ، گحرنوود 
ب»  ؛ گوخند وی 3«َتْعصح 

کوه وقودار اضوافه را حوه  وت ۀَعَصوج»حه این صوورت  ، و ووراد از عصوجه دهنودووی« وح 

                                                                                                                               
کسرى داشته حاشد که   .35لهوارخث،حاب فی احطال العول، صکتاب ا ،3ح ،فسوعكافی؛ «دهد 

گونه ووارد، قان ،حنابراین  ر حتها  خداوند وتعال در این  کهجوودى وتصوو  وه حوه آن،  که حا توج  کرده  ونی وضع 
 بیان شده است. نحست، شرح این قانون در رواخات اهل بیت

 وراجعه شود.« 1134»از وسألۀ  ،«ششن». حه قسهت 1
 وراجعه شود.« 1155». حه وسألۀ 2

خشوو ،در لغووت« تعصووحب». 3 کووردن، «عصووب» ۀوصوودر حوواب تفعحوول از ر کووردن ، حووه وعنووای وحكوون  احاطووه 
ی  َعَصجة اله» ۀو واژ حاشد وی ی  »حه وعنای ، نحز از ههحن رخشه« توف  ر وتوف  وانند برادر و عهوو « خوخشان وذک 
کووه در زنوودگی عشووحره آن ،گووذاری حكهووت ایوون نووام .حاشوود وی گذشووته ای و قجحلووهاسووت  ایوون افووراد در ، ای 

 .  کردند اطراف شخص بوده و از او حهاخت وی
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ت ونتسوب هسوتندخوخشان و که حدون واسطه خا حا واسطۀ ُذُکور حه وح  ری هستند   ذک 
گوواهی نحووز َعَصووجه را ووت حووا تفصووحلی شوواول حعضووی از افووراد و و  ووث ونسوووب حووه وح   ن 

ن است و فقوه شوحعۀ دوازده اوواوی  از اختصاصات فقه اهل ،تعصحب .دانند وی تسن 
 .  آن را نپذیرفته است

ی  فقط خک دختر حاشد گر ورثۀ وتوف  وت اسوت        سوهن االرث وی، وثال  ا  اوووال وح 
   .آخداضافه وی اووال         و

ن در چنحن ووردی ، حاقحهاندۀ اووال را حدون رعاخت طجقه و دستۀ ارث ،اهل تسن 
وووق حوووه َعَصوووجه وی وووت عوووالوه بووور دختووور، داننووود وتعل  گووور وح  خوووک بووورادر خوووا عهوووو ، ووووثال  ا

 ؛ دهند این وقدار اضافه را حه او وی، حاشد داشته
ووا حسووب فقووه شووحعۀ دوازده اووواوی  . شووودداده وووی« دختوور»وقوودار اضووافه حووه ، او 

ی  را ارث ویحنابراین،   1.برددختر تهام اووال وتوف 
ی  پوودر و خووک دختوور حاشوود ،ههووحن طووور گوور ورثووۀ وتوووف  اووووال          سووهن االرث پوودر، ا

ت و سهن االرث دختر    .آخداووال اضافه وی        . حنابراین،اووال است         وح 
ن در چنووووحن ووووووردی هانوووودۀ اووووووال را حووووه عصووووجه واننوووود بوووورادر و حاقح ،اهوووول تسوووون 

ی  وی عهوی  ؛ دهند وتوف 
ا حسب فقه شحعۀ دوازده اواوی وقدار اضوافه حسوب سوهام حوه نسوجت خوک و ، او 

وت و          سوهن االرث پودر. حنوابراین، شوودتقسحن ووی« پدر و دختر»بین ، سه اوووال وح 
 2.رسدهن چحزی ارث نهی حاشد و حه َعَصجهاووال وی         سهن االرث دختر

 هجه خا صلح اووال در زوان ححات حه فرزندان وشروط حه ارث نجردن آنان
ووجوووب وحوووروم شووودن ، حخشوووش اوووووال حوووه فرزنووودان در زووووان ححوووات . 1291 مسأله

 .  شودفرزندان از ارث نهی

                                                           
 .  شودوراجعه « 1105»حه وسألۀ . 1

 .  وراجعه شود« 1150»حه وسألۀ . 2
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کوون  . 1292 مسأله گوور فووردی وووثال  ونووزل خوووخش را حووه خكووی از فرزنوودانش حووه قحهووت  ا
انی صلح  حفروشد خا آن را حه حعود ، حه شرط آنكه فرزند ووذکور 1نهاخد خا بجخشدطور وج 
 2،سووهن االرث خوووخش را وطالجووه نكوورده و حووه سووایر ورثووه تهلحووک نهاخوود، از وفووات وی

وف نهاخوود و سووهن االرث ، چنانچوه حعوود از وفووات پودر ایوون فرزنوود از عهول حووه شوورط تخل 
کند کن شورع( حسوب وصولحت ، خوخش را وطالجه  ی  )وصوی  خوا حوا ولی  شورعی وتووف 

 3.تواند وی را نسجت حه انجام شرط الزام نهاخدوی

( وووی ،طووور ههووحن  ی  قوورارداد بیووع خووا ، توانوود در صووورت فوووقوی )ولووی  شوورعی وتوووف 
کند ی  بر وی ،و در این صورت 4صلح خا هجه را فسخ  گردد و حسب وال حه ولک وتوف 

   5.رسدووازین ارث حه ورثه ارث وی
گوور فووردی وووثال  ونووزل خوووخش را حووه  . 1293 مسأله کوون ا خكووی از فرزنوودانش حووه قحهووت 

ووانی صوولح نهاخوود خووا بجخشوود حووه شوورط آنكووه وی حووق  ارث بووردن  حفروشوود خووا حووه طووور وج 
، شرط وذکور حاطل است و چنانچه حعد از وفوات وطالجوۀ ارث نهاخود 6،نداشته حاشد

 ؛ الزم است سهن االرث وی حه او داده شود
ه در این وورد  ( حه جهتفرد وذکور )و، الجت  ی  داشوته در  حاطل بوودن شورط حوق توف 

                                                           
ت صلح و هجه. 1  .  حا رعاخت شراخط صح 

مناوحده وی« شرط فعل»، شرط وذکور. 2 که توضحح آن در جلد سو   .  ذکر شد« 455»وسألۀ  ،شود 

واننود  - تواند در زوان ححات خوخش در ضهن انعقاد عقدی حوا فرزنودشفرد وذکور وی ،شاخان ذکر است. 3
برای شخص خا اشخاص ووورد اعتهوادی حوا توافوق آنوان وکالوت شورعی حگحورد توا آنوان  - حه وی صلح وال

نحوازی حوه  ،و در ایون صوورت سهن االرث او را حه سایر ورثه تهلحک نهاخنود ،وکحل حاشند از طرف فرزندش
کن شرع نحست  . الزام از طرف وصی  خا حا

ف شرط( ب ،شاخان ذکر است. 4 ت»رای این حق  فسخ )خحار تخل   . نه ورثه، ثاحت است« ولی  وح 

که. 5 گردخده خا تلف شده خا در حكن تلف است در صورتی  در اشوحای ، وثل آنكه فروخته شده ،وال اتالف 
توضوحح وعنوای وثلوی و قحهوی در جلود ؛ شوود رجوع حه وثل و در اشحای قحهی رجوع حه قحهت وی، وثلی
م  .  ر شدذک« 1040و  1040»در وساجل  ،«غصب»فصل ، سو 

که وی حعد از وفات پدر. 6 ی  و دارایوی حاقحهانوده از وی نداشوته ، حه این وعنا  ی در اوووال وتووف  گونه حق  هحچ 
توضووحح  .شووودناوحوده وووی« شوورط نتحجووه»، شورط وووذکور؛ حاشود و وووال حاقحهانووده حوه سووایر ورثووه ارث برسوود

م  . ذکر شد« 744 و 455»وساجل  ،وعنای شرط نتحجه در جلد سو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

زوووان ححووات خوووخش قوورارداد را فسووخ نهاخوود و چنانچووه حووه سووجب عووذری واننوود عوودم 
 ؛ رسداش ارث ویحق  خحار وذکور حه ورثه، اقدام حه آن نكرده، اطالع از حق  فسخ

م  کوه در جلود سوو  اسوتفاده از ایون حوق  ، ذکور شود« 753»وسوألۀ  ،ولی ههوان طوور 
گور فرزنود ووذکور راضوی حوه فسوخ نشوود. حنوابراین، ق ههۀ ورثه حاشودخحار حاخد حا تواف ، ا

 .  شوداثر است و واقع نهی فسخ حقحۀ ورثه بی

 ووان  ارث

 : آن اوور عجارتند از .شودحعضی از اوور وانع از ارث بردن وارث وی . 1294 مسأله
د شدن از زنا .3؛ قتل .2؛ کفر و ارتداد .1 کنحز بودن .5؛ ِلعان .4؛ وتول     1.عجد خا 

 .  شوددر وساجل حعد بیان وی ،توضحح برخی از این ووارد

 9 .کفر و ارتداد  
کوووافر ارث ووووی . 1295 مسأله  ،بوووردکوووافر از وسووولهان ارث نهوووی ولوووی ،بوووردوسووولهان از 
گور وسولهانی فووت نهاخود و  ،حنوابراین .از خوخشاوندان نزدخک وسلهان حاشدهرچند  ا

کووه دارای فرزنوود وسوولهان اسووت کووافری حاشوود  کووافر از او ارث ، تنهووا فرزنوودش پسوور  پسوور 
 .  رسدبرد و ارث حه نوۀ وسلهان او وی نهی
کووافر حربووی ،در ایوون حكوون  ووی و ورتوود، فرقووی بووین  چووه ورتوود  ، )چووه ورتوود  فطووری ذو 

ی( نحست  .  ول 
کوه از« ورتود». 1296 مسأله گوردد و بوور دو   فوردی اسوت  کوافر  دیون اسووالم خوارح شوود و 

ی»، «ورتد  فطری»: قسن است  .  «ورتد  ول 
که در هنگام والدت «ورتد  فطری» پدر خوا ووادرش خوا هور دو وسولهان ، فردی است 
اسوالم را  - هرچنود قجول از حلووغ - اند و حعد از رسحدن حه سن  تهحیز و رشود عقلویبوده

                                                           
کنحز بودن»و « ِلعان»رحارۀ وانع بودن د. 1 کتاب ،از ارث« عجد و  ، «اْلرث»فصول  ،7ح ،هًهاجالصفالسیى حه 

 .  وراجعه شود ،اللعان: الرق  و اْلور الخاوس: اْلور الثالث، «فی ووانع االرث»وجحث 



    / ارث 

 .  حه عنوان دین خوخش انتخاب نهوده حاشد و حعد از آن از آیین اسالم خارح شود

ووی»تعرخووف   کووه در هنگووام ههاننوود ورتوود  فطووری اسووت حووا ا« ورتوود  ول  یوون تفوواوت 
کافر بوده، والدت احكوام ارث هور خوک از دو  ،اند و در وساجل حعودپدر و وادرش هر دو 

 1.شودقسن بیان وی
گوور ورتوود  فطووری ووورد حاشوود . 1297 مسأله حعوود از ادای ، اووووال وی در هنگووام ارتووداد، ا
ی  بوووین ورثوووه، دیوووون هنووووز زنوووده حاشووود و هرچنووود  ،شووووداش تقسوووحن وووویههاننووود وتووووف 

وراعووات وقتضووای احتحوواط نسووجت حووه اووووال وووذکور توورک ، حعوودا  توحووه نهاخوودچنانچووه 
 2؛نشود

ووت اقتصووادی وطووابق حووا وعوواوالت  کووه پووس از ارتووداد حووا فعالح  ووا اووووال جدخوودی  او 
والووک آنهووا وحسوووب ، رسوودشوورعی خووا از طریووق ارث خووا هدخووه و واننوود آن حووه وی وووی

 .  هرچند توحه نكرده حاشد، شود وی

ی و . 1298 مسأله گر ورتد  ول  که حه سجب اجرای حد  ، رد حاشدا ارتداد خا غحر  تا زوانی 
ووتش خووارح نهووی، آن فوووت ننهوووده شووود و حووه ارث اووووال وی حووه سووجب ارتووداد از ولكح 

کووه توحووه نكوورده ،رسوودنهووی ووت وسوولهان ارث ، ولووی تووا زوووانی  ووار از وح  کف  واننوود سووایر 
 .  برد نهی

گر زن ورتد . 1299 مسأله وی - شود ا ، ال وی و نحوز ارثدر ووورد اووو - ورتد  فطری خا ول 
ی ورد جاری وی  .  شودحكن ورتد  ول 

 3 .قتل 

گر  . 1311 مسأله  4.برد قاتل از وقتول ارث نهی، حاشد 3«قتل عهدا  و از روی ظلن»ا

                                                           
 .  ذکر شد« و حعد از آن 107»در وساجل  ،. احكام وربوط حه ازدواح فرد ورتد1

که وهكن است حا توحه نهودن حكن انتقال و تقسحن اوووال بوین ورثوهاز آنجای. 2 اش سواقط و حاطول شوده و ی 
تش برگردد و نحز وهكن است انتقال وذکور صوححح بووده و حاطول نشوود حنوابراین احتحواط ، اووال حه ولكح 

که در این صورت  . اش نسجت حه اووال وذکور وصالحه نهاخندوی حا ورثه ،واجب آن است 
 .  شودذکر وی« 1744و  1743»وساجل  ،«دخات»در فصل « قتل عهد»عرخف ت. 3

  .فرقی بین اخنكه قاتل خک نفر خا چند نفر حاشد نحست ،در این حكن. 4



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کسی خ ،حنابراین گر   از او وطلقوا  ارث، حكشود كی از خوخشاوندان خود را حه ناحقا

 ؛ برد نهی

گوور او را حووه حووق  حووه قتوول برسوواند از او ارث وی ووا ا کووه قتوول حووه ، ردبوو او  واننوود وووواردی 
واقووع شووده  - حووا رعاخووت شووراخط شوورعی آن - جهووت قصوواص خووا اجوورای حوود  خووا دفوواع

 .  حاشد
کووه وووانع از ارث اسووت . 1311 مسأله وجاشوور در »فرقووی نحسووت قاتوول  ،در قتوول عهوودی 

وثل اخنكه حا استفاده از سالح سرد وانند چواقو خوا شهشوحر خوا سوالح ، حاشد« وقوع قتل
کسووی گوورم واننوود انووواع وختلووف  اسوولحه خووا وووواد ونفجووره از روی عهوود اقوودام حووه قتوول 

کووه قتوول طووور ،حاشوود «سووجب در وقوووع قتوول»خووا آنكووه ، نهاخوود کووه عرفووا  صوودق نهاخوود  ی 
 ؛ ط وی واقع شده استتوس
وثل اخنكه عهدا  شخصی را داخول قفوس ححوانوات درنوده بیانودازد و درنودگان او  

 ت طووالنی حودون آب و غوذا زنودانیرا حخورند خا از روی عهد وی را در وكوانی حوه وود  

گرسوونگی خووا تشوونگی حهحوورد خووا وحزحووان از روی عهوود بوورای وههووانش غووذای  کنوود تووا از 
ی بودن غذا آن را حخوورد  ی جهت تناول حاضر نهاخد و وههان حدون اطالع از سه  سه 

که دخگوری را حكشود و او آن ، و حهحرد کند  زی اور  ۀ غحر وهح  کوار خا عهدا  حه دیوانه خا حچ 
 .  را انجام دهد

که در اثر . 1312 مسأله گوودال فردی  قورار دادن سونو و ، احوداث اوووری واننود حفور 
سووووجب وقوووووع حادثووووه و فوووووت شوووودن خكووووی از ، انووووداختن اشووووحای لغزنووووده در وعووووابر

کووه فوورد وووذکور عرفووا  قاتوول وحسوووب نشووود ،خوخشوواوندان خووود شووده واننوود  - طوووری 
 - شودهحوه قتول نهوی نجوروعهووال  و ته و احداث اوور ووذکوراخنكه قصد کشتن او را نداش
وی  هرچنوود ووجووب ضووهان و دخووه بوور، او از وقتووول نحسووت ایوون اووور وووانع از ارث بووردن

 1.شود وی

                                                           
م ، «دخات»توضحح بیشتر در فصل . 1  .  شودذکر وی« 1777»وسألۀ از وورد دو 



    / ارث 

گوور  . 1313 مسأله قاتوول از  1،حاشوود« قتوول حووه صووورت خطووای وحووض خووا شووجه عهوود»ا
کووه در اثوور قتوول ثاحووت وووی دخووه حووا  - ولووی از سووایر اووووال وقتووول؛ بووردارث نهووی، شووودای 

که قجال    .بردارث وی - بیان شد توضححاتی 
« وجاشوور در وقوووع قتوول شووجه عهوود خووا خطووایی»فرقووی نحسووت قاتوول  ،در ایوون حكوون 
کووه عرفووا  صوودق طووور ،سووجب در وقوووع قتوول شووجه عهوود خووا خطووایی حاشوود»خووا  2حاشوود ی 

که قتل توس وثول اخنكوه درب انجوارش را حودون آنكوه از ، است« ط وی واقع شدهنهاخد 
بجنودد و آن شوخص راهوی بورای رهوایی از ، حاشود حضور شخصی در آن اطالع داشته

ی بووودن  گرسوونگی خووا تشوونگی حهحوورد خووا وحزحووان حوودون اطووالع از سووه  وكووان نداشووته و از 
آن را بوورای وههووانش جهووت تنوواول حاضوور نهاخوود و وههووان نحووز حوودون اطووالع از ، غووذا

ی بودن  .  آن را حخورد و حهحرد، سه 

گر وارث . 1314 مسأله ث خووخش اقدام حه قتول وو، خود، ا حلكوه شخصوی را ، نكنودور 
کووراه حووه قتوول ووو ثش نهاخوودا گنوواه بزرگووی شووده  ،وووانع از ارث نحسووت، ور  هرچنوود ورتكووب 

 . شوداست و حكن حه حجس احد وی وی
کسوی خكوی از خوخشواوندان خوود را عهودا  حوه قتول برسواند . 1315 مسأله گر  هرچنود ، ا

کوه در طجقوۀ پوایین ،بوردخودش از وقتول ارث نهوی کسوانی  ر توولوی ووانع از ارث بوردن 
 ؛ حاشد ارث هستند نهی

کسووی ،حنووابراین  گوور  عهوودا  پوودرش را حووه قتوول برسوواند و داراى پسوور  - العحوواذ حووام - ا
ش در صوورت ، حاشد ولی پودرش فرزنودی غحور از قاتول نداشوته حاشود پسوِر قاتول از جود 

 .  برد وفات جد  ارث وی

 7 .د شدن از زنا  وتول 
گر زن و وردی . 1316 مسأله کوه از ، عهل زنا نهاخنداقدام حه  - العحاذ حام - ا فرزنودی 

                                                           
وسوواجل  ،«دخوات»ای آن در فصول هوایی بوورو ذکور نهونوه« قتول شوجه عهوود»و « قتول خطوای وحووض»تعرخوف . 1

 . خواهد آود« 1774و  1745»

 .  ههان. 2



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

د وی که حوه واسوطۀ پودر خوا ووادر حوه او انتسواب ، شودزنا وتول  کسانی  از پدر و وادرش و 
هرچنود سوایر احكوام خوخشواوندی ، برنودبرد و آنان نحز از او ارث نهوی ارث نهی، دارند

 1؛شوددر وورد آنان جاری وی
گوور  ووه ا کوودام از آن دو الجت  گرفتووه حاشووداجووار )از روی اج، زنووای هوور  در ، کووراه( صووورت 

کوه در ، گورددوورد ههان فورد حكون نزدخكوی در اثور شوجهه )وطوی حوه شوجهه( جواری ووی
 . شودوساجل حعد بیان وی

گر زن و وردی بر اثر . 1317 مسأله کوه ، شجهه اقدام حه عهول نزدخكوی نهاخنود ا فرزنودی 
وووود وووووی تهووووام احكووووام نسووووب از جهلووووه ارث بووووین او و پوووودر و وووووادرش و ، شووووودوتول 

 2.حاشدخوخشاوندان آن دو ثاحت وی
گر بر اثر نزدخكی حا زن . 1318 مسأله د شود، ا ولی این نزدخكی از جانوب  ،فرزندی وتول 

وثوول اخنكووه عهوول  - زنووا وحسوووب شووود و از طوورف دخگووری زنووا نجاشوود، خكووی از طوورفحن
ود شوده - نزدخكی از طرف دخگر بر اثر شجهه انجام شده حاشد کوار ، فرزنود وتول  از فورد زنا

کسانی  هرچند  ،برندبرد و آنان نحز از او ارث نهی که حه او ونسوب هستند ارث نهیو 
 ؛ شودسایر احكام خوخشاوندی در وورد آنان جاری وی

که حوا او   کسانی  که بر اثر شجهه اقدام حه نزدخكی نهوده و  ا بین این فرزند حا فردی  او 
ارث  از خكودخگر تهوام احكوام خوخشواوندی ثاحوت اسوت و وتقواحال  ، راحطۀ نسوجی دارنود

 .  برندنحز وی

کووه از زنووا نهی . 1319 مسأله وود شووده و خوخشوواوندان وی  کووه از زنووا وتول  حاشووند  کسووی 
 .  برند)وانند فرزند او و ههسرش( از خكدخگر ارث وی

                                                           
 .  ذکر شد« 750»در وسألۀ  ،توضحح بیشتر در وورد َنَسب )نسجت فاوحلی( فرزند وذکور. 1

ام ححض خا نفاس. 2 در  ،خا در حال روزۀ واه روضان خا اعتكواف خوا ؤحورام حكن نزدخكی حا ههسر شرعی در اخ 
 .  دذکر ش« 750»وسأله 



    / ارث 

 احکام ارث َحْهل )جنحن(

کووه هووحچ خووک از ووانووع شوورعی ارث در آن  برخووی از احكووام ارث وربوووط حووه جنحنووی 
 . ودش در اداوه ذکر وی 1،نجاشد
که زنوده  . 1311 مسأله که خكی از ورثۀ او جنحنی حاشد  گر فردی از دنحا برود در حالی  ا

گردد د  ی  ارث وی، وتول  هرچنود نواقص الخلقوه ، بوردنوزاد وذکور پس از والدت از وتوف 
 .  حاشد

د شود . 1311 مسأله گر در وسألۀ قجل جنحن زنده وتول  ی  2،ا کهی خا حت  ت  هرچند ود 
ی  ارث ووویاز و، زنووده حاشوود و حعوود حهحوورد 3ایلحظووه بوورد و حعوود از فوووت وی سووهن توووف 

  .رسداالرثش حه ورثۀ او ارث وی
د شود ،حنابراین گر جنحن ورده وتول  ود زنوده بووده ، بردارث نهی ،ا هرچند قجول از تول 

گوور حخشووی از َحْهوول حووه  ،ههووحن طووور اسووت حكوون .و روح در آن دوحووده شووده حاشوود ا
کاول حهحردصورت زنده از حدن وادر خارح شود و قجل از ان    4.فصال و جدایی 

که در هنگوام فووت، در ارث بردن جنحن . 1312 مسأله ِثوو شرط است  نطفوۀ آن ، ور 
گردخده حاشد گور نطفوه حعود . حنوابراین، هرچند روح در آن دوحده نشده حاشود، ونعقد  ا

ِث ونعقود شوود از فورد ووذکور  - واننود حعضوی از وووارد تلقوحح وصونوعی - از فوت ووور 
گرددهرچند زند، بردارث نهی د   . ه وتول 

ود نشوده ارث نهوی . 1313 مسأله کوه در ، بوردجنحن تا وقتی وتول  هرچنود وعلووم حاشود 
   .شكن وادر زنده است

کوه هنووز  ،حنابراین که خكی از ورثوۀ او جنحنوی حاشود  گر فردی از دنحا برود در حالی  ا
د نشده ی  ، وتول  که برخی از ورثوۀ وتووف  در طجقوه خوا  - غحور از جنوحن ووذکور - در صورتی 

                                                           
 .  ذکر شد« و حعد از آن 1450»در وساجل  ،«ووانع شرعی ارث»توضحح . 1

 . طور طجحعی واقع شده خا در اثر بروز سانحه و حادثه رخ داده حاشد فرق ندارد والدت وی حه. 2

 .  حعد از والدت )انفصال و جدایی از حدن وادر(. 3

گرخه نهاخد. 4 کاول از حدن ووادر فووت  وثال  سر نوزاد ظاهر شده و نوزاد شروع حه  و قجل از انفصال و جدا شدن 
 . نهاخد



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

شوووود و ونتظووور والدت جنوووحن سوووهن االرثوووی حوووه وی داده نهوووی، جوووۀ حعووود ارث حاشووودورت
 ؛ واند وی

ت وی است که عقد ووق  گر ورد ههسری دارد  چنانچه ههسر ووذکور از وی ، وثال  ا
ل ارث  ام حواولگی فووت نهاخود و وارث شووهر در طجقوۀ او  حاوله شود و شوهرش در اخ 

م ارث  ی  داده ، برادرش حاشدفقط ههان حهل حاشد و در طجقۀ دو  ارثوی حوه بورادر وتووف 
وود شوودحلكووه صووجر وووی، شووودنهووی گوور جنووحن زنووده وتول  ارث اختصوواص حووه وی ، کننوود ا
ی  داده وی ،دارد  . شودوگرنه ارث حه برادر وتوف 

ی   گر ورثۀ وتوف  ا ا ، هون طجقوه و ورتجوۀ وی در ارث حاشوند - غحر از جنوحن ووذکور - او 
گذا کنار     .ارث بین آنان تقسحن شود، شتن سهن االرث جنحنجایز است حعد از 

ت جنووحن وعلوووم حاشوود ،در ایوون صووورت گوور تعووداد و جنسووح  کهووک  - ا هرچنوود حووا 
سووهن االرثووش را ، حاخوود هنگووام تقسووحن ارث بووین سووایر ورثووه - وسوواجل علهووی و پزشووكی

گر زنده حه دنحا آود، نگه دارند ق حوه وی اسوت ،ا وگرنوه سوهن ووذکور  ،سهن وذکور وتعل 
 .  شودحسب سهام ارث بین سایر ورثه تقسحن وی

ل ارث ،حنابراین در وثال فووق گور ورثوۀ شووهر در طجقوۀ او  و جنوحن  فقوط خوک پسور، ا
که دختر است ی  سه قسهت شوده، وذکور حاشد و جنحن نحز وعلوم حاشد  ، اووال وتوف 
کووه حووه وی داده وووی شووود و خووک قسووهت دخگوور بوورای دو قسووهت آن سووهن پسوور اسووت 

د شود اختصواص حوه وی دارد، شودنگه داشته ویجنحن  گر زنده وتول  وگرنوه حوه پسور  ،ا
  .شودداده وی

ت جنووحن وعلوووم نحسووت کووه تعووداد و جنسووح  در وسووألۀ حعوود ذکوور  ،حكوون صووورتی 
 .  شود وی

کووه  . 1314 مسأله کووه برخوی از ورثوۀ او جنحنووی حاشود  گور فوردی از دنحووا بورود در حوالی  ا
ت جنحن  د نشده و تعداد و جنسح  وه داده هنوز وتول  وعلوم نجاشد و احتهوال قابول توج 

کووه بوویش از خكووی اسووت کووه احتهووال  احتحوواط واجووب حووهحنووابر  ،شووود  وقووداِر تعوودادی 
ر نگه دارنداالرث وسهن ، رود وی  ؛ ذک 



    / ارث 

گذاشووته شووده  ،در صووورت فوووق کنووار  گووردد و وقوودار  وود  چنانچووه جنووحن زنووده وتول 
خووادى بووین سووایر ور، بوویش از سووهن االرث وی حاشوود گوور  شووودثووه تقسووحن ووویوقوودار ز و ا
گذاشته شده بین ورثوه ، جنحن وذکور ورده حه دنحا بیاخد کنار  ارثی ندارد و تهام وقدار 

 . گرددتقسحن وی

ری حاشود  . 1315 مسأله که خكی از ورثوۀ او جنوحن ووذک  گر فردی از دنحا برود در حالی  ا
وود نشووده و ورثووۀ دخگوور وووثال  پوودر و ههسوور وی حاشووند در ایوون صوووورت ، کووه هنوووز وتول 

ی  حه آنان داده ووی نسه اقلی ههسر و پدر وتوف  شوود و نسوجت حوه حاقحهانودۀ االرث حد 
وود شوود، واننوود ارث ونتظوور والدت جنووحن وووی گوور جنووحن زنووده وتول  حاقحهانوودۀ ارث ، ا

وگرنوه حاقحهانودۀ ووذکور حسوب سوهام ارث بوین ههسور و پودر  ،اختصاص حه وی دارد
ی  قسهت وی  .  شودوتوف 

ی  حوه ههسور 1       قدر وثال فو ،حنابراین اصول اوووال  3        و 2وی اصول اوووال وتووف 
ی  حه پدر وی داده وی گور ، شوودنگه داشوته ووی        و حاقحهاندۀ اووال خعنی، شودوتوف  ا
وگرنه این وقدار نحوز  ،حاقحهاندۀ وذکور اختصاص حه وی دارد، جنحن زنده حه دنحا آود
ی  وتوو حووه ههسوور        حسووب سووهام ارث در . حنووابراین، شووودحووه پوودر وی داده وووی        و وف 

ی   ی          این صورت سهن االرث نهایی ههسر وتوف          و سهن االرث نهوایی پودر وتووف 
 .  خواهد بود

 وفقود االثر احکام ارث
گر فردی وفقود االثر شود و خجری از زنده خا ورده بوودن او نجاشود . 1316 مسأله حعود ، ا

گذشووت  او شووده و « ووووت فرضووی»حكوون حووه ، از غاخووب بووودن وی« یده سووال قهوور»از 
ی  برداشووته ووویحعوود از ادای آ و عهوول حووه  4واننوود دیووون، شووودنچووه از اصوول اووووال وتوووف 

                                                           
ت        حه عجارتی. 1  . اصل اووال وح 

ت ارث . 2  .  ذکر شد« 1407 و 1404»در وساجل ، از اووال شوهرش در این وسأله« زوجه»کحفح 

ت        حه عجارتی. 3  . اصل اووال وح 

ی  بردا. 4 که از اصل اووال وتوف   .  ذکر شد« 1405»وسألۀ  ،«وصحت»شود در فصل شته ویتوضحح وواردی 
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ی   کوه در هنگوام وووت فرضوی 1،وصاخای شرعی وتوف  کسوانی  ، حاقحهاندۀ اووالش بوین 
  2؛گرددشوند تقسحن وی وارث او وحسوب وی

ه گذشت تقسحن ارث حعد  ،الجت  از زوان وفقود شدن و عودم « چهار سال قهری»از 
ت، اطالع از زنده بودن خوا فووت وی نحوز جوایز اسوت ورثوه ، وشوروط بور آنكوه در ایون وود 

کن شرع 3فحص و جستجوی الزم را  .  انجام داده حاشند در وورد وی حا اذن حا

گر فرد وفقود االثر حعد از تقسحن ارث حه هر . 1317 مسأله های وسوألۀ  خوک از صوورت ا
که وی در هنگام حكن حوه وووت فرضوحش زنوده بووده، جلق ، حاضر شود خا وعلوم شود 

فحكن وذکور در تقسحن ارث حاطل وحسوب وی کوه در اوووالش تصور   شوود و افورادی 
 .  حاشند اند ضاون ویکرده

 ها( نثی  )دو جنسیحکن ارث افراد خ
گفته وی« ْنثی  ُخ » . 1318 مسأله کسی  که دارای اندام تناسولی ظواهری ووذک  حه  ر شود 

ث هر دو وی    .حاشدو و ن 
ر خوا و ،چنحن شخصی ت واقعوی( اوچنانچه ووذک  وث بوودن )جنسوح  هرچنود حوا  -  ن 

در هر خوک از احكوام شورعی وطوابق ، وعلوم حاشد - های جدخد در علن پزشكیشحوه
 ؛ نهاخدآن عهل وی

ن نشانه»حه  ،در غحر این صورت  ت وعوح  کوه در شورع بورای تشوخحص جنسوح  هایی 
وت خوروح ادرار ووی، کنودوع وویرج« شده کحفح  چنانچوه از انودام ، حاشوداز جهلوۀ آنهوا 

ر ادرار نهاخوود ووو ر تناسوولی وووذک  کووه از انوودام تناسوولی وذک  ووث ادرار نهو در صووورتی  اخوود  ن 
ث وحسوب وویو کوه شوود  ن  ولوی  ،کنوداز هور دو انودام تناسولی ادرار ووی و در صوورتی 

ر خوا و، شوودع وویزودتور شورو، خروح ادرار از خكی از آن دو وث ههوان انودام وعحوار ووذک   ن 
 ؛ حاشدبودن فرد وی

                                                           
ت. 1  . در صورت وجود وصح 

 ذکر شد. « و حعد از آن 550»وساجل  ،«طالق». احكام وربوط حه طالق زوجۀ فردی که وفقود االثر شده در فصل 2

که در فصل . 3  . ذکر شد« 531» وسألۀ ،«ثراحكام وفقود اال»وجحث ، «طالق»حا توضححی 



    / ارث 

ووا چنانچووه خووروح ادرار از هوور دو انوودام تناسوولی ههزوووان حووا هوون شووروع شووود ولووی ، او 
ورت وووووووری صووووووولی دیرتووور از دخگووووودن خوووروح ادرار از خكوووی از دو انووودام تناسوووووع شوقطووو
ی احتحوواط در ایوون وووورد توورک وسووأله وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووا، ردووووووگح

 1.نشود
ت فرد خ . 1319 مسأله گر جنسح  ص  ۀهوای ووذکور در وسوألنثوی  از شوحوها قجول وشوخ 
ر فورض شوود و سوهن االوقدار ارث او الزم است خوک حوار وو برای تعحین، نشود رثوش ذک 

گردخده و حار دخگر و ث فرض شود و سهن االرثش حساب شودوحاسجه   ؛  ن 

گوور ورثووۀ  وووثال  ؛ حاشوودانگحن دو عوودد فوووق ووویوحوو ،نثووی  سووهن االرث نهووایی فوورد خ  ا
ی  دو پسوور و خووک خ کووه خنثووی  ووو، نثووی  حاشوودوتوووف  ر فوورض شوووددر صووورتی  سووهن  ،ذک 

وووث فووورض شوووود         االرث او ی  و چنانچوووه و ن  اوووووال         سوووهن االرثوووش ،اوووووال وتووووف 
کسر فوقحنابراین،  .خواهد بود    2.حاشدی ویسهن االرث نهایی و        وحانگحن دو 

گر فردی ه . 1321 مسأله ر و وا کدام از اندام تناسلی ظاهری ووذک  وث را نداشوته حچ   ن 
ت واقعوووی وی نجاشووود حاشووود هرچنووود حوووا  - و راه دخگوووری نحوووز بووورای تشوووخحص جنسوووح 
حاخود بورای تعحوین سوهن االرث او از قرعوه اسوتفاده  - های جدخد در علن پزشكی شحوه
گحرداجرای قرعه توس ،الزمحنابر احتحاط  و 3شود کن شرع خا وکحل وی صورت   .  ط حا

که در اثر غرق  اند تصادفات رانندگی و وانند آن فوت شده، زلزله، حکن توارث افرادى 

ووت(  . 1321 مسأله گوور دو نفوور حووه جهووت خوخشوواوندی نسووجی خووا سووججی )واننوود زوجح  ا
کووه وعلوووم حاشوود ، وارث خكوودخگر وحسوووب شوووند بوور اثوور « زوووان طووور هوون حووه»در صووورتی 

کووه، صاعقه، زلزله و زیر آوار واندن ،حادثه )وانند غرق خودن ، سووزی آتوش، ریزش  در
، انووودفووووت نهووووده راننووودگی( خوووا وووورگ طجحعوووی سوووانحه، جنوووو، ححوانوووات وحشوووی

                                                           
« تغحیور جنسوحت»وجحوث ، «احكوام پزشوكی»فصل ( در transsexual) ها خا افراد تراجنسیترانس حكن. 1

 . شد ذکر
ی  و سهن االرث خنثی           حه عجارتی سهن االرث هر خک از دو پسر. 2  . حاشداووال وی        اووال وتوف 

م. 3 ت انجام قرعه وشاحه آنچه در جلد سو   . حاشدوی، هذکر شد« قسهت»وجحث ، «شرکت»فصل  ،کحفح 
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کدام از آن دو ارث وی کودام از آن دو نفور از فورد اووالشان حه ورثۀ زندۀ هر  رسود و هوحچ 
 ؛ برددخگر ارث نهی

 .  دو نفر نحز جاری است بیشتر از« زوان هن»این حكن در فوت  

ووت(  . 1322 مسأله گوور دو نفوور حووه جهووت خوخشوواوندی نسووجی خووا سووججی )واننوود زوجح  ا
که ، وارث خكدخگر وحسوب شوند که وعلوم نجاشد  زووان حوا هون فووت  هن»در صورتی 

کوه ، «اند خا خكی حعد از دخگری فوت شدهنهوده زووان حوا خكودخگر  هون»خا وعلووم حاشود 
ص نجاشوود، انوودفوووت ننهوووده در ایوون ، «خووک زودتوور فوووت شووده اسووت کوودام ولووی وشووخ 

گفتووه خواهوود شوود - صووورت کووه در وسوواجل حعوود  ارث  از خكوودخگر - حووا وجووود شووراخطی 
 .  برند وی
« ورگ طجحعوی و هور خوک از انوواع حووادث»حكن وذکور در وورد شاخان ذکر است،  

کوه در غحور ، حاشودجاری ووی غورق شودن و زیور آور »هرچنود احتحواط وسوتحب اسوت 
کوودام حووا ورثووۀ  - خصوصووا  ووورگ طجحعووی - از سووایر عواووول فوووت« وانوودن بووین ورثووۀ هوور 

گحرد  ؛ دخگری وصالحه صورت 
 .  حاشددر فوت بیشتر از دو نفر نحز جاری وی ،حكن وذکور در این وسأله 

ت ارث بردن افراد وذکور در وسأله قجل حه شرح ذیل وی . 1323 مسأله  :  حاشدکحفح 
وت « علوی»احتودا ، حاشند« فاطهه»و « علی»های چنانچه افراد فوت شده حه نام وح 

 . رسدحه ارث وی« علی»و ورثۀ زندۀ « فاطهه»شود و اووال وی حه فرض وی

وت فورض ووی« فاطهوه»سپس  و ورثوۀ زنودۀ « علوی»حوه  1شوود و اوووال اصولی ویوح 
 . رسدحه ارث وی« فاطهه»

که  تقسوحن « یعل»بین وارثحن زندۀ  ،ارث برده« فاطهه»از « علی»در نهاخت اووالی 
کووه  وووی « فاطهووه»بووین وارثووحن زنوودۀ  ،ارث بوورده« علووی»از « فاطهووه»شووود و نحووز اووووالی 

 . گردد تقسحن وی
کودام از افوراد فووت شودهشاخان ذکر است،  ، از آنچوه دخگورى از او ارث بورده، هحچ 

                                                           
 . ارث برده است« علی»نه آنچه از . 1



    / ارث 

 . آنان دارد« اصل اووال»برد و توارث بینشان اختصاص حه  ارث نهی
کوه  گور زن و شووهری  عقود داجون بووده و هوحچ خوک از آن دو فرزنود ندارنود غورق وثال  ا
کدام ، زندۀ شووهر و وارث خک زودتر از دخگری فوت نهوده است شوند و وعلوم نجاشد 

تنهووا خووواهرش حاشوود حووه صووورت ذیوول عهوول ، زنوودۀ زن و وارث، تنهووا بوورادر وی حاشوود
 : شود وی

        و ههسوورشووود فوووت شوووهر و زنووده بووودن ههسوورش فوورض وووی - وووثال   - احتوودا 
خعنوی خوواهرش ارث  و این وقدار حه وارث زنودۀ ههسور برددارایی شوهرش را ارث وی

 .  حاشدسهن االرث برادر وی وی،        و حاقحهاندۀ دارایی شوهر خعنی رسدوی
اووووال اصوولی          شووود و شوووهرسووپس ووورگ زن و زنووده بووودن شوووهرش فوورض وووی 

و  رسودوقدار حه وارث زندۀ شوهر خعنی برادرش ارث ویو این  بردههسرش را ارث وی
 .  حاشدسهن االرث خواهر وی وی،        حاقحهاندۀ اووال اصلی زن خعنی

کووه شوووهر از وووال زن ارث بوورده )وووال غحوور اصوولی شوووهر(         از ،حنووابراین ، اووووالی 
که زوجه از وال شوهر        از ،ههچنحن .بردزوجه ارث نهی ارث برده )وال غحر  اووالی 
 1.بردشوهر ارث نهی، اصلی ههسر(

که افراد فوت شده بیشتر از  ،قجل ۀحكن وذکور در وسأل . 1324 مسأله شاول فرضی 
 .  شوددو نفر حاشند نحز وی

گوور غوورق شوودگان و فرزندشووان  «علووی»و « فاطهووه»هووای زن و شوووهری حووه نووام، وووثال  ا
وووادر وی و ، دۀ فاطهووهزنوو پوودرش بوووده و وارث، زنوودۀ علووی حاشووند و وارث« حسووحن»

 :  پسرش حاشد، زندۀ حسحن وارث
        شود و فاطهوهورگ علی و زنده بودن فاطهه و حسحن فرض وی - وثال   - احتدا 

، برد و سهن االرث فاطهوه حوه ووادرشدارایی وی را ارث وی        دارایی علی و حسحن
 .  بردارث وی لی را پدرشع اووال         رسد ویو سهن االرث حسحن حه پسرش و

                                                           
دارایوی ههسور وی را ارث         از ووال اصولی شووهر و       وارث زندۀ شووهر )بورادر وی( ،پس در فرض وذکور. 1

 . برددارایی شوهرش را ارث وی       از وال اصلی وی و       و وارث زندۀ زن )خواهر وی( بردوی
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 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

اووووال         شووود و علوویسووپس ووورگ فاطهووه و زنووده بووودن علووی و حسووحن فوورض وووی
بوورد و سووهن االرث علووی حووه اووووال اصوولی وی را ارث وووی        اصوولی فاطهووه و حسووحن

اوووال اصولی فاطهوه را ووادرش        رسود وو سهن االرث حسوحن حوه پسورش ووی پدرش
 .  بردارث وی
اوووال         شوود و علویورگ حسحن و زنوده بوودن علوی و فاطهوه فورض ووی ،سپس

بوورد و سووهن االرث علووی حووه اووووال اصوولی وی را ارث وووی        اصوولی حسووحن و فاطهووه
اوووال اصولی حسوحن را         و، رسودو سهن االرث فاطهوه حوه ووادرش ارث ووی، پدرش

 .  بردفرزندش ارث وی
کوه علوی از فاطهوه ارث بورده )ووال غحور اصولی حسحن از اوشاخان ذکر است،  والی 

کووه فاطهووه از علووی ارث بوورده )وووال غحوور اصوولی فاطهووه( ، علووی( و ههچنووحن از اووووالی 
کوه علوی و فاطهوه از او ارث بوردهارث نهی بورد و ایون ارث نهوی، انودبرد و نحز از اووالی 

 1.حكن در وورد سایر ورثۀ فوت شده نحز جاری است
گذشوووته بیوووان شووود در حكووون تووووارث در ووووو . 1325 مسأله کوووه در وسووواجل  رد افووورادی 

کووه وووانعی از  بوورای هوور خووک از آنووان نسووجت حووه فوورد « ووانووع شوورعی ارث»صووورتی اسووت 
   .دخگر نجاشد
کووافر ،حنووابراین گوور وووثال  دو بوورادر خكووی وسوولهان و دخگووری  حاشووند و  غوورق شووده، ا

کوودام ل ارث خووک زودتوور فوووت شووده و وارث وسوولهانی نحووز در دسووتۀ او وعلوووم نجاشوود 
کافر ارث وی، نداشته حاشند کافر حه جهوت اخنكوه ، بردبرادر وسلهان از برادر  ا برادر  او 

   .بردوانع ارث )ُکفر( دارد از برادر وسلهان ارث نهی
کدام دارای فرزند هستند ،ههچنحن که هر  گر دو برادر  در سانحۀ رانندگی جوان ، ا
کدامن و وعلوم دهنست دخود را از د ت حوه در ایون صوور، ک زودتر فووت شودهخ جاشد 

                                                           
و وووادر  بوورداووووال حسووحن ارث وووی         اووووال فاطهووه و        اووووال وی را حووه ههووراه        پوودر علووی ،نووابراینح. 1

اوووال          بورد و پسور حسوحن اوووال حسوحن ارث ووی        اوووال علوی و       اووال وی را حه ههراه        ،فاطهه
 . بردال حسحن ارث ویاوو        ووال فاطهه وا       علی را حه ههراه
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    / ارث 

هووحچ خووک از دو بوورادر از دخگووری ارث ، سووجب وجووود فرزنوود براخشووان در دسووتۀ اول ارث
   ؛بردنهی

گوور فقووط خكووی از آن دو دارای فرزنوود حاشوود کووه فرزنوود خووا وارث ، ولووی ا وی از بوورادرش 
ووا بوورادر دخگوور از فوورد وووذک؛ بوورددخگووری در دسووتۀ اول ارث نوودارد ارث وووی ور حووه سووجب او 

 .  بردارث نهی، داشتن فرزند
گذشته . 1326 مسأله گر ارث بردن افراد وذکور از خكدخگر در وساجل  دارای شرطی ، ا
ق آن وعلوم نجاشد، حاشد  ؛ شودحكن توارث بین آنان جاری نهی، که تحق 

گر چنانچوه احتهوال عقالیوی داده شوود ، انودپدری حا دو فرزندش غرق شوده وثال  ا
)برادرش(  هحچ خک از دو فرزند از دخگری، پدر زنده بوده، زندکه در هنگام فوت دو فر

پوودر در هنگووام  زنووده نجووودن، حووه سووجب اخنكووه شوورط توووارث بووین آن دو ،بوورد ارث نهووی
که این اور وعلوم نحستفوتشان وی    ؛حاشد و فرض این است 

فاق افتاده که فوت پدر قجل از فوت دو فرزندش ات  گر وعلوم حاشد  ا ا م ولی وعلو، او 
کدام که  هور خوک از آن دو در ، خک از دو فرزند زودتر از دخگری فوت شوده اسوت نجاشد 
ل ارث صورت نجودن  .  برداز دخگری ارث وی، وارث در دستۀ او 





 

 ديات
گر انسان فردی را حكشد ، خا آسحب و صدوۀ حدنی حوه او برسواند حوا وجوود شوراخطی ا

 1.شودقصاص خا دخه حه حسب اختالف ووارد بر او ثاحت وی
احتوودا توضووحح اقسووام قتوول و اصووطالحات وربوووط حووه آن در طووی   ،در وسوواجل حعوود

 . گردد ها بیان وی وساجلی ذکر شده و سپس احكام قتل و سایر صدوات و آسحب

 اقسام قتل
 
 .  قتل خطجی .3 ؛قتل شجه عهد .2 ؛قتل عهدی .1؛ سه قسن است« قتل»

 9 .قتل عهدی 
ق وی« قتل عهدی» . 1327 مسأله  : شوددر دو وورد وحق 
کوه انجوام ووی .الف کشوتن وقتوول را داشوته حاشودفرد قاتل حوا عهلوی   ،دهود قصود 
 .  عهل او وعهوال  وستلزم قتل نجاشدهرچند 

                                                           
 .ذکوور شوود« احكووام سووقط جنووحن»وجحووث ، «احكووام پزشووكی»احكووام وربوووط حووه سووقط جنووحن در فصوول . 1

 .  برای آشنایی حا دخات سقط جنحن حه فصل وربوط حه آن وراجعه شود ،حنابراین



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

که وعهوال  ووجب قتول نهوی ،حنابراین  گر فرد چحزی را  حوه سوهت شخصوی ، شوودا
کشتن آن شخص شود و فرد وذکور هون در  کند حه اوحد اخنكه این عهل سجب  پرتاب 

 .  شودوحسوب وی« قتل عهد»چنحن عهلی ، اصاحت شیء پرتاب شده حهحرد اثر
کشتن وقتول را حا عهلش نداشته حاشود .ب  ولوی عهول او وعهووال  ، فرد قاتل قصد 
کشتن وی - نسجت حه شخص وورد جناختهرچند  - شود و فرد قاتل حه ایون ووجب 

 .  اور ولتفت حاشد
گوور فوورد قصوود زدن شخصووی را داشووت ،حنووابراین خواسووته او را حكشوود و ولووی نهووی، ها

ت ضورحه و عضوو وحول  اصواحت و سوایر  کوار رفتوه و شود  ت زدن از جهت ابزار حوه  کحفح 
گونهاوور  کوه وعهووال  ونجورحه  کوه حوه قتول ووی ای حاشود  وه هون داشوته حاشود  شوود و توج 

کشنده است ت وذکور وعهوال    .  شودوحسوب وی« قتل عهد»چنحن عهلی ، کحفح 
کنود و پورت شودن از چنوحن ، فرد وثل اخنكه  شخصی را از حلنودی حوه پوایین پورت 

کننووده حووه ایوون اووور ولتفووت  کشووته شوودن حاشوود و فوورد پوورت  ارتفوواعی وعهوووال  ووجووب 
 .  حاشد

کوه عهلوش ووجوب  ،در قتل عهود . 1328 مسأله الزم نحسوت بورای قاتول احوراز شوود 
که قاتل. حنابراین، شود قتل وی کافی است  گر احتهال عقالیی قتل هن حدهد  عهود  ا

 ؛ وحسوب شود
گر فرد اسلحه را حه سهت سر آن را فشوار دهود  شخصی نشانه حگحرد و واشوۀ وثال  ا

که احتهال وعقول وجود فشنو در آن را حدهد ولی خقحن حه وجود فشونو  ،در حالی 
گووردد کشووته شوودن فوورد وووذکور  کشووتن او از قجحوول ، نداشووته حاشوود و ایوون اووور ووجووب 

 .  خواهد بود« عهد قتل»

 3 .شجه عهد قتل 
ق وی« قتل شجه عهد» . 1329 مسأله  : شوددر دو وورد وحق 

ولووی  ،فوورد قاتوول قصوود انجووام عهلووی را نسووجت حووه شووخص وقتووول داشووته .الففف



    / دخات 

خواسته وی را حه قتل برساند و عهل ووذکور وعهووال  ووجوب قتول نجووده خوا اخنكوه  نهی
ووه نداشووته اسووت کشووته شوودن ،حووه ایوون اووور التفووات و توج  فاقووا  ووجووب   ولووی آن عهوول ات 

 ؛ طرف وقابل شود
گونوه ای وانند اخنكه فرد حدون قصد قتل حه صوورت شوخص دخگور سوحلی بزنود حوه 

کشنده نحست گردد ،که وعهوال   فاقا  لطهۀ وذکور ووجب فوت وی   . ولی ات 
ی و تجاوز و آزار رسواندن شاخان ذکر است،  گر قاتل از انجام عهل خود قصد تعد  ا

کوردن و تربیوت او بووده حلكه، حه طرف وقابل را نداشته حاشد حواز ، قصودش ووثال  ادب 
 .  شودوحسوب وی« قتل شجه عهد»هن قتل وی 

کواری انجوام  ،فرد قصد انجام عهلی را نسجت حه شوخص دخگور نداشوته .ب ولوی 
کسوی وی وه( ووجوب فووت  کار احتهواال  )احتهوال قابول توج  که آن  طووری ؛ گوردد داده 

وه و التفوات  اورکه عرفا  قاتل وی وحسوب شود و او حه این  )خعنی احتهال فووت( توج 
 .  داشته حاشد
گوور راننووده ،حنووابراین کووه خطوور واژگووونی واشووحن خووا تصووادف و فوووت ا ای در وسووحری 

ووووه داشووووته، شووووود دخگووووران داده وی کووووه حووووه ایوووون اووووور توج  کوووواری و  اههووووال ،در حووووالی 
کند بی  وثل اخنكه حا سورعت بویش از حود  وعهوول خوا در حوال خسوتگی خوا، احتحاطی 

ی در واشحن خواب کوار ووجوب بوروز ، آلودگی خا حا وجود نقص فن  کنود و ایون  راننودگی 
 .  شودوحسوب وی« قتل شجه عهد»چنحن قتلی ، سانحه و قتل شخصی شود

 7 .قتل خطجی 
ووق وووی . 1331 مسأله کووه قاتوول اصووال  قصوود انجووام قتوول خطجووی در ووووردی وحق  شووود 

کووه عهوول او و وجووب قتوول شخصووی کوواری را نسووجت حووه وقتووول نداشووته و خقووحن داشووته 
ه نداشته و غافل حاشودنهی کوار او ونجور ،شود خا نسجت حه آن توج  فاقوا   حوه قتول  ولوی ات 

گردد   .فردی 
گر شكارچی حه قصد صحد ححوانی وانند آهو حه سهت آن هودف ،حنابراین گحوری  ا



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوه احتهوال برخوورد حوه انسوانی را نهوی، کنداندازی  و تحر فاقوا  تحور حوه در حالی   داده و ات 
قتوول »چنووحن ووووردی ، خطووا رفتووه و حووه انسووانی برخووورد نهاخوود و ووجووب قتوول او شووود

 .  شودوحسوب وی« خطای وحض

 م بودن وی قتل فردی حه اعتقاد وهدور  الد 
گور فووردی حووه اعتقواد اخنكووه شخصووی وهوودور الودم اسووت )خعنووی شوورعا   . 1331 مسأله ا

کووه  قتوول وی جووایز وی کشووتن او نهاخوود و حعوودا  وعلوووم شووود  وقتووول حاشوود( اقوودام حووه 
 .  شودبر وی جاری نهی« قتل عهد»حكن ، الدم نجوده است وهدور

 کت در قتل  شرا

ووق عنوووان قتوول )عهوود خووا غحوور عهوود( اسووتقالل شوورط نحسووت . 1332 مسأله . در تحق 
گر دو خا چند نفر قاتل فردی وحسوب شووندحنابراین،  وثول اخنكوه هور دو حوا ضورحات  ،ا

که عرفا  قتل وستند  ،چاقو وی را حه قتل برسانند احكوام ، حه ههگی آنان حاشدطوری 
 .  شودقتل )قصاص خا دخه حسب وورد( برای هر خک از آنان جاری وی

 تسجحج در قتل 

گوور فوورد عهلووی انجووام دهوود و حووه سووجب آن شخصووی فوووت نهاخوود . 1333 مسأله دو ، ا
 : صورت دارد

گونه .1 که حه  کوه قتول توسوع»ای حاشد  ، اسوت« واقوع شوده ط ویرفا  صدق نهاخد 
گذشته وثول اخنكوه شخصوی را داخول  1،شوودبور آن جواری ووی در این صورت احكام 

ت  قفووس ححوانووات درنووده بیانوودازد و درنوودگان او را حخورنوود خووا وی را در وكووانی حووه ووود 
گرسونگی خوا تشونگی حهحورد طوالنی حدون آب و غذا زندانی خوا وحزحوان بورای ، کند تا از 

                                                           
جب چوه حوه صوورت وسوتقحن )وجاشورت( حاشود و چوه حوه صوورت غحور وسوتقحن )سو« قتل»حا وقوع  ،حنابراین. 1

که در وتن ذکر شود -شدن(  احكوام قتول )قصواص خوا دخوه حسوب ووورد( بورای قاتول ثاحوت  - حا توضححی 
 .شودوی



    / دخات 

ی جهووت تنوواول حاضوور نهاخوود و شووخص حوودون اطووالع از سوو ی وههووانش غووذای سووه  ه 
کوه دخگوری را ، بودن غذا آن را حخورد و حهحرد کنود  وزی اوور  وۀ غحور وهح  خا حه دیوانوه خوا حچ 
کار را انجام دهد  .  حكشد و او آن 

گونه .2 که عرفا  صدق نكنود قتول توسو ایحه  ولوی فووت ، ط وی انجوام شودهحاشد 
که در این صورت  فرد وذکور فقوط ضواون دخوه ،شخص بر اثر عهل او واقع شده حاشد 

 ؛ حاشدوی
گووودالی را در وسووحر رفووت و آووود عهوووم حوودون ، آب کشووی وثوول اخنكووه جهووت لولووه 

نصووب عالجوون هشوودار دهنووده و اخجوواد وووانع و حصووار دور آن حفوور نهاخوود خووا اشووحای 
کوه شوخص عوابر ولتفوت وجوود آنهوا نجاشود و ایون ، ای را در وعابر بریزدلغزنده طووری 

 .  داور سجب وقوع حادثه و فوت وی )عابر( شو
ه در دو وثال فووق کشوتن شخصوی ، الجت  کوار  گور فورد ووذکور قصودش از انجوام آن  ا

که انجام داده وعهوال  ونجرحاشد خا  وه و  کاری  حه فوت اشخاص شود و حه این اور توج 
 .  شودقاتل وحسوب وی، التفات داشته حاشد

فی حفظ جان وسلهان دخگر از هوالک شودن واجوب اسوت  . 1334 مسأله بر هر وكل 
گر او را ح کند تا حهحردو ا ولوی دخوه بور او  ،هرچند ورتكب وعصحت شوده ،دون عذر رها 
 ؛ شودواجب نهی
ه که فوت وسلهان بر اثر تقصحر فرد ،الجت  گر شراخط طوری بوده  عرفا  حوه او وسوتند ، ا
حوا توضوححاتی  - شود و حكن قصاص خا دخه حسوب وووردضاون وحسوب وی، حاشد

کوووه نگهوووداری نووووزاد ؛ ودشوووبووورای وی ثاحوووت ووووی - کوووه قوووجال  ذکووور شووود واننووود ووووادری 
کنوود تووا حهحوورد گووذار شووده و او نوووزاد را حوودون تغذخووۀ الزم رهووا  خووا  شووحرخوارش حووه او وا

د حه وعالجه و وراقجوت از بیهوار  که دروان بیهار حه وی سپرده شده و او وتعه  پزشكی 
کرده و بر اثر آن بیهار فوت ، بوده کوتاهی   .  نهاخدولی از اقدام الزم در این وورد 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 سوانح رانندگی 

که ونجر . 1335 مسأله حوه تصوادف و فووت شوخص خوا اشخاصوی  سوانح رانندگی 
کوووه در ذیووول حكووون چنووود ووووورد از آنهوووا بیوووان  صوووورت، شوووود وی هوووای وختلفوووی دارد 
 : شود وی

ر نجاشد .1 ر و عابر وقص  ای حا سرعت بیش از حد  وانند اخنكه راننده، راننده وقص 
کنوود و در ایوون حووال حووا عووابر وعهووول خووا در حووال خسووتگی خووا خووواب آلوو ودگی راننوودگی 

که عرفا  تهام جهات اخهنی عجور از عرض خپیاده حاحوان را رعاخوت ای تصادف نهاخد 
گردد نهوده است و ونجر  ؛ حه فوت وی 

 1.حاشدراننده ضاون دخۀ وقتول وی ،در فرض وذکور 
ر نجاشد .2 ر و راننده وقص  حاط و واخوت احتوای حوا رعواننود اخنكوه راننوده، عابر وقص 

ووه حووه نكووات اخهنووی راننوودگی نهاخوود و در ایوون ح ووه و توج  ال حووا عووابر وووووسوورعت وطهجن 
کووه رعاخووت احتحوواط را در عجووور از عوورض خحاحووان ننهوووده  پیوواده ای تصووادف نهاخوود 
ر وحسوب شود ،است ر و راننده غحر وقص  که عرفا  عابر وقص   ؛ طوری 

 .  حاشدراننده ضاون دخۀ وقتول نهی ،در فرض وذکور

ور حاشوند .3 کوه وقووع تصوادف و فووت عوابر عرفوا   ،راننده و عوابر هور دو وقص  طووری 
راننوووده ضووواون نصوووف دخوووۀ وقتوووول  ،در ایووون فووورض؛ وسوووتند حوووه تقصوووحر هووور دو حاشووود

 .  حاشد وی
ر نجاشند و هر دوی آنوان عرفوا  جهوات اخهنوی و  .4 کدام از راننده و عابر وقص  هحچ 

کوورده حاشووند کووه  ،احتحوواط را رعاخووت  فوواق افتوواده حاشوود  ولووی حادثووۀ تصووادف طوووری ات 
 ؛ قتل عرفا  وستند حه راننده حاشد

                                                           
ت رانندگی . 1 کحفح  گر  ه ا گونهالجت  کوه وعهووال  ونجورحه  شوود و راننوده نحوز حوه ایون اوور حوه قتول افوراد ووی ای بوده 

ه و التفات داشته  . حكن قتل عهد دارد، توج 



    / دخات 

 1.شودحكن قتل خطای وحض برای راننده ثاحت وی ،در این فرض
گر فرد حدون رعاخت نكات اخهنی اقودام حوه راننودگی نهاخود و ایون اوور  . 1336 مسأله ا

گووردد کووه عرفووا  و ،ووجووب واژگووون شوودن واشووحن و فوووت وسووافرین آن  وور در طوووری  قص 
   2؛حاشدضاون دخۀ وسافرین فوت شده وی، وقوع این سانحه وحسوب شود

ا چنانچه سرنگونی واشحن بر اثر حادثه غحر ونتظره کووه خوا خرابوی او  ای وانند ریوزش 
گحورد ه صورت  گونوه ،غحر وعهول جاد  کوه بوروز ایون حادثوه عرفوا  وسوتند حوه راننوده حوه  ای 

که فوت نهودهراننده ضاون ، در این فرض، نجاشد  .  حاشداند نهیدخۀ وسافرخنی 

 حکن قتل عهدی 
کووه در ححووث قصوواص ذکوور شووده . 1337 مسأله گوور قتوول عهوودی حاشوود حووا شووراخطی   3،ا
توانود ولی  شورعی وقتوول ووی ،شود و در این صورتبر قاتل ثاحت وی« قصاص»حكن 

 :  خكی از ووارد ذیل را اختحار نهاخد
کووه و اح 4وطالجووۀ قصوواص نهاخوود و قاتوول را حكشوود .الففف تحوواط واجووب آن اسووت 

کن شرع حاشد    ؛اجرای قصاص حعد از ثاحت شدن قتل عهدی برای حا
   ؛قاتل را عفو نهاخد .ب
کهتوور خووا بیشووتر از آن حووا توافووق  .ج خافووت دخووه خووا وقوودار  از حووق  قصوواص در ازای در

 .  طرفحن صرف نظر نهاخد
                                                           

های حدنی وانند جراحت و شكستگی اعضواء نحوز جواری  وذکور در وورد غحر قتل از آسحبوشاحه احكام . 1
گر تصادف ووجب جراحت خا شكستگی اعضای حدن عابر شده است و راننده و عابر  ،حنابراین .است ا

ر حاشند که وقوع تصادف و آسحب عرفا  وستند حه تقصحر هور دو حاشود ،هر دو وقص   ،در ایون فورض؛ طوری 
کووه اسووتناد عرفووی تقصووحر، حاشوودهووای وووذکور ووویضوواون نصووف دخووۀ آسووحب راننووده  هرچنوود در وووواردی 

کوه دو طورف در ووورد ووا حوه التفواوت بوین نصوف دخوه و بوین  ،وتفاوت است احتحاط وستحب آن اسوت 
 . نسجت تقصحر وصالحه نهاخند

گونه. 2 ت رانندگی حه  کحفح  گر  ه ا کوه وعهووال  ونجور الجت  شوود و راننوده نحوز حوه ایون اوور د وویحوه قتول افورا ای بوده 
ه و التفات داشته  . حكن قتل عهد دارد، توج 

 .  وقتول نجاشد رِ فرد قاتل حالغ و عاقل حاشد و پد از جهله اخنكه. 3

 . بر قاتل الزم است خود را برای اجرای قصاص تسلحن ولی  شرعی وقتول نهاخد ،در این صورت. 4
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که شراخط قصاص وجود نداشته حاشودشاخان ذکر است،  قتوول ولوی  و، در صورتی 
که تفصحل آن در وساجل حعد بیان وی  .  شوداستحقاق دخه دارد 

گر ولی  وقتول حخواهد . 1338 مسأله کنود - حا وجود شراخط - ا ، قصواص را انتخواب 
از جهلووه آنهووا ووووارد ، در حعضووی از ووووارد الزم اسووت قسووهتی از دخووه را حووه قاتوول بپووردازد

 :  حاشدذیل وی
کووه حعوودا   ههووان - نزیوورا دخووۀ قتوول ز؛ قاتوول ووورد و وقتووول زن حاشوود .1 توضووحح   طووور 
بور ولوی  وقتوول الزم اسوت نصوف . حنوابراین، نصف دخۀ قتل ورد است - شود وی داده

 .  دخۀ ورد را حه قاتل بپردازد
گر دو ورد .2  ،تواند هر دو را حكشدولی  وقتول وی، ورد دخگری را حه قتل برسانند، ا

کشتن خكوی از آن حه شرط آنكه نصف دخۀ هر خک از آن دو را حه آنان ب گر تنها  پردازد و ا
کووه قصوواص وووی، دو را انتخوواب نهاخوود شووود بوور ولووی  وقتووول ثاحووت نصووف دخووۀ فووردی 

 .  حلكه این وقدار را حاخد شرخک دوم در قتل بپردازد، نحست
خوابی اولحواء وقتوول حوه  انسان نجاخد حوه قاتول پنواه دهود و ووانع از دسوت . 1339 مسأله

گردد دی چنحن عهلی حرام است ، وی جهت قصاص  و در این زوحنه رواخات وتعود 
 1.رسحده است

 حکن قتل غحر عهدی 

گوور قتوول عهوودی نجاشوود . 1341 مسأله ، حووق  قصوواص بوور ولووی  وقتووول ثاحووت نحسووت ،ا
خافت  ۀ قاتل ثاحت است« دخه»را دارد و « دخه»حلكه حق  در وه توضوحح حكون ؛ بر ذو  الجت 

که حاخد دخه را بپردازند  .  شود در وسألۀ حعد ذکر وی، فرد خا افرادی 
گوور قتوول حووه صووورت  . 1341 مسأله قاتوول  پرداخووت دخووه بوور خووود، حاشوود« شووجه عهوود»ا

 ؛ واجب است

                                                           
ووه. 1 گوور قاتوول در خووارح از حوو ،الجت  ووه ورتكووب قتوول شووده و حووه حوورم پناهنووده شوودها قصوواص وی جووایز ، رم وك 

گفته نهی، شودولی حه او آب و غذا داده نهی، نحست کسوی شود و حا وی وعاولوه نهویحا او سخن  شوود و 
 .  گحردو حعد وورد قصاص قرار وی حه خروح از حرم شود دهد تا آنكه وضطرحه وی پناه نهی



    / دخات 

گر قتل حه صورت  ا ا وۀ  ،حاشود «آن 1خطای وحض خا در حكن»او  هرچنود دخوه بور ذو 
کوووه  ،خوووود قاتووول ثاحوووت اسوووت ناوحوووده « عاقلوووه»ولوووی پرداخوووت آن تكلحفوووا  بووور افووورادی 

 .  شودکه توضحح آن در وساجل حعد بیان وی 2شوند واجب است وی

گوور قاتوول . 1342 مسأله ووۀ ناحووالغ خووا فوورد وجنووون حاشوود قصوواص نهووی ،ا شووود و قتوول حچ 
اش پرداخت حكن قتل خطای وحض را دارد و تكلحفا  بر عاقله، عهد خا شجه عهد او
 .  دخه واجب است

گر قتل خطایی فقوط حوا اقورار قاتول ثاحوت شوود . 1343 مسأله پرداخوت دخوه بور خووِد ، ا
هووای حوودنی هووا و صوودوهآسووحبو  قاتوول واجووب اسووت و بوور عاقلووۀ او تكلحفووی نحسووت

 . ههحن حكن را دارد ،قتل در صورت خطای وحض نحز غحر

 عاقله 

o تعرخف عاقله 
فورد قاتول و سوایر خوخشواوندان نسوجی  پودر و پسوران ،«عاقلوه»ونظور از  . 1344 مسأله

ر که نسجت آنان حا خک خا چند واسطۀ وذک  ر اوست   ؛ رسدحه قاتل وی، وذک 
هور چوه پوایین رود و ، هوای پسوری قاتولا نووهخو، وانند پدربزرگ پدری هر چه حاال رود

 . برادرها و عهوهای پدر و وادری خا پدری قاتل و اوالد ذکور آنها هر چه پایین رود

ه حه تعرخف  . 1345 مسأله  وادر خوا دختوران، که در وسألۀ قجل ذکر شد« عاقله»حا توج 
ه    .شوند وحسوب نهی« عاقله»، قاتل و سایر زنان فاوحل وثل خاله خا عه 

ووث حووه قاتوول « عاقلووه» ،ههچنووحن  کووه حووا خووک خووا چنوود واسووطۀ و ن  شوواول وردانووی 
وه خوا پسور وثل برادران وادری قاتل خا نوه، گردد ونسوحند نهی های دختری او خا پسور عه 
ۀ ناحالغ و وجنون نهی ،«عاقله»خالۀ او و نحز   .  شودشاول حچ 

                                                           
 . واهد آودتوضحح آن در وسأله حعد خ. 1

ی حاشد ،شاخان ذکر است. 2 کافر ذو  گر قاتل   هرچند قتل خطجوی حاشود، پرداخت دخه بر عهدۀ خود اوست، ا
 . تكلحفی نحست« عاقلۀ وی»و بر 
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، فرقوووی بوووین خوخشووواوندان پووودر و ووووادری و پووودری ،«عاقلوووه»در ووووورد  . 1346 مسأله
گونهخوخش ت بین آنان حه  که در ارث وطرح اسوتان نزدخک و دور نحست و اولوخ  ، ای 

از دور و نزدخووک در پرداخووت دخووه شوورکت  عوونا« عاقلووه»حلكووه ههووۀ افووراد ، وجووود نوودارد
 .  شوندوی

o ت توزی  دخه بر عاقله  کحفح 
که وقدار دخه . 1347 مسأله ون ، حاخود بپردازنود« عاقلوه»ای  وتناسوب حوا دارایوی و تهك 

گور حعضوی از طور وتعارف و وعهول بینشان تقسوحن ووی آنان حه والی هر خک از شوود و ا
   .شوداز دخگران ساقط وی، دخه را بپردازند« عاقله»افراد 

 کوه - واجوب اسوت و شواول افوراد فقحور« عاقله»از  پرداخت دخه بر افراد غنی ،حنابراین
 .  دشونهی - توانایی تأوحن وخارح زندگی و تدبیر وعاش خوخش را ندارند

o  ناتوانی عاقله خا اوتناع آنان از پرداخت دخه 
گر  . 1348 مسأله  توانایی پرداخت ههه خا قسوهتی از دخوه را نداشوته حاشوند« عاقله»ا

حاخود خووِد فورد قاتول ، اوتناع ورزند و اوكان اججار آنان نجاشود، خا حا وجود توانایی والی
 ؛ دخه را بپردازد

کوال   عواجز  ا چنانچه قاتل توانایی نداشوته و  دخوه از بیوت الهوال پرداخوت ، حاشوداو 
 .  شود وی

o های حدنی غحر از قتل  وظحفۀ عاقله در وورد آسحج 

چنانچووه حووه ، «قتوول»آسووحب خووا صوودوۀ وارد شووده بوور شووخص غحوور از  . 1349 مسأله
ووۀ خوووِد فوورد آسووحب زننووده ، حاشوود 1صووورت خطووا خووا در حكوون آن هرچنوود دخووۀ آنهووا بوور ذو 

                                                           
که حه1 وۀ ناحوالغ حوه شخصوی وارد طور عهد توس . وانند آسحجی  کوه در حكون خطوای ط فرد وجنون خوا حچ  شوود 

 . حاشدوحض وی



    / دخات 

دخوووه را  1كلحفوووا  واجوووب اسوووتوی ت« عاقلوووۀ»ولوووی در برخوووی از وووووارد بووور ، ثاحوووت اسوووت
که توضحح آن از این قرار است  :  بپردازند 

کوه وقودار ن و جراحتزخ کاوول          ،دخوۀ آنها در صوورتی  ، خوا بیشوتر حاشود 2دخوۀ 
کهتور از آن؛ واجوب اسوت« عاقله»پرداخت آن بر  وا پرداخوت دخوۀ زخون و جراحوت  ، او 

 .  واجب نحست« عاقله»بر

از بووین بووردن حووواس و ، هووا واننوود قطووع اعضوواءحبدر وووورد سووایر آسوو ،ایوون حكوون
 ؛ شود نحز جاری استونافع حدنی و آنچه ووجب شل و فلج شدن اعضا وی

کوه از روی خطوا خوا در جراحوات و شكسوتگی ،حه عنووان وثوال هوای سور و صوورت 
کوه اسوتخوان نهاخوان  بور عاقلوه تكلحفوا  واجوب اسوت دخوۀ وووردی، حكن آن واقع شوده
لوووه و و، حه( و آنچوووه حعووود از آن اسوووت )شكسوووتگی هاِشوووههوِضوووشوووده )جراحوووت و نق 
کهتوور از آن )جراحووت خاِرصووه ،وأوووووه( را بپردازنوود ، داوحووه، ولووی پرداخووت دخووۀ ووووارد 
   .بر عاقله واجب نحست 3حاِضعه و ِسْهحاق(

که ووجب سرخ شدن ،ههحن طور کجود شدن خا سحاه شدن صورت خا ، دخۀ لطهه 
 .  حاشدهین« عاقله»بر عهدۀ ، حدن شود

 .  واجب نحست« عاقله»دخۀ عهد خا شجه عهد در هحچ ووردی بر  . 1351 مسأله

 جنس و وقدار دخۀ قتل 
کووه وقتووول « دخووۀ قتوول» . 1351 مسأله روسوولهان و ووو»در صووورتی  خكووی از  ،حاشوود« ذک 

 :  ووارد ذیل است
   ؛«صد شتر» .الف
گاودوخس» .ب   ؛«ت 

                                                           
گر . 1 کوار اوتنواع ورزنود و اججوار تو« عاقله»ا انایی پرداخوت تهوام خوا حخشوی از دخوه را نداشوته حاشوند خوا از ایون 

 .  حاخد خوِد فرد حسب توانایی والی آن را پرداخت نهاخد، آنان وهكن نجاشد

کاول        خا حه عجارتی. 2  .  دخۀ 

 .  شودذکر وی« 1755تا  1751»توضحح ووارد وذکور در وساجل . 3
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گوسفند» .ج  1؛«هزار 
   ؛«هزار دخنار» .د
 2.«ده هزار درهن» .ه

گرن ذکر است، شاخا وثوسولهان و و»وقتوول  ا « نصوف»وی « دخوۀ قتول»، حاشود«  ن 
 .  حاشدخک از ووارد وذکور وی هر

وۀ خهوانی»دوخسوت ، حنابر قول وشهور بوین فقهوای عظوام . 1352 مسأله از جهلوه « ُحل 
که پرداخت آن ههانند ووارد وذکور در وسأله قجل حاحوت دخوۀ وقتوولی  ،وواردی است 

ر وی ۀ خهوانی( در صوورت )صد ، فی است و نصف آنکا، حاشد که وسلهان و وذک  حل 
ث بودن وقتول  ؛ کندکفاخت وی، و ن 

کتفوا نشوود و در حنوابر  ولی این حكن وحل  اشوكال اسوت و احتحواط واجوب حوه آن ا
گردد ،پرداخت دخه  . از سایر اقسام آن انتخاب 

گر قتل حوه صوورت غحور عهودی حاشود  . 1353 مسأله حسوب  -او « عاقلوۀ»خوا « قاتول»ا
وور هسووتنددر ان - وووورد و ولووی  وقتووول حووق  اججووار  3تخوواب هوور خووک از اقسووام دخووه وخح 
ی از اقسام دخات ندارد« عاقلۀ»خا « قاتل»   4.او را بر قسن خاص 

کوه حوق  قصواص بور عهودۀ قاتول ثاحوت ووی . 1354 مسأله ولوی  ، شووددر قتل عهودی 
خافووت دخووه حووا انتخوواب هوور خووک از ووووارد  وقتووول وووی توانوود از حووق  قصوواص در ازای در
کهتر خا بیشتر از آن حا توافق و تراضی طرفحنوذکور خا   5.صرف نظر نهاخد، وقدار 

                                                           
گوسفند»اخط تفصحل شر. 1 گاو خا  کتواب ،شوودکوه حاحوت دخوه پرداخوت ووی« شتر خا  ولدر  تور  هواى فقهوی وفص 

 . ذکر شده است

گورم« درهن»و « دخنار»توضححات وربوط حه . 2 ت تجودیل آن حوه وثقوال خوا  کحفح  « 1000توا  1001»در وسوألۀ  ،و 
 . شودذکر وی

کهتور ، را انتخواب نهاخنودقسوام دخوه اتواننود هور خوک از وی ووی« عاقلوۀ»خوا « قاتل». 3 وه  هرچنود قحهوتش از حقح 
ه است ،حنابراین .حاشد کهتر از حقح  که در زوان وعاصر وعهوال  قحهت آن   . اشكال ندارد، انتخاب نقره 

ه. 4 گر قاتل حخواهد قحهت خكی از ووارد وذکور را حه صورت  ،الجت  الزم است این اور حوا توافوق ، بپردازد« پول»ا
   .طرف وقابل حاشد

که شراخط قصاص وجود نداشته حاشد. 5 قاتل ههانند قتول  - وثل اخنكه قاتل پدر وقتول حاشد - در صورتی 
ر بین اقسام وذکور وی  . حاشدغحر عهد وخح 



    / دخات 

گوور وقتووول ولوود الزنووا و وسوولهان خووا در حكوون وسوولهان حاشوود . 1355 مسأله اش دخووه، ا
 .  حاشدزاده وی ههان دخۀ فرد حالل

ی حاشد )چه یهودی حاشود خوا وسوححی خوا زرتشوتی(  . 1356 مسأله کافر ذو  گر وقتول  ا
ر حاشد دخوۀ او  که وذک  وث حاشود دخوۀ او « هوندر 444»در صورتی   «درهون 044»و چنانچوه و ن 

 .  حاشد وی

کوه حوا وسولهانان عهود و پیهوان حنوابر  ،این حكن  کوافری  احتحواط واجوب در ووورد 
 1.حسته خا در پناه وسلهانان است نحز جاری است

 ت پرداخت دخه  ود 
که قتل عهد ووجب دخه ووی . 1357 مسأله بور فورد قاتول الزم اسوت  ،شووددر وواردی 

ت  ،والیدر صورت توانایی   .  بپردازد« خک سال قهری»دخه را در ود 
ت  ،دخۀ قتل شجه عهد در صورت توانایی والی قاتل . 1358 مسأله سه سوال »در ود 
خافووت وووی« قهووری ت ، شوووددر کووه قاتوول آن را در ووود  هرچنوود احتحوواط وسووتحب اسووت 

 .  بپردازد« دو سال قهری»

ت « عاقله» . 1359 مسأله ؛ بپردازنود« سه سال قهوری»دخۀ قتل خطایی را حاخد در ود 
ه ت سوه سوال ،الجت  م»هور سوالی ، این دخه در وود  ولوی  ،شوودحنودی ووی قسوط« خوک سوو 

 .  دفعه نحز آن را ادا نهاخند جایز است خک

ت پرداخوووت « 1705توووا  1703»حكووون ووووذکور در وسووواجل  . 1361 مسأله در ووووورد وووود 
 .  نسجت حه دخۀ غحر قتل نحز جاری است، دخه

 های حرام حکن قتل در واه 
گر قتل در خكی از  . 1361 مسأله وه ذى، القعوده ذى، )رجوب« حورامهواى وواه»ا ، الحج 

                                                           
ه در ووارد وذکور. 1 که عاوِل وناسب حا افزاخش دخه وجود داشته حاشد ،الجت  وثل اخنكه فرد اصرار  ،در صورتی 

ه داش کشتن اهل ذو   .تواند وقدار دخه را بیشتر از وقدار ذکر شده قرار دهدحاکن شرع وی، ته حاشدبر 
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گحرد م( صورت  شوود و فرقوی بوین قتول عهود خوا شوجه بور دخوۀ قتول افوزوده ووی 1        ،وحر 
 .  عهد خا خطا نحست

کووه هووای حوورام در وووورد آسووحباضووافه شوودن دخووه در ووواهشوواخان ذکوور اسووت،  هووایی 
 .  شودیجاری نه - اعضا جراحت و شكستگی، وانند قطع - شودووجب قتل نهی

گر آسحب و صدوه . 1362 مسأله که ونجر ا صوورت « وواه حورام»حه فوت شوده در  ای 
حكون ووذکور در وسوألۀ قجول ، واقوع شوود، «وواه حورام»ولی فوت شوخص حعود از ، گحرد

 ؛ شود جاری وی )اضافه شدن دخه(
نه زوان ، است« وقوع آسحب و صدوه»زوان ، والک در اضافه شدن دخه ،حنابراین

 . وفات فرد وصدوم

 حن دخه قتلوستح  ق 

کووه بوور اثوور قتوول ثاحووت وووی . 1363 مسأله هووا و شووود در حكوون سووایر دارایوویدخووۀ شوورعی 
کوه از اصول ووال برداشوته ووی ،حنابراین 2؛حاشداووال وقتول وی و انجوام  3شووداوووری 

که در وسألۀ  - وصاخای شرعی وی م بور تقسوحن  - ذکر شود« 1103»حا توضححاتی  وقود 
 .  حاشدارث وی

ووه؛ برنوودرث از دخووه ارث ووویورثووۀ وقتووول حسووب طجقووات ا . 1364 مسأله قاتوول  ،الجت 
بوورادر و خووواهر وووادرى و سووایر خوخشوواوندان ،ههچنووحن  .بووردخووودش از دخووه ارث نهووی

ۀ ، وووادری وقتووول واننوود دایووی و خالووه )پوودر و وووادری خووا پوودری خووا وووادری( جوود  و جوود 
 .  وادری از دخه سههی ندارند

کووه در و . 1365 مسأله ، شوود ذکوور« 1750 و 1757»سوواجل در جوواری شوودن احكوواوی 
                                                           

م ووذکور. 1 ؛ گورددهوای غحور حورام وویدخوۀ قتول در وواه        وقودار دخوه وعوادل، حنابراین حا اضافه شدن خک سو 
کووه در وسووألۀ  ووه ههووان طووور  ن دخووۀ قتوول زن وسوولهان نصووف دخووۀ قتوول ووورد وسوولها ،بیووان شوود« 1701»الجت 

 . است

که در فصل . 2 ت»ههان طور   . ذکر شد« 1403»وسألۀ  ،«وصح 

ت»حه فصل . 3  .  وراجعه شود« 1405»وسألۀ  ،«وصح 
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گوور قاتوول  ،و در قتوول عهوود نحووز فرقووی بووین قتوول شووجه عهوود و خطووای وحووض نحسووت ا
خافت شود 1قصاص نشود و چنانچوه بوین ولوی   ههوحن احكوام جواری اسوت، و دخه در

گحرد فرق ندارد آنچه بر آن صلح شده از اصناف دخوات  ،وقتول و قاتل صلح صورت 
کهتر خا ب، حاشد خا نه  .  یشتر از آن حاشدوساوی حا وقدار دخات شرعی خا 

برنود و در قتول عهود نحوز زوح و زوجه حه ههراه سایر ورثه از دخه ارث وی . 1366 مسأله
گر حه جوای قصواص ،هرچند برای آنان حق  قصاص ثاحت نحست حوه پرداخوت ، ولی ا

 .  برندزن و شوهر از آن ارث وی، دخه صلح شود

 ارۀ قتل  کف 

که حوه جهوت عفوو خوا واننود آن ،قاتل در قتل عهد . 1367 مسأله قصواص  در صورتی 
ارۀ جهع»اش بر عهده، نشود مواجب وی« کف  وارۀ ووذکور در جلود دو  کف  ، شوود و وقودار 
ارات»فصل   .  ذکر شد« 1145»وسألۀ ، «کف 

که ورتكوب قتول غحور عهود )قتول خطوایی خوا شوجه عهود( شوده . 1368 مسأله ، کسی 
جووه»عووالوه بوور دخووه   ووارۀ ورت  م شووود بوور او واجووب وی« کف  ووارۀ وووذکور در جلوود دو  کف  ، و وقوودار 

ارات»ل فص    .ذکر شد« 1455»وسألۀ « کف 
وووارۀ قتووول»احكوووام دخگووور وربووووط حوووه شووواخان ذکووور اسوووت،  م« کف  فصووول  ،در جلووود دو 

ارات»  2.بیان شد« 1111تا  1143»وساجل ، «کف 

 بين بردن خا قط  حعضی از اعضا خا حواس حدن دخۀ از 
o کوری چشن  دخۀ 

کنود . 1369 مسأله کوور  گر فردی دو چشن شخصوی را  ز جوا چوه اخنكوه چشون او را ا، ا
                                                           

قصاص نشدن قاتول وهكون اسوت حوه جهوت نجوودن شوراخط قصواص خوا وهكون نجوودن آن حوه سوجب فووت . 1
کردن او خا حه جهت وصالحه و توافق بین ولی  وقتو  .  ل حا قاتل حاشدقاتل قجل از قصاص خا فرار 

ارۀ سقط جنوحن در فصول . 2 کف  وسواجل  ،«احكوام سوقط جنوحن»وجحوث ، احكوام پزشوكی»احكام وربوط حه 
م و نحز« 303تا  300» ارات»فصل  ،جلد دو   .  ذکر شد« 1140»وسألۀ  ،«کف 
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کوه بینووایی دو چشوون وی حوه ،درآورد و خوا حووه چشوون او صودوه بزنوود کاووول از  طوووری  طووور 
کنود ،بین برود کوور  گور خوک چشون او را  حاخود نصوف دخوۀ قتول را ، حاخد دخۀ قتل حدهد و ا
 .  بپردازد
o دخۀ آسحج حه پلک چشن 

دخوۀ قتول و دخوۀ برگشوتن         ،حاال حا هن دخۀ برگشتن )واژگونی( دو پلک . 1371 مسأله
گر هر چهار پلوک برگوردد ،حنابراین .نصف دخۀ قتل است، پلک پایین حا هن دو دخوۀ ، ا

وا در قطوع پلوک حاشوددخۀ قتول ووی        ،وجهوع آنها  1رشا ،هوا خوا از بوین بوردن آنهواو او 
   2.ثاحت است

o گوش کری   دخۀ قط  خا 

گووش  . 1371 مسأله کوه هور دو  کند  کارى  گوش شخصی را بُجرد خا  گر فردی تهام دو  ا
کر شود کاول از بین برود و شنوایی آن حه او  گور تهوام خوک  ،طور  حاخود دخوۀ قتول حدهود و ا

کند کر  گوش را   .  حاخد نصف دخۀ قتل را بپردازد، گوش او را بجرد خا خک 
گوش حه تنهایی . 1372 مسأله  3.حاشددخۀ قتل وی        ،دخۀ قطع خا از بین بردن نروۀ 

کسی را قطع نهاخد و شنوایی او را نحوز . 1373 مسأله گوش  گر فردی دو  ، از بوین بجورد ا
ۀ  - حاخوود دو دخووۀ قتوول گوووش و دخگووری جهووت از بووین رفووتن قووو  خكووی جهووت برخوودن دو 

 .  بپردازد - شنوایی
o دخۀ قط  بينی 

گوور فووردی تهووام بینووی خووا نروووۀ بینووی )حخووش غضووروفی جلوووی بینووی(  . 1374 مسأله ا
                                                           

ت وحاسجۀ آن در وسألۀ « أرش»وعنای . 1 کحفح   . شودذکر وی« 1044»و 

ولوی ایون قوول روشون نحسوت ، ها خا از بین بردن آنها وانند دخۀ برگشتن آنها استدخۀ قطع پلک: گفته شده. 2
که بیشتر حاشدو احتهال وی وگر آنكه طورفحن حوا هون حوه ؛ شودثاحت وی« أرش»در این وورد  ،حنابراین .رود 
کنند - وثال   - وقدار ذکر شده  .  وصالحه 

وث»چنانچه شخص صدوه دخده  ،شاخان ذکر است. 3 « 1754»بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ  ،شودحا« و ن 
 .  رجوع شود
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    / دخات 

کوه حوس  بوخوایی هور دو ونفوذ بینوی او  شخصی را بجرد خا طوری حه وی آسحب برسواند 
کاول از  حه  ؛ حاخد دخۀ قتل حدهد ،بین برودطور 
کواوال  از بوین بورود  گر حس  بوخایی خكوی از دو ونفوذ بینوی او  ا ا حاخود نصوف دخوۀ ، او 

  .  قتل را بپردازد
گر فردی بینی شخصی را بجرد و حس  بوخایی او را نحز از بین بجرد . 1375 مسأله حاخد دو ، ا
 . بپردازد - اییخكی جهت برخدن بینی و دخگری جهت از بین رفتن حس  بوخ - دخۀ قتل

o دخۀ قط  زحان 

گر فردی تهام زحان شخصی را بُجرد . 1376 مسأله حاخد دخۀ قتل حدهود و ایون حكون  ،ا
که فرد گور؛ احتحواط واجوب جواری اسوتحنوابر  الل وادرزاد حاشد نحوز، در ووردی   ولوی ا

 . دخۀ قتل را بپردازد        حاخد ،الل بودن بر او عارض شده است

گر فرد طوری آسوحب حوه شخصوی بر . 1377 مسأله گفوتن او ا کوه قودرت سوخن  سواند 
ی از بین برود حه کل  حوه جهوت از  - حاخد خک دخوۀ قتول، سپس زحان او را قطع نهاخد، طور 

گفتن و عالوه بر آن حوه جهوت برخودن زحوان فورد  - دخۀ قتل        بین رفتن توانایی سخن 
 .  بپردازد - الل

ن دارد بجر که قدرت بر تكل  گر از احتدا زحان فردی را  ا ا کافی است، داو   . خک دخۀ قتل 
گوور فوورد وقوودارى از زحووان شووخص سووالن )غحوور الل( را بجوورد . 1378 مسأله دخووۀ آن حووه ، ا

که حوه  ،حنابراین 1.حاشدنسجِت از بین رفتن قدرت ادای حروف وی حاخد تعداد حروفی 
کند و نسجت آن را حه  ،جهت قطع زحان قدرت ادای آنها از بین رفته است را والحظه 

 2.اخددخه را وحاسجه نه، د و حه آن نسجتحه دست آور کل  حروف
                                                           

 .  ههان. 1
گور شوخص ووذکور ووثال  خوک حورف ؛ حرف شهرده شده است «44»حروف در عربی  ،حه عنوان وثال. 2 لذا ا

کاول        ،عربی را نتواند حگوخد گر دو حرف را نتواند حگوخد دخۀ  کاول و        ،و ا  .  پرداخت شود... دخۀ 
وظ ووی ها نحزنحست حكن وذکور در اهل سایر زحانو حعحد  کوه حوه آنهوا تلف  و  کننودحوه نسوجت حروفوی حاشود 

کلهوات صوورت ووی، وراد از حروف وظ  ون و تلف  که حوه آنهوا تكل  کوه حوه هنگوام ، گحوردحروفی هستند  نوه حروفوی 
کتاحت در رسن الخط  از آنها استفاده وی  .  شودنگارش و 
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کوه برخوده شوده  که نسجت وساحت وقداری  هر چند احتحاط وستحب آن است 
کوول  زحووان حووه دسووت آورده )وووثال  نصووف خووا خووک سوووم و واننوود اخنهووا( و  را حووه وسوواحت 

بیشووتر از آنچووه در وحاسووجه بوور اسوواس قوودرت ادای حووروف ذکوور  ،چنانچووه ایوون نسووجت
 1.ا بر اساس آن بپردازددخه ر، شده حاشد

کوه قودرت  . 1379 مسأله گر فردی حدون قطع زحان طوری حه شخص آسحب برساند  ا
گفتن وی حه ن و سخن  کاول از بین برود حاخد دخۀ قتل بپوردازد تكل  گور قودرت ؛ طور  وا ا او 

ن وی نسجت حه ادای حعضی از حروف از بوین رفتوه دخوه ثاحوت ، حوه ههوان نسوجت، تكل 
 2.شود وی

o داندخۀ از بين بردن دن 

گر فوردی تهوام دنودان . 1381 مسأله کسوی را از بوین بجورد )کوه تعوداد آنهوا ا توا  44هواى 
 .  حاخد دخۀ قتل بپردازد 3است(

گر فردی حعضی از دندان . 1381 مسأله  حاخود بوراى هور 4،های شخصی را از بوین بجوردا
کوه وهاى جلوندانک از دوخ عودد « 5»ک حواال و وووعودد آن در ف« 5»ت و وووعودد اس «14»و 

گر وووهاى دخ دخوۀ قتول را حدهود و بوراى هور خوک از دنودان        ،اردآن در فک پوایین قورار د

                                                           
وث»صودوه دخوده  شاخان ذکر است چنانچه شوخص. 1 « 1754»بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ  ،حاشود« و ن 

 .  رجوع شود
 .  ههان. 2

 عودد دنودان نوحش در هور«4»عدد دندان پویش و « 0»: دندان )در زحان فارسی( عجارت است از 44وراد از . 3
که وجهوعا   عودد « 0»نناونود و ههچنوحهوای پیشوحن خوا جلوو وویشوود و آنهوا را دنودانعدد ووی« 14»فک 

کوچک و  کرسی  کوه وجهوعوا  «0»دندان  کرسی بزرگ در هر فوک  شوود و آنهوا را عودد ووی« 15»عدد دندان 
 . ناوندهای عقب خا پسحن ویدندان

کوه آن را  این تقسحن ،شاخان ذکر است  کرسی آخر  که دندان  « دنودان عقول»حندی در وورد شخصی است 
کووه دنوودان، نروییووده اسووتعوودد اسووت بوورای او  «0»ناونوود و وجهوعووا  وووی ووا فووردی  دنوودان »هووای وعووروف حووه او 
ووت « أرش»و وعنووای ، شووودثاحووت وووی« أرش»واجووب در وووورد آنهووا حنووابر احتحوواط  را دارا حاشوود« عقوول کحفح  و 

 . شودذکر وی« 1044»وحاسجۀ آن در وسألۀ 
ه. 4  . تثاحت اس« أرش»ای از آن گوشه در ترک خوردگی دندان خا شكستن حخش خا ،الجت 
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    / دخات 

ن قوورار ووووعوودد آن در فووک پایی« 4»عوودد آن در فووک حوواال و « 4»عوودد اسووت و  «15»کووه 
 1.دخۀ قتل را بپردازد        ،دارد

o دخۀ قط  دست 

گوور  . 1382 مسأله کنوود حاخوود دخووۀ قتوول حدهوود و ا کسووی را قطووع  گوور فووردی هوور دو دسووت  ا
کند  .  نصف دخۀ قتل را بپردازد  حاخد، خک دست را قطع 

کوف ،در این حكون  خوا حواالتر از آن وثول ووچ خوا  2فرقوی بوین قطوع دسوت از قسوهت 
 .  ساعد خا آرنج خا حازو نحست

o دخۀ قط  انگشتان دست 
گر فردی ده انگشت دو دست شخصی را قطع نهاخد . 1383 مسأله حاخود دخوۀ قتول ، ا

کووه انگشوو در، هووای دسووت را بجووردبپووردازد و چنانچووه حعضووی از انگشووت ت وصووورتی 
 ،دخووۀ قطووع خووک دسووت        دخووۀ قطووع آن، ع شووده انگشووت شسووت )ابهووام( حاشوودووووقط

کاول است        وعادل حا  ؛ دخۀ 
ا دخۀ قطع هر خک از سایر انگشت  وعوادل  ،دخۀ قطع خوک دسوت       های دستاو 
کاول وی        حا    3.حاشددخۀ 

o دخۀ قط  پا 

گر فردی هر دو پاى شخصی ر . 1384 مسأله گور ، ا قطع نهاخدا حاخد دخۀ قتول حدهود و ا
کند  .  حاخد نصف دخۀ قتل را بپردازد، خک پای شخصی را قطع 

                                                           
وث»چنانچه شوخص صودوه دخوده  ،شاخان ذکر است. 1 « 1754»حاشود بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ « و ن 

 .  رجوع شود

صوول وووی ،در اخنجووا« کووف»ونظووور از . 2 کووه از خووک طوورف انگشووتان دسووت حووه آن وت  شووود و از ووضووعی اسووت 
که در لغت عرب طرف دخگر حه وچ دست ختن وی   .شودناوحده وی« راَحة»گردد 

وث»چنانچه شوخص صودوه دخوده  ،شاخان ذکر است. 3 « 1754»حاشود بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ « و ن 
 .  رجوع شود
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 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

فرقی بین قطع پا از اصول )رخشوۀ( انگشوتان و حواالتر از آن وثول ووچ  ،در این حكن 
 .  خا ساق خا زانو خا ران پا نحست

o دخۀ قط  انگشتان پا 
گوور فووردی ده انگشووت دو پووای شخصووی را قطووع نها . 1385 مسأله خوود حاخوود دخووۀ قتوول ا

کوه در وثل دخۀ قطع آن انگشوت از دسوت ووی، قطع هر انگشت پا ۀبپردازد و دخ حاشود 
 1.بیان شد« 1747»وسألۀ 
o دخۀ قط  پستان زن 

گر خكی از آنهوا را  . 1386 مسأله گر فردی دو پستان زنی را بجرد حاخد دخۀ قتل حدهد و ا ا
 . حاخد نصف دخۀ قتل را بپردازد، بجرد

o ای ورده دخۀ از بين بردن بيضه 

گر فردی بیضه . 1387 مسأله  .  حاخد دخۀ قتل بپردازد ،های وردى را از بین بجردا
o دخۀ قط  نخاع 

گور بور اثور آنقطع نخاع )طناب نخاعی( ووجب دخۀ قتول ووی . 1388 مسأله ، شوود و ا
کوه دخوه دارد، های جانجی دخگری حه حدن وارد شود آسحب  ،چنانچه از ووواردی اسوت 
نخوواع ووجووب َشوول خووا فلووج شوودن واننوود اخنكووه قطووع  - آن نحووز لحوواظ شووود ۀحاخوود دخوو

   2.ثاحت است« أرش»و در غحر آن  - اعضای حدن شود
o دخه زوال عقل 

گووور فوووردی . 1389 مسأله کوووه وجنوووون شوووده و ، ا طوووورى حوووه شخصوووی آسوووحب برسووواند 
 .  حاخد دخۀ قتل بپردازد ،عقلش زاجل شود

                                                           
 .  ههان. 1
ت وحاسجۀ آن« أرش»وعنای . 2 کحفح   . شودذکر وی« 1044»در وسألۀ  ،و 



    / دخات 

o های حدنی ورد و زن در قط  اعضا و سایر آسحج ۀتفاوت دخ 

که در وسألۀ ،دخۀ قتل زن . 1391 مسأله دخوۀ « نصوف»، بیان شود« 1701» ههان طور 
کوه دخوۀ حاشد و ایون حكون در ووورد قطوع اعضوا و سوایر آسوحبقتل ورد وی هوای حودنی 

کاوولثلث  وساوی خا بیشتر از»آنها  جواری اسوت و دخوۀ آنهوا در ووورد ، حاشودووی« دخوۀ 
 ؛ حاشددخۀ وذکور برای ورد وی« نصف»زن 
که ولی نسجت حه قطع اعضا و سایر آسحب  کهتور از ثلوث دخوۀ »دخۀ آنها  های حدنی 
 .  حاشددخۀ وذکور برای ورد وی« وساوی»دخۀ آنها در وورد زن ، حاشدوی« کاول

 سر وصورت»های  آسحج ۀدخ» 

بر حسب نوع آسحب وارد شده وتفواوت  ،و صورت 2در سر 1دخۀ زخن و شكستگی
که در ضهن وساجل ذیل بیان وی  3.شوداست 

o 9 .جراحت خارصه 

گوور جراحووت و پووار . 1391 مسأله کووه حووه ا گی در پوسووت سوور خووا صووورت طوووری حاشوود 
نوام دارد و دارای سوه صوورت  4«خاِرصوه»، هوای سوطحی واننود خوراش، گوشت نرسد

 :  است

کووه خووون خووارح نشووود .الففف ی حاشوود  کاووول           ،دخووۀ ایوون وووورد؛ حووه حوود  دخووۀ 
 .  حاشد وی

گوردد ،خون خارح شود .ب که جاری  ی نجاشد  نجوا از آ ،در ایون ووورد؛ ولی حه حد 
                                                           

 . حكن زخن و جراحت را دارد، و صورت سوختگی سر. 1

که وو نروییده ویع روخش وو و چه قسهتچه وواض، «تهام سر»این حكن شاول . 2 ولوی شواول ؛ گرددهایی 
 .  شودنهی« گردن»

وووث»چنانچوووه شوووخص صووودوه دخوووده  ،شووواخان ذکووور اسوووت. 3 بووورای وحاسوووجۀ دخوووۀ آن در ووووورد  ،حاشووود« و ن 
له»خعنی « 1753تا  1751»های ذکر شده در وساجل  آسحب رجووع « 1754»حه وسوألۀ  ،«ووارد خارصه تا ونق 
 .  شود

 .  شودوی« داوحه»اه از آن تعجحر حه گ. 4
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کاووول خووا         کووه وهكوون اسووت دخووۀ آن حووا فوورد   واجووبحنووابر احتحوواط  ،آن حاشوود         دخووۀ 
گحرد         آسحب دخده نسجت حه وازاد از  .  وصالحه صورت 

که خون جاری شود .ج ی حاشد  وانند صوورت ذکور شوده در ، دخۀ این وورد؛ حه حد 
کاول وی         وسأله حعد  .  حاشددخۀ 

o 3 .حت داوحهجرا 
گوور جراحووت و پووارگی در پوسووت سوور خووا صووورت . 1392 مسأله کووه حووه  ،ا طوووری حاشوود 

کنوود کهووی در آن نفوووذ  کاووول وووی         دخووۀ آن، گوشووت برسوود و  ایوون نوووع ؛ حاشووددخووۀ 
 1.ناوند وی« حهداو»جراحت را 

o 7 .جراحت حاضعه 
گر جراحت و پارگی در پوست سر خوا صوورت ووجوب برخودگی عهحوق  . 1393 مسأله ا

کاوووول          دخوووۀ آن، نوووازک روی اسوووتخوان نرسووودولوووی حوووه پوسوووت ، گوشوووت شوووود دخوووۀ 
 2.ناوندوی« حاِضعه»این نوع جراحت را ؛ حاشد وی

o 9 .جراحت سهحاق 
گر جراحت و پارگی در پوست سر خا صورت عهحق حاشد . 1394 مسأله کوه  ،ا طووری 

کاوول          دخوۀ آن، گوشت را شكافته و حه پردۀ نازک استخوان برسود ؛ حاشودووی 3دخوۀ 
 .  ناوندوی« ِسْهحاق»حت را این نوع جرا

o 3 .جراحت ووضحه 
گر جراحت و پارگی در پوست سر خا صورت عهحق حاشد . 1395 مسأله کوه  ،ا طووری 

                                                           
 . شودوی« حاِضعه»گاه از آن تعجحر حه . 1

 .  شودوی« َتالِحههو»حر حه گاه از آن تعج. 2
کاول        خا حه عجارتی. 3  .  دخۀ 
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کنووار زنوود و اسووتخوان ، نهاخووان شووود گوشووت را شووكافته و پووردۀ نووازک روی اسووتخوان را 
کاول          دخۀ آن  .  ناوندوی« وِضحهو»این نوع جراحت را ؛ حاشدوی 1دخۀ 
o 6 .اشههشکستگی ه 

گر استخوان شكسته شوود هرچنود زخون و جراحتوی در سور و صوورت  . 1396 مسأله ا
کاوووول          دخوووۀ آن، اخجووواد نشوووود « هاِشوووهه»ایووون نووووع شكسوووتگی را ؛ حاشووودووووی 2دخوووۀ 

 .  ناوند وی
o 3 .له  شکستگی ونق 

گر صدوه خا ضرحه . 1397 مسأله کوه اسوتخوان  ا شكسوته شوده و بور اثور ، طوری حاشود 
کاووول          دخووۀ آن، خووود بیوورون آخوودهوواى اسووتخوان از جوواى  آن حعضووی از ریزه  3دخووۀ 

لهو»این نوع شكستگی را ؛ حاشد وی ِ  .  ناوندوی« نق 
o 8 .شکستگی وأوووه 

کوه حوه پوردۀ وغوز سور برسود . 1398 مسأله گر شكستگی سر طوری عهحق حاشد  دخوۀ ، ا
ر حاشووود کوووه فووورد آسوووحب دخوووده ووووذک  وووث       آن در صوووورتی  کاوووول و در ووووورد و ن  دخوووۀ 

 5.ناوندوی« وأوووه»نوع شكستگی را این . حاشد وی 4آن نصف
آن « عهوووق»، وعحوووار در دخوووۀ جراحوووت و شكسوووتگی در وسووواجل قجووول . 1399 مسأله
ظوواهری فرقووی بووین اخنكووه وسوواحت . حنووابراین، نووه طووول و عوورض ظوواهری آن، اسووت

کن خا وتوسجراحت حاد خاد حاشدث شده   .  نحست، ط خا ز
                                                           

کاول        خا حه عجارتی. 1  .  دخۀ 

کاول        خا حه عجارتی. 2  .  دخۀ 

کاول        خا حه عجارتی. 3  .  دخۀ 

کاول        خا حه عجارتی .4  .  دخۀ 

که وقدار دخ، گونه، وانند شكاف اخجاد شده در بینی، ووارد وذکور استثناجاتی نحز دارد. 5 گوش  آنها  ۀلب و 
کتاب لدر   . تر بیان شده استهای وفص 
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 غحر از سر و صورت»های حدنی دخۀ آسحج» 

حووه حسووب  1 - غحوور از سوور و صووورت - وارد شووده حووه حوودنهووای حكوون دخووۀ آسووحب
وحودود آن حه چنود ووورد  ،در اداوه؛ حاشد اختالف اعضا و نوع صدوات وختلف وی

کتابشود و برای اط اشاره وی لالع از شرح آنها حه   2.تر وراجعه شودهای وفص 
o شکستگی شانه ۀدخ 

گوور حوودون عحووب و نقووص بهجووود خاحوود 3«شووانه»دخووۀ شكسووتن  . 1411 مسأله  دخووۀ        ،ا
 5.است 4کاول

o شکستگی حازو ۀدخ 

گوور حوودون عح« هوور خووک از دو حووازو» دخووۀ شكسووتن . 1411 مسأله جود ووووص بهوووووب و نقوووووا
 .  است 6کاول دخۀ       ،دووخاح

o شکستگی آرنج دست ۀدخ 

گوور حوودون عحووب و نقووص  7«هوور خووک از دو آرنووج دسووت»دخووۀ شكسووتن  . 1412 مسأله ا
 9.است 8کاول ۀدخ       ،بهجود خاحد

                                                           
)َکْسوور( برخووی از « شكسووتگی»حكوون  ،«1017 تووا 1044»در ضووهن وسوواجل  ،در قسووهت نخسووت ایوون حخووش. 1

کردن»، «شكافتن»و برای اطالع از حكن  حدن بیان شده استاعضای  آنها و حكون « کوبیدگی»، «سوراخ 
کتاب، ووارد وشاحۀ دخگر ل هایحه  گرددوفص   .  تر وراجعه 

کوه در وسوألۀ . 2 کوه در وسواجل چنانچوه دخوۀ هور خوک از آسوحب ،بیوان شود« 1754»ههان طوور  توا  1044»هوایی 
کاول حاشدثلث  کهتر از، شودذکر وی« 1017 ر»در وقدار دخه فرقی بین ، دخۀ  وث»و « وذک  و در  نحسوت« و ن 

ث  ،غحر این صورت ر است« نصف»دخۀ و ن   . دخۀ وذک 
 . «َوْنِكب». 3

کاول است      دخنار خا « 144»که برابر حا  ،دخۀ قطع خک دست      ،حه عجارت دخگر. 4  .  دخۀ 

کردن شانه دخۀ فک  . 5 کاول است        دخنار خا« 74» ،و جدا   . دخۀ 

کاول وی       دخنار خا« 144»که برابر حا  ،دخۀ قطع خک دست        ،حه عجارت دخگر. 6  . حاشد دخۀ 

 . «ِوْرَفق»خا  «َوْرِفق». 7

کاول است       دخنار خا« 144»که برابر حا  ،دخۀ قطع خک دست        ،حه عجارت دخگر. 8  .  دخۀ 
کردن آرن. 9 کاول است       دخنار خا« 74» ،جدخۀ فک  و جدا   . دخۀ 
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o ساعد دست شکستگی ۀدخ 

گوور حوودون عحووب و نقووص « هوور خووک از سوواعد دو دسووت»دخووۀ شكسووتن  . 1413 مسأله ا
کاول است         ،بهجود خاحد  2و دخۀ شكستن خكوی از دو اسوتخوان سواعد دسوت 1دخۀ 

گر حدون عحب و نقص بهجود خاحد کاول        ،ا  4.است 3دخۀ 

o شکستگی وق دست ۀدخ 

گوور حوودون عحووب  5،«هوور خووک از دو وووچ دسووت»دخووۀ شكسووتن  . 1414 مسأله و نقووص ا
کاول        ،بهجود خاحد  .  است 6دخۀ 

o شکستگی ران پا ۀدخ 

کجووی و نقووص خوووب  7«هوور خووک از دو ران پووا»دخووۀ شكسووتن  . 1415 مسأله گوور حوودون  ا
کاول        ،ودوش  9.است 8دخۀ 

                                                           
کاوول  دخوۀ        حاشود و وناسوب اسوت حوه ثاحوت وی« أرش». اگر ساعد حه صورت وعحووب و نواقص بهجوود خاحود، 1

گحرد.   وصالحه صورت 

زنوود »، ( تشووكحل شووده اسووتulna« )زنوود زیوورین»( و radius« )زنوود زبوورین»سوواعد دسووت از دو اسووتخوان . 2
کووه ووووازی حووا اسووتخوان ح« زبوورین زنوود »لنوود در سووهت خووارجی سوواعد در طوورف انگشووت شسووت اسووت 
کوچوک دسوت ووی« زیرین حاشود و ایون دو اسوتخوان حلنود در سوهت داخلوی سواعد و در طورف انگشوت 

صل وی  . نهاخنداستخوان وچ دست را حه آرنج وت 

که برابر حا         ،دخگر ارتحه عج. 3 کاول است        دخنار خا« 144»دخۀ قطع خک دست   . دخۀ 

ا شكسته شدن هر دو استخوان ساعد دست. 4  . شودحه ونزلۀ شكسته شدن ساعد وحسوب وی، او 

 .  «َزْند و َزْنَدْین». 5

کاول        دخنار خا« 04» ،حه عجارتی. 6  .  دخۀ 

 .  «َفِخذ». 7

که برابر حا         ،دخگر . حه عجارت8 کاول استدخ        دخنار خا« 144»دخۀ قطع خک پا   . ۀ 

نقول و جوا حوه جوایی »ای وشواحه شوود و چنوحن صودوهثاحوت ووی« أرش» ،پوا نسجت حه از حند در رفتگی ران. 9
کوه دخوۀ آنووی« اسوتخوان ران چنانچوه در ایون وووورد  ،حنوابراین .نصوف دخووۀ شكسوتن ران پوا اسوت، حاشود 
گحرد        وصالحه حه کاول صورت   .  کافی است، دخۀ 
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o شکستگی زانوی پا ۀدخ 

کجوی و  1،«هور خوک از دو زانووی پوا»دخۀ شكسوتن  . 1416 مسأله کوه حودون  در صوورتی 
کاولدخ        ،عحب بهجود خاحد  3.است 2ۀ 

o شکستگی ساق پا ۀدخ 

کجووی و عحووب ، «هوور خووک از دو سوواق پووا»دخووۀ شكسووتن  . 1417 مسأله چنانچووه حوودون 
کاول        ،خوب شود  5.است 4دخۀ 

o پا ۀشکستگی قدم خا پاشن ۀدخ 

چنانچوه حودون عحوب ، «هر خک از دو قدم پا خا پاشنۀ آن»دخۀ شكستن  . 1418 مسأله
کاول        ،و نقص بهجود خاحد  .  است 6دخۀ 

o گی پشتشکست ۀدخ 

گر فرد . 1419 مسأله که دخگر حه حالوت عوادی  7«پشت» ،ا شخصی را طورى حشكند 
کاول بپردازد، برنگردد و خهحده حاقی حهاند خا نتواند حنشحند  ؛ حاخد دخۀ 

ا چنانچه حعدا  حدون نقص و عحب خوب شود  خوۀد        ،«پشوت»دخۀ شكستن ، او 
 .  کاول است

                                                           
 .  «ُرْکَجه». 1

که برابر حا         ،دخگر . حه عجارت2 کاول وی        دخنار خا« 144»دخۀ قطع خک پا   . حاشد دخۀ 

کردن زانو دخۀ فک  . 3 کاول است          دخنار خا« 74» ،و جدا   .  دخۀ 

که برابر حا         ،دخگر . حه عجارت4 کاول است        دخنار خا« 144»دخۀ قطع خک پا   . دخۀ 

ک. 5 گر حا  کاول است        ،جی و عحب بهجود خاحدا  . دخۀ 

که برابر حا         ،حه عجارت دخگر. 6 کاول وی        دخنار خا« 144»دخۀ قطع خک پا   . حاشد دخۀ 

 . «َظْهر خا ُصْلب». 7
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o ها شکستگی ترقوه ۀدخ 

کووه  1،هووا()ترقوووه« اسووتخوان حوواالى سووحنه دو»دخووۀ شكسووتن  . 1411 مسأله در صووورتی 
کاول          ،حدون عحب و نقص بهجود خاحد  .  است 2دخۀ 

o هاشکستگی دنده ۀدخ 

کوووواى حووووه ده از دندهووووهوور دن»ن ووووۀ شكستوووودخ . 1411 مسأله وط ووووب وخلووووا قلووووه حوووودن 
کاول         3،«تواس  .  حاشد وی 4دخۀ 

کووه حووه دو  هوور دنووده»دخووۀ شكسووتن  . 1412 مسأله دخووۀ           ،«شووود حووازو ونتهووی ویاى 
 .  است 5کاول

o گردن  شکستگی 

گووردن حوودون ؛ ثاحووت اسووت  6رشا« گووردن»در وووورد شكسووتگی  . 1413 مسأله گوور  پووس ا
کاول وصالحه شود و چنانچه حوه        وناسب است حه، عحب و نقص بهجود خاحد دخۀ 

کوج و وایوول حوه خكووی از دو طورف شووده( ، صوورت نواقص و وعحوووب بهجوود خاحوود )گوردن 
گحردو کاول نزدخک است وصالحه صورت  که حه دخۀ   .  ناسب است حه وقداری 

o  ل خا فلج شدن اعضادخه َش 
دخوووۀ         انگشوووتان و واننووود آن، پوووا، دسوووت« َشووول خوووا فلوووج شووودن»دخوووۀ  . 1414 مسأله
 7.عضو است آن

                                                           
کوه حوه خكی در چ  و خكوی در راسوت وی، هر خک از دو استخوان حاالی سحنه« چنجر»خا « َتْرُقَوه». 1 طوور  حاشود 

صل وی  . شودافقی قرار دارد و از سهت داخل حه جناغ و از سهت خارح حه استخوان شانه وت 

کاول خعنی        دخنار خا« 04» ،حه عجارتی. 2  .  آن        دخۀ 

که قلب را احاطه نهوده و از آن وحافظت وی هاییظاهرا  ونظور دنده. 3  . کنداز قفسۀ سحنه است 

کاول        خادخنار « 40»حه عجارتی . 4  .  دخۀ 

کاول        دخنار خا« 14»حه عجارتی . 5  .  دخۀ 

ت وحاسجۀ آن« أرش»وعنای . 6 کحفح   . شودذکر وی« 1044»در وسألۀ  ،و 

وث»چنانچه شخص صدوه دخده  ،شاخان ذکر است. 7 « 1754»بورای وحاسوجۀ دخوۀ آن حوه وسوألۀ  ،حاشود« و ن 
 .  رجوع شود
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کاوووول خوووک دسووو ،حنوووابراین ت ووووودخوووۀ ههوووان دس        ،تودخوووۀ َشووول خوووا فلوووج شووودن 
که وعادل حاووحاش وی کاوول اسوت وی         د  کاوول  حاشود دخوۀ  و دخوۀ َشول خوا فلوج شودن 
کووه وعووادل حووادخووۀ هوور دو دسووت وووی        ،دسووت دو گوور         حاشوود  کاووول اسووت و ا دخووۀ 
کاوول فلوج شوود ی هر دو دست و هر دو پاخش حوهوکس وجهووع دخوۀ آنهوا خوک دخوۀ ، طوور 

کاول است         کاول و  1.دخۀ 

o  در حدن« جاجفه»دخۀ جراحت 
گلولوه حوه  . 1415 مسأله گر اشحایی وانند چاقو خوا نحوزه خوا  وارد « درون سوحنه خوا شوكن»ا
کاول است       آن ۀدخ، گردد    ؛ناوندوی« جاِجفه»این نوع جراحت را ، دخۀ 

ه گردد ،الجت  کاول حه آن افزوده وی       ،چنانچه از طرف دخگر خارح   2.شود دخۀ 

گلوله در  . 1416 مسأله گر اشحایی وانند چاقو خا نحزه خا  کنود «دست خا پا»ا ولوی  ،نفوذ 
کاول است و چنانچوه از طورف دخگور خوارح       دخۀ آن، از طرف دخگر خارح نشود دخۀ 

 3.ثاحت است« أرش»عالوه بر آن ، شود
گوور جراحووت جاجفووه . 1417 مسأله  - بیووان شوود« 1010»کووه توضووحح آن در وسووألۀ  - ا
ک»ب از بین رفتن ووج کوعالوه بر دخه، گردد« هالحهطحال خا خكی از  ه بورای آن ذکور ای 
ک، شد  .  شودثاحت وی« أرش»لحه و طحال جهت 

گوور جراحتووی در ظوواهر وجووود نداشووته حاشوود و تنهووا از طریووق ضوور ،طووور ههووحن  حه خووا ا
ک کووار بیافتوودلحووهواننوود آن طحووال خووا خكووی از  ثاحووت « أرش»، هووا دچووار نقووص شووده و از 

 4.است

                                                           
کاول       . 1 کاول برای هور دو پوا       دست وبرای دو  دخۀ  کاوول و       کوه وجهوعوا  ، دخۀ  کاوول خوا خوک دخوۀ   دخوۀ 

 . حاشدآن ویثلث 

ووث»در ایوون وسووأله و وسووألۀ حعوود چنانچووه شووخص صوودوه دخووده  ،شوواخان ذکوور اسووت. 2 بوورای  ،حاشوود« و ن 
 .  رجوع شود« 1754»وحاسجۀ دخۀ آن حه وسألۀ 

ت وحاسجۀ آن در« أرش»وعنای . 3 کحفح  ه؛ شودذکر وی« 1044»وسألۀ  و  در فرض وسأله وصالحه بین  ،الجت 
کاول حه عنوان       طرفحن حا پرداخت   . کافی است« أرش»دخۀ 

 .  وراجعه شود« 1040 و 1040»حه وساجل . 4
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o که ووجج سرخی ۀدخ  ا سحاهی شودکجودی خ، ضرحه زدن حه صورت خا حدن 
گوور فوورد حووه  . 1418 مسأله شخصووی سووحلی زده خووا طووور دخگووری ضوورحه وارد « صووورت»ا
 : چنانچه صورت، کند

   ؛حاحت دخۀ آن حدهد 1وثقال شرعی طال« 0/1»حاخد ، شود« سرخ» .الف
   ؛وثقال شرعی طال حاحت دخۀ آن حدهد «7»حاخد ، شود« کجود» .ب
 2.آن بپردازد وثقال شرعی طال حاخد حاحت دخه «5»، شود« سحاه» .ج
گر جای دخگر حدن  ا ا کند حاخد حاحت ، شخصی را بر اثر زدن او  کجود خا سحاه  سرخ خا 
ولحوق  «سور» ،بپوردازد و در ایون حكون، آنچه را در وورد صورت ذکر شود« نصف»، دخه

گر حدن خا سر. حنابراین، نه صورت، حه حدن است  : )غحر از صورت(3ا

   ؛ال شرعی طال حاحت دخۀ آن حدهدوثق        حاخد، شود« سرخ» .الف
   ؛وثقال شرعی طال حاحت دخۀ آن حدهد «0/1»حاخد ، شود« کجود» .ب
 .آن بپردازد ۀوثقال شرعی طال حاخد حاحت دخ «7»، شود« سحاه» .ج

پودر و فرزنود و ، زن و شووهر، در حكن فوق فرقی بین حالغ و ناحالغشاخان ذکر است، 
 4.حاشدن عهدی خا خطایی بودن آن نهیوانند آن نحست و نحز فرقی بی

گونه . 1419 مسأله گر ضرحه حه  که صورت خا حدن شخص سرخ شودها ولوی  ،ای حاشد 
ت اندکی حاقی وانده و حه سرعت برطرف شود  .  دخه ندارد، ود 

گونه . 1421 مسأله گر ضرحه حه  کوه حوه خوودی خوود ووجوب سورخی پوسوت ا ای حاشود 
اثور ضورحه ، اسوت ولی چون رنو طجحعی صورت خا حدن فرد وایل حوه سورخی ،شودوی

ووت شووده، شووودظوواهر نهووی در ، در ایوون فوورض چنانچووه فوورد حووه واسووطۀ ضوورحۀ وووذکور اذخ 
 .  وگرنه دخه ندارد ،ثاحت است« أرش»وورد آن 

                                                           
ذکوور « 1041»بوور اسوواس سووایر اجنوواس دخووات واننوود نقووره در وسووألۀ  ،در ایوون وسووأله هحكوون پرداخووت دخوو. 1

 . شود وی
 .  شودذکر وی« 1004و  1001»وساجل  ،«وقادیر درهن و دخنار»در وجحث « وثقال شرعی»ضحح تو. 2
 .  نه صورت، شودجزء سر وحسوب وی« گوش». 3
 .  شودقصاص ثاحت نهی ،در ووارد فوق هرچند حه صورت عهدی حاشد ،حنابراین. 4
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 های حدنی غحر از قتل جنس دخه در آسحج 

وانند قطع اعضا و شكسوتگی و جراحوت و ، پرداخت دخه در غحر قتل . 1421 مسأله
کوه د، غحر آن دخنوار و سوایر ، ر دخوۀ قتول بیوان شود )درهونبر اساس هر خوک از اجناسوی 

کافی است  ؛ ووارد( 

ه  کوه ووجوب  ،الجت  که دخۀ ضورحه زدن حوه صوورت خوا حودن  احتحاط واجب آن است 
کجودی خا سحاهی شود  .  فقط بر اساس طال )دخنار( وحاسجه شود، سرخی خا 

 ن نشده است ع دخه براخش وعح  که در شر  حکن وواردی 
کووه در شوورع دخووههووا و آسووحب»بوورای تعحووین  . 1422 مسأله ن صوودواتی  ای بووراخش وعووح 
که در تعحین وقدار دخوه نقوش دارد وثول نووع آسوحب و ووضوع آن و ، «نشده حاخد اووری 

که در فرد حاقی وی که دخۀ آن در شرع آثاری  گذارد را لحاظ نهود و آن را حا ووارد وشاحه 
ن شووده سوونجحد و بوور اسوواس آن کوورد ، وعووح  کووه آن را وقووداری را حووه عنوووان دخووه تعحووین 

   .ناوندوی« أرش»
ه حه حكن وذکور ن نهودن  ،حا توج  تووان حوه نظور دو نفور عوادل از ووی« أرش»برای وعح 

کرد  . اهل خجره رجوع 

کوه ووجوب شاخان ذکور اسوت،  گور اوووری  شوود از روی خطوای وحوض ووی« أرش»ا
گحوورد کووه در وسووألۀ ، صووورت  گردخوود« 1705»الزم اسووت وطووابق حكهووی  عهوول ، بیووان 

 .  شود

خه ووجوب ثاحوت شودن  . 1423 مسأله گور خكوی از دو  رش ویاآسحب زدن حه ر شوود و ا
خووه از بووین بوورود کاووول         وناسووب اسووت حووه، ر گوور آسووحب ووجووب اخووتالل در  دخووۀ  و ا

خه و تنگی نفس حه ت ر کاوول وصوالحه         وناسب است حه ،طور داجن شود فعالح  دخۀ 
گحرد  .  صورت 

گور حوه  رش ویادن ووجب ثاحت ش، از بین بردن خا قطع طحال . 1424 مسأله گردد و ا
کاول وصالحه شود  .  وناسب است، ثلث دخۀ 
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ک . 1425 مسأله گوردد و  رش ویالحه حاعث ثاحت شدن از بین بردن خا قطع خكی از دو 
کاول وصالحه شود گر حه ثلث دخۀ   .  وناسب است، ا

شووود و وناسووب  رش ویابرداشووتن و قطووع رحوون ووجووب ثاحووت شوودن  . 1426 مسأله
کاول خا بیشتر وصالح        است حه  .  ه شوددخۀ 

ووجوب  ،شوودحوه قطوع تخهودان ووی کوه ونجور 1هوای فوالوپقطع لولوه . 1427 مسأله
کوودام از آنهووا حووه رش ویاثجوووت  کاووول         گووردد و وناسووب اسووت بوورای قطووع هوور  دخووۀ 

 .  وصالحه شود
شوود  رش ویااز بین بردن حخشی از وعده خا روده ووجب ثاحوت شودن  . 1428 مسأله
گر حه گردد        و ا کاول وصالحه   .  وناسب است، دخۀ 
گر ضرحه . 1429 مسأله گردد ای ونجرا گوش خا دهان  خا حاعوث  حه خونریزی از بینی خا 
کاوی(ها )لوزهقطع لوزه ۀ پروسوتات شوودقطع غوخا  2های  ، دد داخلوی حودن واننود غود 

 . گردد ارش ثاحت وی

 د )حکن تداخل خا عدم تداخل آسحج آسحج  ها(های وتعد 
گر فرد دو خا چند  . 1431 مسأله و  و سور خک شخص )واننود دسوت« عضو وختلف»ا

گانوه ، پاخش( را وجروح نهاخد خا حشكند برای جراحت خا شكستگی هر عضو دخوۀ جدا
هوا حوه خوک هوا خوا شكسوتگیفرقوی بوین اخنكوه جراحوت ،شود و در ایون حكونثاحت وی

 .  نحست، ضرحه خا چند ضرحه اخجاد شده حاشد

گر جراحت خا شكستگی در دو خا چنود ووضوع از  . 1431 مسأله ، حاشود« خوک عضوو»ا
د چند جای سر شخصی را حشكند خا چند جای صوورت وی را وجوروح وثل اخنكه فر

پرداخوت خوک  3،پدخود آووده حاشود« خوک ضورحه»های وذکور حوا چنانچه آسحب، نهاخد
کافی است و از وحان آسحب کدام دخه ،هادخه    .گردداش بیشتر است لحاظ ویهر 

                                                           
که در دو طرف انتهای فوقانی رحن قرار دارند و دو تخهدان. 1 صل وی دو لوله   . کنندرا حه رحن وت 
که در دو طرف حلق و انتهای زحان قرار دارندلوزه. 2  . ها حخشی از حافت لنفاوی حدن هستند 

 .  تصادف حا اتووجحل چند جای سر وجروح شود وثل اخنكه در اثر. 3

 4 ـــ 1

 4 ـــ 1

 0 ـــ 1
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کووه قسووهتی  ،حووه عنوووان وثووال گوور حووا خووک ضوورحه شووكافی در سوور پدخوود آخوود  از ههووان ا
 1،حاشود« حاِضوعه»قسوهتی از نووع  و« داوحوه»و قسوهتی از نووع « خاِرصه»شكاف از نوع 

که وقدار آن بیشتر است« حاضعه»حاخد دخۀ   .  بپردازد، را 

ووا چنان  گانووه ، حاصوول شووده «چنوود ضوورحه»هووا حووا ه آسووحبچوواو  دخووۀ هوور خووک جدا
 . گرددشود و وجهوع آنها ثاحت وی حساب وی

گر در حادثه . 1432 مسأله سور شكسوته شوده و حوه ، بور اثور خوک ضورحه حوه سور ووثال  ای ا
کووافی اسووت، شووخص فوووت نهاخوود، سووجب آن دخووۀ  ،و شكسووتگی پرداخووت دخووۀ قتوول 
گانه  2.ای نداردجدا

گوور آن شووخص فوووت ننهاخوود و بوور اثوور ضوورح ،ههووحن طووور سوورش شكسووته و ، وووذکور ۀا
کووال   زاجوول شووود و برنگووردد اسووت و  کووافی 3پرداخووت دخووۀ قتوول بوورای زوال عقوول، عقلووش 

گانه ،شكستگی  4.ای ندارددخۀ جدا

 وعالجه و دروان از وقدار دخه ۀبيشتر بودن هزخن 

گوور وعالجووه و دروووان صوودوات و آسووحب . 1433 مسأله کووه بوور فوورد وارد شووده ا هووایی 
کوه از وقودار دخوه خوا  هزخنه احتحواط ، رش بیشوتر حاشوداهایی را حوه دنجوال داشوته حاشود 
که بین طرفحن نسجت حه وقدار ا واجب  گحرد، ضافهآن است   .  وصالحه صورت 

 ت  آسحج و صدوه بر جسد وح 

ت وسلهان . 1434 مسأله گر آسحب خا صدوه بر جسد وح  وث - ا ر خوا و ن  حعود از  - وذک 
کوه ، فوت واقع شود کوارى انجوام دهود  وت را از حودنش جودا نهاخود خوا  وثال  فردی سر وح 

                                                           
 .  بیان شد« 1757 تا 1751»در وساجل  ،توضحح ووارد فوق. 1

« َنْفوس»و دخۀ عضو در دخوۀ  شودلحاظ نهی« قتل»و دخگری برای « شكستگی»دو دخه خكی برای  ،حنابراین. 2
 .  شود داخل وی

 .  رجوع شود«1745»حه وسألۀ . 3

 ۀو دخوۀ عضوو در دخو شوودلحواظ نهوی« زوال عقول»و دخگری بورای « شكستگی»دو دخه خكی برای  ،حنابراین. 4
 .  شود داخل وی« زوال عقل»



    / دخات 

گر زنده بوود ووجوب قتول او وی ر        دخوۀ آن، شود ا کاوول بورای فورد ووذک  . حاشودووی دخوۀ 
 2.کافی است 1درهن« 1444»دخنار خا « 144»پرداخت حنابراین، 

وت وسولهان . 1435 مسأله گر عضوی از اعضوای وح  وث - ا ر خوا و ن  ، قطوع شوود - ووذک 
کاووول را در  بوورای وحاسووجۀ دخووۀ آن احتووداء  حاخوود نسووجت دخووۀ آن عضووو در وقاخسووه حووا دخووۀ 

کوورده کوورد، وووورد فوورد زنووده حسوواب  ن سوور از حوودن سووپس ههووان نسووجت را از دخووۀ جوودا 
ت   .آوردحه دست  3وح 

ت وسلهان را از وچ جدا نهاخد ،حنابراین گر فردی خک دست وح  دخوۀ         دخوۀ آن، ا
ر )وثال   حاشد و چنانچوه دو دسوت وی را درهن( وی 044دخنار خا  04کاول برای فرد وذک 

کنود ر )ووثال          دخوۀ آن، از وچ جودا  کاوول بورای فورد ووذک  درهون(  1444ار خوا دخنو 144دخوۀ 
   4.حاشدوی

در حكون ووذکور فرقوی بوین آسوحب عهودی و شوجه عهود و خطوا شاخان ذکر اسوت، 
 .  نحست
که ووجب دخه است . 1436 مسأله کرده  ت آسحجی وارد  که حه جسد وح  چوه  - فردی 

وووۀ خوووودش ثاحوووت  - حوووه صوووورت عهووودی و چوووه شوووجه عهووود خوووا از روی خطوووا دخوووه بووور ذو 
   .حاشد وی
گر آسحشاخان ذکر است،   وی « عاقلوۀ»وده بور ارد شده عهودی خوا شوجه عهود بوب وا

                                                           
گورم« دخنار»و « درهن»توضححات وربوط حه . 1 ت تجودیل آن حوه وثقوال و  کحفح  « 1000توا  1001»در وسواجل  ،و 

 . شودذکر وی

کند حعضی از اعضای حودنش را پوس از وفوات وی بورای پیونود  ،شاخان ذکر است. 2 ت  گر فرد وسلهان وصح  ا
کنند ،زدن حه فرد وسلهان زنده تی نكرده بیان شد« 551»حكن آن در وسألۀ ، قطع  لوی و ،و چنانچه وصح 

وت وسولهان حاشود حفظ حكون آن در وسوألۀ ، جان وسلهانی واحسته بور قطوع عضووى از اعضواى حودن وح 
 . ذکر شد« 554»

ت. 3 کردن سر از حدن وح   . در وسألۀ قجل ذکر شد ،وقدار دخۀ جدا 

کاول ههوان فورد. 4 کسور         زیرا نسجت دخۀ قطع خک دست از فرد زنده در وقاخسه حا دخۀ  گور ایون  در اسوت و ا
ث از حدنش اسوت( ضورب شوود         کسر ر و چه و ن  ت چه وذک  کردن سر وح  ر )که دخۀ جدا  کاول وذک  ، دخۀ 

ت ر        وقدار دخۀ قطع خک دست وح  کاول وذک  دو ، و وقودار دخوۀ قطوع هور دو دسوت آخودویحه دست  دخۀ 
ر وی         خعنی ،برابر آن کاول وذک   . حاشددخۀ 
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واجوب بوودن ، ولی چنانچه آسحب حه صورت خطوای وحوض حاشود ،تكلحفی نحست
وی وحوول  اشووكال اسووت و وراعووات وقتضووای احتحوواط در « عاقلووۀ»بوور  1پرداخووت دخووه

 .  این وورد ترک نشود

ووت وسوولهان حووه ورثووه . 1437 مسأله اش دخووۀ آسووحب خووا صوودوۀ وارد شووده بوور جسوود وح 
ت در اوور خحر وصرف ، رسد هیارث ن وت حودهكار حلكه حاخد از طرف وح  گر وح  شود و ا

کوووافی  حاشووود و ووووالی غحووور از آن نداشوووته حاشووود خوووا سوووایر اوووووالش بووورای ادای حووودهحش 
ی شود، نجاشد    .واجب است دخۀ وذکور صرف ادای دیون وتوف 
گر فورد وصوحت حوه بیشوتر از ،طور ههحن  بور ثلوث را  کورده و ورثوه وقودار ووازادثلوث  ا

ی ووووووت وتوف  وووووول حووه ایوون وقوودار از وصحوووووورف عهووووحاخوود دخووۀ وووذکور ص، اجووازه ندهنوود
  ؛رددووگ

گردد گر در زوان ححات فرد بر حدن وی آسحب خا جراحاتی وارد  ا ا دخۀ وربوط حه ، او 
 . حكن سایر اووال او را دارد، آن

 ووضوعی ۀوعلوم نجودن وقدار دخه در شجه 

گر انسان بر  . 1438 مسأله بوراخش خقوحن خوا اطهحنوان  ،اثر آسحب زدن بر شخص دخگورا
که دخه خا ارش بر عهده گردخدهحاصل شود  گذشت زووان و ، اش ثاحت  ولی حه جهت 

کوورده و وقوودار دخووۀ، واننوود آن آن بووراخش وعلوووم  نوووع آسووحب خووا وقوودار آن را حووه فراووووش 
انوود حووه پرداخووت تووووی، وقوودار دخووه ثاحووت نشووود، هووای شوورعی وعتجوورنجاشوود و نحووز از راه

کوه وشوكوک  کتفوا نهاخود و ادای وقودار بیشوتر  اقل خقحنی خا ووورد اطهحنوان ا وقدار حد 
 ؛ است الزم نحست

وور حاشوود  ووف در ووضوووع وووذکور وقص  حنووابر  ،کووه در ایوون صووورت 2وگوور آنكووه فوورد وكل 
کتفووا ننهاخوود و نسووجت حووه وقوودار بیشووتر حووا  قوولاواجووب حووه پرداخووت وجلووغ احتحوواط  ا

                                                           
 . فی پرداخت دخه استوجوب تكلح، ونظور. 1

انگاری  ولی حه جهت سهل ،دانسته خا اوكان دانستن آن براخش فراهن بودهوثل اخنكه فرد وقدار دخه را وی. 2
کنون وقدار آن را فراووش نهوده، آن اشتخادد گحری خادر پی  . است هن ا



    / دخات 

وصوالحه  - حسب ووارد وختلف - خا ورثۀ وی خا ولی  شرعی او شخص آسحب دخده
 1.نهاخد

 ه ناحالغ  حخشش دخۀ وربوط حه حچ 

که ووجب دخه شود . 1439 مسأله ۀ ناحالغ را بزند طوری  گر فردی حچ  حاخود دخوۀ آن را ، ا
ه بپردازد گرفتوه هرچند  ،حه ولی  شرعی حچ  وه از ولوی  شورعی او اجوازه  جهت تأدخب حچ 

 .  حاشد
ه وانند پدر خا پدربزرگ پدری حق  عفوو و  دخۀ وذکور وال  ه است و ولی  حچ  خود حچ 

م؛ حخشش دخه را ندارد  1510»وسواجل  ،«َحْجر»فصل  ،وگر حا رعاخت آنچه در جلد سو 
 2.بیان شد« 1545و  1543و 

 که آسحج رساندن حه دخگری ووجج دخه نهی  شود وواردی 
که انسان حه دخگری وارد وی . 1441 مسأله  ؛ ز ووارد دخه ندارددر برخی ا، کند آسحجی 

ی نهووده کوه حوه او تعود  کسوی   واننود - وثل آنكه فرد حه جهت دفاع از خود در برابور 
کشوتن کوردن، اخنكه حه او هجووم آورده و قصود  زدن خوا تجواوز حوه ِعوْرض او را ، وجوروح 

وه الزم اسوت ؛ حه وی صدوه و آسحجی بزند تا ضرر وی را از خوود دفوع نهاخود - دارد الجت 
که حازدارنده است حسونده نهاخودفاع حه وقدار آسحب خفحفدر وقام د گور  ووثال   ،تری  ا

کووه ووجووب شكسووتگی عضووو  کووردن آسووحجی  کووافی اسووت از اقوودام حووه وارد  سووحلی زدن 
 3.پرهحز نهاخد، شودوی

                                                           
کردن لطهه خا ضرحه و وانند آن حه ش. 1 گر فرد بر اثر وقوع تصادف خا وارد  خص دخگری احتهوال وعقوول دهود ا

که ووجب دخه خا ارش ویکه آسحب و صدوه چنانچوه بررسوی و تحقحوق بوراخش ، شودای حه وی وارد شده 
 . واجب حاخد فحص و تحقحق نهاخدحنابر احتحاط  ،سهل و آسان است

وۀ ناحوالغ دخوه حودهكار حاشود و ووثال  پودر خوا پودربزرگ پود ،حه عنوان وثال. 2 ن حه حچ  گر وعل  ری تشوخحص دهود ا
وو ءابوورا وون از دخووه ۀذو  وون حووه او قوورآن ، واننوود اخنكووه در عوووض آن، ای نوودارد خووا وصوولحت دارد وفسووده، وعل  وعل 
ت ویوی  . اشكال ندارد، نهاخدآووزد خا در پرورش و تربیت وی بیشتر دق 

گر تهدخد خا ترساندن وی حازدارنده است ،ههحن طور. 3 کردن ضرحات حدنی، ا  . نكند اقدام حه وارد 
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کووه فوورد شوورعا  وجواز اسووت خووود را در وعوورض آسووحب حوودنی قوورار  ،طووور ههوحن وووواردی 
احی وانند اخنكه برای وعالجه بیها ؛دهد که دروان آن ضروری است نحاز حه عهل جر  ری 

کند  . که اقدام پزشک خا فرد دخگر حه آسحب وذکور حه وقدار وجاز دخه ندارد ،پیدا 
یوول وجوواحثی ههچووون های رسوواله حووه ووووارد دخگووری در ایوون زوحنووه ذ در سووایر فصوول

ت حوه اهودای عضوو حعود از وفوات»  1،«ط پزشوکبراجت ضوهان توسو» نهوی از » 2،«وصوح 
گردخده است 3،«ونكر  .  حه برخی از ووارد اشاره 

 وقدار شرعی درهن و دخنار 

که در عصر وعصووحن« دخنار» . 1441 مسأله ۀ طالیی است  و وزن  راخج بوده سك 
وثقوال         نظر وشهور خک وثقوال شورعی وعوادلحنا بر  ؛است« وثقال شرعی»آن خک 

 4.حاشد حازاری وی
نظر وشوهور در عورف حنا بر  و 5حاشدوینخود « 40»وثقال حازاری )صحرفی( وعادل 

نظوور حنووا بوور  وزن وثقووال شوورعی. حنووابراین، گوورم اسووت« 544/0» تقریجووا  وعووادل، راخووج
 6.حاشدگرم وی« 005/7»وشهور تقریجا  وعادل 

که وزن وثقال شرعی راخج در آن عصور وعلووم نشوود  ،شاخان ذکر است  در صورتی 
اقل خقحنووی خووا وووورد توووووی، و تحقحووق در ایوون زوحنووه وهكوون نجاشوود وان حووه وقوودار حوود 

کتفا نهود  7.اطهحنان ا
                                                           

وراجعوه « 547»وسوألۀ ، «شک در صورت آسوحب حوه بیهوارزضهان پ»وجحث ، «شكیزاحكام پ»حه فصل . 1
 .  شود

 .  وراجعه شود« 551»وسألۀ ، «کالجد شكافی و پیوند اعضاء»وجحث ، «شكیزاحكام پ»حه فصل . 2

م. 3  .  وراجعه شود« 744»وسألۀ « اور حه وعروف و نهی از ونكر»فصل، حه جلد دو 

 . درصد وثقال حازاری است« 30»نظر وشهور هر وثقال شرعی برابر حا حنابر  ،حه عجارتی. 4

گرم وحاسجه شده است« 154» ،هر نخود. 5  . سوت خا وحلی 

 کوه ایون وقودار تقریجوا  وعوادل حوا؛ انودوثقال حازاری لحواظ نهووده« %54»وثقال شرعی را تقریجا  ، ولی برخی. 6
 . حاشدوی« گرم 40/0»
که دخوه بور عهوده ،حنابراین. 7 وطوابق حوا نظور  ،«دخنوار»توانود در ووورد اش ثاحوت شوده وویدر فرض وذکور فردی 

 .  وشهور عهل نهاخد

 0 ـــ 7
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ۀ طالی خالص نحست، «دخنار»وقصود از  . 1442 مسأله زیرا حدیهی است طوال ، سك 
پوذیری  شود تا اسوتحكام و انعطوافغالجا  حا وقداری از وادۀ وعدنی دخگر وخلوط وی

 ؛ آن افزاخش خاحد
کووه عرفووا  در عصوور  ولووی نجاخوود درصوود ناخالصووی آن حووه انوودازۀ غحوور وعهووول حاشوود 

کوه عرفوا   1شودهطالی وغشوش وحسوب وی وعصووحن گوردد  و الزم اسوت احوراز 
گفته وی کتفا نهودشده و حه وورد وشكوک نهیطال حه )طور وطلق( حه آن   .  توان ا

ۀ نقووره« درهوون» . 1443 مسأله کووه در عصوور وعصووووحنسووك   راخووج بوووده و ای اسووت 
هنخود نق« 5/14»وزن آن وعادل  ،نظر وشهور حنابر کوه ایون  رۀ سك  دار )وسكوک( است 

که در وورد وعلووم نجوودن وقودار  2حاشدگرم وی« 015/4» وقدار تقریجا  برابر حا و حكهی 
بیوووان شووود در « 1004و  1001»در آن عصووور و وقووودار ناخالصوووی آن در وسووواجل « دخنوووار»

 .  حاشدنحز جاری وی« درهن»وورد 
ه حه اخنكه  . 1444 مسأله طال خا نقورۀ » عصووحندر عصر و« دخنار»و « درهن»حا توج 

ۀ طوووال خوووا نقوووره( بووووده« وسوووكوک کوووه اسوووتفاده از آن حوووه عنووووان پوووول در  ،)سوووك  طووووری 
در حوواب دخووات و سووایر ، ولووی در زوووان حاضوور ونقوورض شووده، رواح داشووته، وعوواوالت

ه )وسوكوک( ابواب فقهی غحور از حواب زکوات ووی تووان طوال و نقوره را حودون لحواظ سوك 
گرفت و قحد وس    3.كوک بودن ساقط استبودن در نظر 

                                                           
ه« درهن»و « دخنار»وقدار عحار . 1 که در عصر وعصووحن)سك  وورد اخوتالف  ،راخج بوده های طال و نقره( 

گر طال خا نقره حا عحار تقریج؛ حاشد وی کوافی اسوت 0/43)حدود « 41»ا  ولی ظاهرا  ا گوردد   ،درصود( لحواظ 
کووه رعاخووت آن وطووابق حووا کوورده درصوود( ذکوور 54)حوودود « 44»عحووار وووذکور را تقریجووا  ، هرچنوود برخووی انوود 

 . حاشد احتحاط وستحب وی
ه« 04/10»را « درهن»حعضی . 2 که تقریجوا  )وسكوک( وی دارنخود نقرۀ سك   )هور حاشودووی« گورم 54/4»دانند 

که بیان شد سوت خا وحلی« 154»، دنخو در صورت وعلوم نشودن  ،گرم وحاسجه شده است( و ههان طور 
اقل خقحنوی خوا ووورد اطهحنوان ووی، راخج در آن عصر و عدم اوكوان تحقحوق« درهن»وزن  تووان حوه وقودار حود 

کتفا نهود کوه دخوه بور عهوده ،حنابراین .ا « درهون»رد توانود در وووووی ،اش ثاحوت شودهدر فورض ووذکور فوردی 
 .  وطابق حا نظر وشهور عهل نهاخد

که وی .3 احتحواط وسوتحب اسوت ، پرداخوت نهاخود« دخنوار»خا « درهن»خواهد دخه را بر اساس هرچند فردی 
ه را نحوز در پرداخوت حودهی خووخش لحواظ نهاخود« حوق  الضورب»وقدار  ووورد « حوق  الضورب»وقودار ؛ سوك 

کرده« دخنار»خا « درهن»ش اختالف است و حعضی آن را حدود خک درصد ارز  .اندذکر 





 

  1ها و مؤّسسات مالی اعتباری احکام بانک

واتی  وجاحث وقد 
که وربوط حه وراجعۀ ، حاشود افراد حوه حانوک و تعاوول و ارتجواط حوا حانوک وی  وساجلی 

 : از جهله ،شود حه چند دسته تقسحن وی

 ؛در حانکگذاری  سرواخه گذاری خا کردن و سپرده حساب حاز -
خافت وام و -  ؛تسهحالت از حانک در
 ؛خدوات حانكی -
 ؛دیرکرد در وام و تسهحالت حانک -
 .اشتغال در حانک -

الزم است آشنایی اجهالی حوا  ،برای اطالع از احكام شرعی وربوط حه این عناوین
ووات حووانكی»و « اقسووام» کووه در اداوووه حووه توضووححاتی در ایوون « نوووع عهلح  حاصوول شووود 

 .  شود پرداخته وی، زوحنه

                                                           
م ذکوور شووده اسووت. 1 کووه احكووام حانووک ،هرچنوود تفصووحل احكووام وعوواوالت در جلوود سووو  ، هوواولووی از آنجووا 

سات والی اعتجاری بیهه و بورس و ههحن طور راهكارهوای رهوایی از ،  الحسنه قرضهای صندوق، و س 
ت آنها ویعدرحارۀ وضع فعلی ف نحازوند اراجۀ توضححات تفصحلی ،رحا در این قسوهت و جودا از ، حاشدالح 

 . گردد احكام وعاوالت بیان وی
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سوووووات ووووووالی اعتجووووواری»احكوووووام کووووور اسوووووت، شووووواخان ذ  های صوووووندوق»و « و س 
 .  حاشد وی« ها حانک»ههانند احكام « الحسنه قرض

 ها اقسام حانک 
کشورهاى اسالوی سه قسن حانک ٭  :  ندهستها در 

گووذار  از اووووال فوورد خووا افووراد سوورواخه، هووا سوورواخۀ ایوون قسوون از حانک ؛خصىصففی.1
 .  شده است تشكحل

 .  حاشداز اووال دولت وی ،ها ۀ این قسن از حانکسرواخ ؛دولحی.2
از دولووت و حخووش خصوصووی تشووكحل  ،هووا سوورواخۀ ایوون قسوون از حانک ؛هشففحسک.3

 .  شده است

 های حانکی انواع حساب 
 :  نهاخندحه قجول سپرده وجادرت وی ،ها غالجا  تحت خكی از عناوین ذیلحانک ٭

 ؛ انداز حساب پس .1

 ؛ حساب جاری .2

 .  گذاری وکالتی سرواخهحساب  .3

o 9 .انداز حساب پس 
 ؛ حاشد وی« قرض»، انداز حساب پس ٭

ای پرداخوووت  بهوووره، انوووداز داری حووودون رحوووا حوووه صووواحجان حسووواب پوووسدر حانوووک 
 .  شودبهره پرداخت وی، داری ربوی حه صاحجان حسابشود و در حانک نهی
که وجووهووووده انداز حه افراد این اوكان را وی حساب پس ٭  از خوود راوووووازاد بور نح د 
که حاشد هر - کنند - اندازه  خافت   .  حه حانک حسپارند و در هنگام نحاز از حانک در

حووا  هوواجووزء ونوواحع حانووک وحسوووب شووده و حانووک، انووداز هووای پووس وجوووه حسوواب ٭
حخشی از این وجوه را حوه اعطوای قورض اختصواص ،  لحاظ سپردۀ قانونی و نقدخنگی



سات احكام حانک     /...ها و و س 

ت داده و حخش دخگر را در کسب سوود فعالح  گرفته و  کار  های اقتصادی برای خود حه 
 .  کنند وی

وت، انوداز ها برای تشویق وردم حه افتتاح حساب پسحانک ٭ اوتحوازات و ، هوا اولوخ 
کوه تفصوحل احكوام آن حعودا   هوا در نظور وویجوایزی برای صاحجان این حسواب گحرنود 

 .  شود ذکر وی

o 3 .حساب جاری 

ات حانكداریحساب جاری نحز در عهل ٭ حاشود و حوه ووجوودی  غالجا  قرض وی ،ح 
گونه حساب ق نهیاین   .  گحرد ها سودی تعل 

، اشووخاص حقحقووی خووا حقوووقی حووا قوورار دادن وجوووه وووازاد بوور نحوواز خووود در حانووک ٭
خافوت دسوته آنان وی، کنند جاری افتتاح وی حساب از ووجوودی ، چوک توانند حوا در

کووه وایوول حاشووندصووور انوودازه و حووه هوور حسوواب خووود حووه هوور رات حانووک ، تی  طجووق وقوور 
کنند  .  استفاده 

ووجوووب تسوووهحل ، اسوووتفاده از حسووواب جووواری عوووالوه بووور حفوووظ پوووول در حانوووک ٭
نحوووازی صووواحب حسووواب از حهووول و نگهوووداری وجووووه نقووودی  وجوووادالت پوووولی و بوووی

ت؛ شود وی گرفتوه ها و اوتحازاتی برای صاحجان این حساب گاهی نحز اولوخ  هوا در نظور 
 .  شودوی

حاقحهانووودۀ وجووووه ایووون ،  هوووا حوووا رعاخوووت وقووودار سووپردۀ قوووانونی و نقووودخنگیحانووک ٭
ووت حسوواب کسووب سووود هووا را در فعالح  گرفتووه و بوورای خوووخش  کووار  هووای اقتصووادی حووه 

 .  کنند وی

o 7 .گذاری وکالتی حساب سرواخه 

وجووه نقوودی خوووخش را در اختحووار ، گووذاران حووا افتتوواح ایوون نوووع حسوواب سوورواخه ٭
گذاشووته و  ووتحانووک را وکحوول ووویحانووک  هووای اقتصووادی واننوود کننوود تووا آن را در فعالح 
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،  وشووارکت، خرخوود دیوون، سوولف )پوویش فووروش(، وراححووه،  وعوواوالت فووروش اقسوواطی
  گوذاری وسوتقحن سورواخه،  وسواقات،  وزارعوه،  اجاره حه شرط تهلحک، جعاله،  وضارحه

گحرند حه ...و کار   .  طور وشاع حه 

ت خوا حلنود وکالگذاری  سرواخه حساب ٭ ت خا وحوان وود  کوتاه ود  تی وهكن است 
ت حاشد  .  شود که تفصحل حكن آن حعدا  ذکر وی، ود 

 ها احکام شرعی حانک

 ت اووال حانک ی در وورد والکح  کل   حکن 
کشوورهاىاووال ووجود در حانوک . 1445 مسأله ، اسوالوی هواى دولتوی خوا وشوترک در 

ف در آنهووا حوودون اجووازۀ حوو کووه تصوور  کن شوورعدر حكوون وجهووول الهالووک اسووت  جووایز  ا
هووای وووذکور نسووجت حووه سووهن  انعقوواد هوور نوووع قووراردادی حووا حانک ،ههووحن طووور 1.نحسووت
کن شرع دارد ،دولت  2.نحاز حه تنفحذ حا
ف د . 1446 مسأله که سرواخۀ آن و ر حانکتصر  ق حه اشوخاصهای خصوصی  خوا  تعل 

کز غحر دولتی است سات و ورا وراعوات  الزم است حا رعاخت احكام شرعی و نحز، و س 
کن شورع د حانک صوورت ضواحط خو حودون رعاخوت ضوواحط حانوک خوا  - گحورد و اذن حوا

 .  اثری ندارد - علن حه رضاخت صاحجان سرواخه

                                                           
کن شرع در اووال حانک. 1 حه جهت اختالط اووال دولتی و غحر دولتوی  ،های وشترکلزوم کسب اجازه از حا

 . است

کووه تعاووول حووا حانووک. 2 وون، هووای وووذکور وووورد نحوواز جواوووع اسووالوی اسووتاز آنجووا  ف در اووووعظ  وال ایوون لووه تصوور 
که حا این حانکحانک ۀ قراردادهایی  ح  کل  کوه در فتواوی ها ونعقد ویها و  شود را چنانچه حا ووازین شورعی 

ر شده وطابق حاشد رات حانكی وی ،اند و این اذن عام، اجازه دادهاخشان وقر    .حاشدونوط حه رعاخت وقر 
ووه اسووت کووه در فصوول وربوووط حووه  ،شوواخان توج  کووه ، آن توضووحح داده شوودهخكووی از ووووازین شوورعی  آن اسووت 

کووه وام خوا تسووهحالت اعطوایی در قالووب آن ونعقود وی خسووارت تووأخحر »خوا « دیرکوورد»شورط ، شووود قراردادهوایی 
حاحت تأخحر در پرداخت دین نداشوته حاشود و نحوز قورض اعطوایی وشوروط حوه پرداخوت « وجه التزام»خا « تأدخه
 .  نجاشد« کاروزد»



سات احكام حانک     /...ها و و س 

 گرفتن از حانک  هااحکام قرض دادن و قرض 
گرفتن از حانک دولتی ، ها حستگی حه نوع آن )خصوصی حكن قرض دادن و قرض 
که در وساجل حعد ذکر وی  .  شود خا وشترک( دارد 

o گرفتن از حانک خصوصی قرض دا  دن و قرض 
گووورفتن از . 1447 مسأله حكووون قووورض ، هوووای خصوصووویحانوووک قووورض دادن و قووورض 

گرفتن از اشخاص حقحقی را دارد کوه که ، دادن و قرض  تفصحل احكوام آن و ووواردی 
محه رحا وی ونجر گردخد« قرض»فصل  ،شود در جلد سو   .  بیان 

o  ی کل  گرفتن از آنحکن   قرض دادن حه حانک دولتی و قرض 

گوورفتن از قوور . 1448 مسأله کشووورهای اسووالوی و قوورض  ض دادن حووه حانووک دولتووی در 
ه حه آنچه در وسألۀ  ،آن کن شرع حاشد  حاخد حا اجازۀ، ذکر شد« 1000»حا توج   .  حا

وونشوواخان ذکوور اسووت،  گوورفتن ازوعظ  ، هووای وووذکور راحانووک لووه قوورض دادن و قوورض 
 . انداجازه داده، چنانچه ربوی وحسوب نشود

 ولتید قرض دادن حه حانک 
گر سپرده . 1449 مسأله انوداز اقدام حه افتتاح حسواب پوس، «حدون شرط سود»گذار  ا
کشوووورهای اسوووالوی نهاخووود الحسووونه قووورض ولوووی حانوووک حسوووب ، در حانوووک دولتوووی در 

راتش در این ووورد ، نهاخد گذار پرداخت وی وجلغی حه عنوان سوِد قرض حه سپرده، وقر 
خافووت سووود اعطووایی و گووذارى حوودون شوورط سووود اصوول سووپرده حاخوود حووا  ،صوورف آن و در

کن شرع حاشد  ؛ اجازۀ حا

ه ن له این نوع سپرده ،الجت  انود و چنانچوه فورد حخواهود در گذاری را اجوازه داده وعظ 
ف نهاخد ن له وجاز است نحهی از آن را در اووور زنودگی ، سود وذکور تصر  از طرف وعظ 

شوووراخط خوووود صووورف نهووووده و نحهوووی دخگووور را حوووه عنووووان صووودقه حوووه افوووراد فقحووور دارای 
 .  استحقاق بپردازد
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 گرفتن از حانک  دولتی قرض 
گرفتن از حانک . 1451 مسأله « کواروزد»خوا « پرداخت سوود»هاى دولتی حه شرط قرض 
 .  نحست رحا بوده و جایز« انسداد حساب»خا  1«دیرکرد»خا 

کسی . 1451 مسأله گر  انسوداد »خوا « دیرکورد»خوا « کواروزد»خوا « پرداخت سوود»حه شرط  ا
کن« حساب    2.قرض و شرط آن هر دو حاطل است، داز اووال حانک دولتی قرض 

کواروزد خوا  . 1452 مسأله که حانک حه صورت قرض حا شورط پرداخوت سوود خوا  وجالغی 
خافوت آن هرچنود  ،کنود دیرکرد خا انسداد حساب خا سایر شروط ربوی پرداخوت وی در

کوه اوووال ، حا این عنوان )قرض وشروط حه وووارد ووذکور( رحوا و حاطول اسوت وا از آنجوا  او 
کشورهای اسوالوی در حكون وجهوولهای دولتی حانک ف در  در  الهالوک بووده و تصور 

کن شرع دارد ی  چنانچوه فورد شوروط ربووی را قلجوا  حوه، آن حستگی حه اجازۀ حا طوور جود 
و پووس از  - نهاخوود  طووور صوووری اوضووا در اسووناد حووانكی آنهووا را حووههرچنوود  - قجووول نكنوود
کن شرع، واریز وجلغ ف در آن از حا  . اشكال ندارد، داجازه حگحر 3برای تصر 

وون لووه جهووت تسووهحل در اوووور ، در وووورد اووور وووذکور در وسووألۀ قجوول . 1453 مسأله وعظ 
فووحن بوورای اسووتفاده از ایوون اووووال کشووورهای اسووالویدر حانووک 4وكل  حووه ، هووای دولتووی 

ی حه ههۀ و ونحن شحوه اجوازه  - حا رعاخت آنچه در وسألۀ قجول بیوان شود - های خاص 
 : صورت ذیل است ها دو که از جهلۀ آن شحوه 5اند داده

                                                           
 .  خسارت تأخحر تأدخۀ دین دیرکرد خا وجه التزام خا. 1

کشورهای اسالوی در حكن وجهول الهالک بووده و  ،شاخان ذکر است. 2 که اووال در حانک دولتی در  از آنجا 
کن شرع حاشد ف در آن حاخد حا اجازۀ حا ه حه اخنكه اجازه، تصر  ، ربووی داده نشوده  برای انعقاد قورض  حا توج 

مقرض وذکور حاطل است و حكن قرض از اشخاص  ، گذشوت« 1413» وسألۀ ،که توضحح آن در جلد سو 
 .  شود در وورد آن جاری نهی 

 . ورجع تقلحد جاوع الشراخط. 3

 .  اووال در حكن وجهول الهالک. 4

ووه. 5 رات و قووانون حانووک وووی ،الجت  حاشوود و صوورف آن بوورخالف ایوون اجووازه ونوووط حووه صوورف وووال وطووابق حووا وقوور 
رات حانک رات واز نحستهاى دولتی وجقوانحن و وقر  گر فرد بر حسب وقر  لزم حاشد وجلوغ قورض را ، وثال  ا

کاال خا اخجاد اشتغال هزخنه نهاخد کند، جهت خرخد   .  وی وجاز نحست آن را در وسحر دخگر وصرف 



سات احكام حانک     /...ها و و س 

حوه عنووان ، حدون برداشوت و قوجضهرچند  فرد وجلغ واریز شده حه حساب را .الف
ف قرار دهود کواال آن را ، اووال در حكن وجهول الهالک وورد تصر  ووثال  در ازای خرخود 

ف که حودون  1حه حساب فروشنده انتقال دهد و فرد حا انجام این تصر  در وجالغ وذکور 
ت صورت و و بورای ادای ایون  2شود وعادل آن وجلغ را ودیون وی، گحرد یقصد وجانح 

که حدهی خود را حه حانک بپردازد،  دین ه وی کافی بوده و بریء ،ههحن   . گردد الذو 

آن را از  سووپس 3،فوورد وجلووغ واریووز شووده را از حسوواب برداشووت و قووجض نهاخوود .ب
کن شرع رد و در ایون و حدون شوروط ربووی قورض حگحو الحسنه قرضحه عنوان  طرف حا

کوافی اسوت و بوریء ،فرض نحوز گور حودهی خووخش را حوه حانوک پرداخوت نهاخود  وه  ا الذو 
 . گردد وی

دانوود از نظوور قووانونی  کووه فوورد وووی در دو شووحوۀ فوووق از ایوون جهووتشوواخان ذکوور اسووت، 
خادۀ ربوی حوه حانوک وویو گور حانوک  ،حاشودلزم حه پرداخت ز بورای وی اشوكال نودارد و ا

خووادی را از فوورد کنوود وجلووغ ز پرداخووت آن بوورای وی حووه حانووک جهووت رهووایی از  ،وطالجووه 
 4.حاشد جایز وی - نه حه عنوان وفای حه شرط رحا - حدهی قانونی

کوواروزد خووا  . 1454 مسأله کووه در آن سووود اضووافی خووا  کسووی از ربوووی بووودن قرضووی  گوور  ا
خا انسداد حساب و وانند آن شرط شده خا حاطول بوودن آن حوه جهوت نداشوتن  5دیرکرد

ت عقد  کشوورهای ، قرضشراخط صح  اطالع نداشته و آن را از اووال حخش دولتی در 
ف نهوده کرده و تصر  خافت  فات انجوام شوده  وی، اسالوی در تواند برای تصححح تصور 
ن له وراجعه نهاخد  .  حه نهاخندگان وعظ 

                                                           
کن شرع. 1 ف در اووال در حكن وجهول الهالک حا اذن حا  .  تصر 

ف و اتالف  ،«دین»این . 2 کوه در حكون »ناشی از تصر  وی حعود از ، حاشودووی« وجهوول الهالوک اسوتاووالی 
کردن وال وذکورحسب   .  شودحدهكار وی« ضهان اتالف و غراوات»وصرف 

کن شرع. 3 ف در اووال در حكن وجهول الهالک حا اذن حا  .  حه عنوان تصر 

کنوود. 4 خافووت  کشووورهای اسووالوی در گوور فوورد حخواهوود قوورض وووذکور را از حخووش خصوصووی در  ووا ا دو شووحوۀ ، او 
 .  شودبرای تصححح آن جاری نهیوذکور 

 .  دیرکرد خا وجه التزام خا خسارت تأخحر تأدخۀ دین. 5



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

o گرفتن از آن  قرض دادن حه حانک وشترک )نحهه دولتی( و قرض 

گرفتن از حانک . 1455 مسأله ی وشترک )نحهه دولتی( ها احكام قرض دادن و قرض 
الزم است قرض دارای شروط ربوی واننود . حنابراین، های دولتی استههانند حانک

الزم  ،ههوحن طوور .نجاشود 1«دیرکورد» خوا« انسوداد حسواب»خوا « کواروزد»خا « سود اضافه»
ف در اووال این حانک کن شرع حاشداست تصر   2.ها حا اجازۀ حا

 انداز جوایز حانک برای حساب پس 
انووداز )قوورض دادن حووه  گووذارى و پووس سووپرده بووراى تشووویق حووه گوور حانووکا . 1456 مسأله
که قرعوه حوه ناوشوان در، حانک( کسانی  حكون آن از قورار ذیول ، دهود  جوایزه، آخود وی حه 
 :  حاشدوی

کشی و اعطوای جوایزه نكورده  ى را وشروط حه قرعهگذار سپرده، انگذار سپرده .الف
 ؛ حاشند

گرفتن آن برای  اعطای جایزه از سوی ،در این صورت ان جوایز گوذار سپردهحانک و 
 ؛ است

ه گر آن حانک ،الجت  کشوورهای اسوالوی حاشود ا فورد حاخود بوراى ، دولتی خوا وشوترک در 
ف در خافت و تصر  ون لوه اجواز جایزه از در کن شرع اجازه حگحورد و وعظ  وک تهوام  ۀحا تهل 

رات پرداخت وی که وطابق حا وقر    ؛اندهشود حه ههۀ و ونحن دادجایزه را 
ا چنانچه حانک خصوصی حاشد ف در آن گورفتن جوایزه، او  نحوازى حوه اذن ، و تصور 

کن شرع ندارد  .  حا
)قورض دادن حوه حانوک( را وشوروط حوه  انداز پسافتتاح حساب ، انگذار سپرده .ب

                                                           
 .  ههان. 1

کووه قووجال  بیووان شوود. 2 کن شوورع در اووووال حانووک ،ههووان طووور  کسووب اجووازه از حووا هووای وشووترک حووه جهووت لووزوم 
 . اختالط اووال دولتی و غحر دولتی و عدم تهایز آنها از هن است



سات احكام حانک     /...ها و و س 

چه اخنكه ایون شورط حوه صوورت صورخح در قورارداد  ؛ و اعطای جایزه نهاخند کشی قرعه
م ه صورتذکر شود و چه اخنكه ح که در جلد سو  ، ذکور شود« 744»وسألۀ  ،های دخگری 
 ؛ لحاظ شده حاشد
کووه  ،در ایوون صووورت کوواری جووایز نحسووت و قرضووی  حووه حانووک  گووذار سووپردهچنووحن 

خافوت آندهد رحا وحسوب وی وی حوه عنووان ، شود و اعطای جایزه از سوی حانک و در
 .  و حدون آن جایز است 1حرام است« وفای حه شرط»

ووه ا کشووورهای اسووالوی حاشوودالجت  خافووت و ، گوور حانووک دولتووی خووا وشووترک در  بووراى در
ف در کن شرع الزم است ،آن تصر   .  اجازۀ حا

 گذاری وکالتی حانکی  سرواخه 

o ت ت عهلکرد حانک در این نوع فعالح   کحفح 
کشووورهای اسوالوی ٭ کووه آن را  2در حعضوی از  نوووعی از حسواب حووانكی راجوج اسووت 
ت ووووووالتوکگذاری  هوووووووسرواخ ابووووووحس ت خووووا حلنوووود ووووود  ت خووووا وحووووان ووووود  کوتوووواه ووووود  ی 
 .  دوونهاخن وی

ت این حساب ٭ حلكه نوعی وکالت حوه حانوک ؛ قرض دادن حه حانک نحست، واهح 
ها را حه وکالوت از صواحجان سورواخه وطوابق وعواوالت  حانک وجوه این حساب .است

،  رکتوشوا، سولف )پویش خرخود خوا پویش فوروش(، وراححوه، نسحه )اقساطی خا رأسوی(
ُجعالووووه و ، خرخوووود دیوووون،  وسوووواقات،  وزارعووووه،  اجوووواره حووووه شوووورط تهلحووووک،  وضووووارحه
ووت  گووذاری وسووتقحن سوورواخه حووه فعالح  کل  از  عووناهوواى اقتصووادى سووود آور و واننوود آن در 
کنود و ونوافع وویگذاری  سرواخه طور وشاع حه ...عهرانی و، صنعتی، تولحدی، تجاری

ووووات وووووذکور را ط ت و وجلووووغ، جووووق قووووراردادو درآودحاصووول از عهلح   وتناسووووب حووووا ووووود 

                                                           
متوضحح بیشتر نسج. 1 خادۀ ربوی در جلد سو  ف در ز  .  ذکر شد« 1444»وسألۀ  ،ت حه تصر 

کشور ایران. 2  .  وثل 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کسور هزخنوه،  حا رعاخوت سوهن ونواحع حانوکگذاری  سرواخه الوکالوه بوین  هوا و حوق   پوس از 
 .  کندصاحجان سرواخه تقسحن وی

ور  ،هادر این حساب ٭ گر چه وحوزان سوود از احتودا وعلووم نحسوت و وقودار آن وتغح  ا
کوه  ،حاشود بینوی وی خوا پویشوعهوال  سود وورد انتظار قابل تخهوحن  ولی ،است طووری 

کنود و حوه صوورت نرخ سود وورد انتظار را وحاسجه و اعوالم ووی،  حانک در احتدای سال
پوردازد و پوس گذاران وی طور علی الحساب حه سرواخه حه ...روزانه خا واهانه خا فصلی و

کسوور حووق  الوکالووه گووذاران اقوودام حووه ، از حصووول سووود و  حانووک حووه وکالووت از سوورواخه 
 1گوذاری وصالحۀ سود علی الحساب پرداختی حا سود واقعی حاصل شده از سرواخه

 2.نهاخدوی

o وکالتیگذاری  سرواخه حکن 

گر . 1457 مسأله وت فووقگذاری  سرواخه در ا کحفح  شوخص حانوک را وکحول ، حانكی حوه 
الحقوورار د 3تووام  االختحووار خووود هوواى اقتصووادى حووالل  تهوود تووا سوورواخۀ وووذکور را در فع 

گحورد و حانوک نحوز قجوول وکالوت نهاخود «اسالهیبدووزباهعابكعمىد»سودآور  کار  ، حه 
کوه قراردادهوای حانوک بور اسواس وعواوالت  «ازحمالعماليفی»چنانچه شوخص  دهود 

گذاری  سوورواخه در ایوون صووورت، شووود شوورعی و عقووود اسووالوی غحوور ربوووی انجووام وی
گذاری  ؛ اشكال ندارد 4وکالتی وذکور و سود اعطایی حانک حاحت سرواخه 

وووها کوووه اوووووال ایووون در حانوووک ،لجت  کشوووورهای اسوووالوی  هووواى دولتوووی خوووا وشوووترک در 
ف در اووووال ایوون  ،اسووت« در حكوون وجهووول الهالووک»هووا  حانووک کن شوورع تصوور  حاخوود حووا

                                                           
کسر هزخنه 1  .  ها و حق  الوکاله حعد از 
گذاری حه صورت واهانوه، فصولی و...  ها اقدام حه اعطای سود حقحقی حاصل از سرواخه. گاهی نحز برخی حانک2

ر است و ثاحت نهی ،نهاخند، در این شحوهگذاران وی حه سرواخه  حاشد. وقدار سود اعطایی وتغح 

ن نهودن حق  الوکاله. 3  .  حا حق  توکحل دخگران و نحز داشتن وکالت در وعح 

ووت اعطووای سووود وطووابق حووا آنچووه در . 4 ووت»کحفح  ووت عهلكوورد حانووک در ایوون نوووع فعالح  انجووام ، ذکوور شوود« کحفح 
 .  شود
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ق شوراخط فووقحانک ن له آن را حه ههۀ و ونحن در صورت تحق  ، ها را اجازه دهد و وعظ 
 1.انداجازه داده

 ی()توضححات و وساج تسهحالت حانکی کل   ل 
o  ت عهلکرد حانک  در وورد تسهحالت حانکی کحفح 
که حانوک در اختحوار وتقاضوحان قورار ٭ در قالوب قراردادهوای  ،دهود وی تسهحالتی 

 : شود وختلفی اراجه وی

، راححوهو، ای )واننود فوروش اقسواطیجادلوهبر اساس عقود و، برخی از تسهحالت -
شووارکتی )وثوول ا عقووود وخرخوود دیوون( خوو، اجوواره حووه شوورط تهلحووک، وعوواوالت سوولف
 ؛ شود وساقات( اراجه وی، وزارعه، وضارحه، وشارکت حقوقی، وشارکت ودنی

کوه از اخقاعوات وحسووب ووی، در برخی ووارد -  ، شوودتسهحالت بر اساس ُجعاله 
 ؛ گرددپرداخت وی

ب اسوت ،در برخی از ووارد - کوه ، تسهحالت اعطایی شاول عقود و اخقاعات ورک 
 . وه خواهد آودتوضحح آن در ادا

o احکام عهووی تسهحالت حانکی 

  ی تسهحالت حانکی کل   حکن 
کووه تسووهحالت حووانكی )حووا توضووححات فوووق( از نظوور شوورعی حووا  . 1458 مسأله از آنجووا 

کوووه حاحوووت تسوووهحالت از وتقاضوووحان ، قووورض )وام( وتفووواوت اسوووت حنوووابراین سوووودی 
خافت وی ن له، شوددر ر در فتاوی وعظ  کوه  - در صورت وطاحقت حا ووازین شرعی وقر 

                                                           
گر ،شاخان ذکر است. 1 وکالوت دادن ، اساس وعاوالت و عقود وشتهل بر رحوا اسوت حانكی برگذاری  سرواخه ا

ت ربوی جایز نحستگذاری  سرواخه برای کحفح   ؛ حه 

کوه اوووال آنهوا تواند در حانکگذار وی سرواخه ،در این فرض کشوورهای اسوالوی  های دولتوی خوا وشوترک در 
شوورط سووود نكوورده و  ولووی ،نهاخوودگذاری  سوورواخه اقوودام حووه افتتوواح حسوواب، در حكوون وجهووول الهالووک اسووت

ف در سوود حوانكی از حاحوت اوووال در حكون  وکالتی نحز حه حانک برای انجام وعاوالت ربوی ندهد و بورای تصور 
کن شرع اجازه حگحرد ن له وجهول الهالک از حا خوافتی حوه فقورای شوحعه  ،و وعظ  کوه نصوف سوود در در صورتی 

ف در نصف دخگر ،دارای شراخط استحقاق داده شود  .  دهندسود را در وصارف حالل وی  اجازۀ تصر 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 1.شودرحا وحسوب نهی - توضحح آن در ضهن وساجل آخنده خواهد آود
گووور تسوووهحالت حوووانكی از طووورف حانوووک . 1459 مسأله کشوووورهاى اسوووالوی  ا دولتوووی در 

صووححح بووودن عقووود خووا اخقاعووات ، وطووابق حووا عقووود خووا اخقاعووات اسووالوی اعطووا شووود
کن شرع است ،وذکور    .نحازوند اجازۀ حا
کشوورهاى اسوالویهاى وشترک بین در حانک ،ههحن طور  کوه ، دولوت و ووردم در 

ت آنهووا ، شووودتسووهحالت حووانكی وطووابق حووا عقووود و اخقاعووات اسووالوی اعطووا وووی صووح 
کن شرع ، نسجت حه سهن دولت  ؛ داردحستگی حه اجازۀ حا

ووه وون لووه آن را بووراى ههووۀ ووو ونحن اجووازه داده ،الجت  انوود حووه شوورط آنكووه وعوواوالت وعظ 
گردخوده و توضوحح آن وذکور وطابق حا ووازین شرعی حاش ر  که در فتواهای اخشان وقر  د 

کوه صورف ووال  ،ایون اجوازه ههحن طوور .شود در وساجل حعد ذکر وی در صوورتی اسوت 
رات و قانون حانک حاشد  .  وطابق حا وقر 

 شرط در اعطای تسهحالت حانکی پيش 

 شرط عهلکرد حانک در وورد پيش □
ن « پوویش شوورط وووالی»، حانووک در حعضووی از ووووارد بوورای اعطووای تسووهحالت ٭ وعووح 
کوه چنود وواه  وثال  شرط وی، کند وی کسوانی دارد  کند فالن تسهحالت اختصواص حوه 

کرده حاشند  ؛ زودتر در حانک افتتاح حساب 
 :  حه چند شحوه ورسوم است ،این افتتاح حساب 

  ؛ الحسنه قرض انداز پسحساب  .الف
تگذاری  سرواخه .ب ت خا حلند ود    ؛کوتاه ود 
گذ .ج م»اری وا    .«اوراق حق  تقد 

                                                           
که در وجحث وربوط حوه آن توضوحح داده ووی. 1 ه است خكی از ووازین شرعی  کوه ، شوودشاخان توج  آن اسوت 

کوه تسوهحالت اعطوایی در قالوب آن انجوام وی خسوارت »خوا « وجوه التوزام»خوا « دیرکورد»، شوود قراردادهایی 
 . ت دین نداشته حاشدو وانند آن حاحت تأخحر در پرداخ« تأخحر تأدخه



سات احكام حانک     /...ها و و س 

م»  که وراجع ذی صالح قانونی ،«اوراق حق  تقد  ز انتشوار آن  1اوراقی هستند  وجوو 
توانووود حووودون افتتووواح دهنووود و فووورد دارای ایووون اوراق وووویهوووا وووویرا حوووه حعضوووی از حانوووک

وۀ ایون اوراق، واهه در حانوک حساب چند خافوت تسوهحالت نهاخود ، حوا تهح  اقودام حوه در
ت آن که وی، که واهح  تواند در ازای تهلحوک نوعی حق  اوتحاز قانونی تسهحالت است 

ن حه حانک خا قرارداد شرعی دخگر  2.در اختحار فرد قرار داده شود، خا هجۀ وجلغ وعح 
 شرط تسهحالت حکن پيش □

وووه در ؛ اشوووكال نوودارد - حووه خوووودی خووود - پوویش شوورط تسوووهحالت . 1461 مسأله الجت 
کووه نوووعی قوورض دادن حووه حانووک نجاخوود افتتوواح حسوو، از ووووارد فوووق« الووف»صووورت  اب 
کووه در ایوون صووورت رحووا ، وشووروط حووه اعطووای تسووهحالت از طوورف حانووک حاشوود، اسووت

 .  بیان شد« 1003»حانكی وکالتی در وسألۀ گذاری  سرواخه و حكن شودوحسوب وی

 حکن انسداد حساب برای اعطای تسهحالت 
توانووود وجلغوووی از اصووول تسوووهحالت اعطوووایی وطوووابق عقوووود حانوووک نهوووی . 1461 مسأله
ولوووی سوووود آن را از وی ، وی را وسووودود نهووووده و حوووه وتقاضوووی تسوووهحالت ندهوووداسوووال

خافت نهاخد  .  در

 لزوم تفهحن قرارداد حه وتقاضی 

طووور  حاخوود حووه، صووورت شوورعی قراردادهووای وربوووط حووه تسووهحالت حووانكی . 1462 مسأله
ی داشوته حاشود و از شوراخط  واضح حه وتقاضی تسهحالت تفهحن شود تا وی قصد جد 

ات قراردادی  گرددکه حا حانک ونعقد ویو خصوصح  ع   ؛ کند وطل 

                                                           
 .  وثل حانک ورکزی و سازوان بورس و اوراق بهادار. 1

نوی را حوه حانوک هجوه خوا وصوالحه نهاخود. 2 وشوروط حوه اخنكوه اوراق حوق   ،وانند اخنكه فورد وتقاضوی وجلوغ وعح 
گذاشووته  م در اختحووار وی  شووود و حانووک هجووه خووا صوولح وووذکور را قجووول نهاخوود خووا آنكووه فوورد وتقاضووی حووه  تقوود 

م حوه وی نهاخود در ع گوذاری اوراق حوق  تقود  گر حانک حوه عنووان عاوول اقودام حوه وا نوان جاعل اعالم نهاخد ا
نی را حاحت ُجْعل )حق  الزحهه( حه حانک بپردازد ،ازای عهل وذکور  . وجلغ وعح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ووه گرفتووه شووود تووا  ،الجت  گوور بوورای انعقوواد قوورارداد از وتقاضووی تسووهحالت وکالووت تووام   ا
 .  اشكال ندارد، خود حه عنوان وکحل وی اقدام حه انعقاد قرارداد نهاخد ،حانک

 حکن صرف تسهحالت در غحر جهت تعحين شده 
وووه تسوووهحالت اعطوووایی . 1463 مسأله ح  کل  وووف اسوووت وجوووالغ و فووورد وتقاضوووی، در  وظ 

رات بورای صورف آن تعحوین  که حانوک حسوب وقور  خافتی از حانک را فقط در وواردی  در
وجواز ، هزخنه نهاخد و صرف آن در غحر جهت ووذکور واننود ادای دیوون خووخش، کرده
 .  نحست

 درخافت تسهحالت از حانک دولتی خا وشترک در قراردادهای ربوی 

گوور قوورارداد تسووهحالت حانووک . 1464 مسأله شوورط  - ک دولتووی خووا وشووترکدر حانوو - ا
حاحوووت توووأخحر در « خسوووارت توووأخحر تأدخوووه»خوووا « وجوووه التوووزام»خوووا « دیرکووورد»ربووووی واننووود 

 .  انعقاد قرارداد وذکور حا حانک جایز نحست، پرداخت دین داشته حاشد

که حانک . 1465 مسأله حوه عنووان تسوهحالت  - در حانک دولتی خا وشوترک - وجالغی 
« وجووه التووزام»خووا « خسووارت تووأخحر تأدخووه»خووا « دیرکوورد»حووا وجووود شووروط ربوووی ههچووون 
خافت آن حا این عنوان )تسوهحالت هرچند  ،پردازد حاحت تأخحر در پرداخت دین وی در
که اووال حانک، وشروط حه ووارد وذکور( رحا است ا از آنجا  های دولتی خا وشترک در او 

ف در آن حسوتگی حوه اجواز الهالوک بووده کشورهای اسوالوی در حكون وجهوول ۀ و تصور 
کن شرع دارد ی قجوول نكنود چنانچه فرد شروط ربوی را قلجا  حه، حا هرچنود  - طور جود 

ف  -نهاخود  طور صوری اوضوا  در اسناد حانكی آنها را حه و پوس از واریوز وجلوغ بورای تصور 
کن  .  اشكال ندارد، اجازه حگحرد 1شرع در آن از حا

وون لووه جهووت تسووهحل در اووو، در وووورد اووور فوووق در وسووألۀ قجوول . 1466 مسأله ور وعظ 
فووحن بوورای اسووتفاده از ایوون اووووال در حانووک کشووورهای وكل  هووای دولتووی خووا وشووترک در 

                                                           
 . ورجع تقلحد جاوع الشراخط. 1



سات احكام حانک     /...ها و و س 

کوه از جهلوۀ آن  1،انود های حه خصوصی حه ههۀ وو ونحن اجوازه داده حه شحوه، اسالوی
 : ها دو صورت ذیل است شحوه

حوه عنووان  ،حدون برداشوت و قوجضهرچند  فرد وجلغ واریز شده حه حساب را .الف
ف قرار دهود اووال در حكن کواال آن را  ،وجهول الهالک وورد تصر  ووثال  در ازای خرخود 

ف کوه حودون  در وجالغ وذکور 2حه حساب فروشنده انتقال دهد و فرد حا انجام این تصر 
ت صورت وی و بورای ادای ایون  3شود وعادل آن وجلغ را ودیون وی، گحرد قصد وجانح 

که حدهی خود را حه حانک بپردازد،  دین ه وی کافی بوده و بریء ،ههحن   . گردد الذو 

آن را از  سووپس 4،فوورد وجلووغ واریووز شووده را از حسوواب برداشووت و قووجض نهاخوود .ب
کن شرع و حدون شوروط ربووی قورض حگحورد و در ایون  الحسنه قرضحه عنوان  طرف حا

کوافی اسوت و بوریء ،فرض نحوز گور حودهی خووخش را حوه حانوک پرداخوت نهاخود  وه  ا الذو 
 . گردد وی

دانوود از نظوور قووانونی  کووه فوورد وووی در دو شووحوۀ فوووق از ایوون جهووتذکوور اسووت،  شوواخان
خادۀ ربوی حوه حانوک وویو گور حانوک  ،حاشودلزم حه پرداخت ز بورای وی اشوكال نودارد و ا

کنوود خووادی را از فوورد وطالجووه  پرداخووت آن بوورای وی حووه حانووک بوورای رهووایی از  ،وجلووغ ز
 5.حاشد جایز وی - نه حه عنوان وفای حه شرط رحا - حدهی قانونی

کووه در آن  . 1467 مسأله کسووی از ربوووی بووودن تسووهحالتی  گوور  خسووارت »خووا « دیرکوورد»ا

                                                           
ووه. 1 رات و قووانون ،الجت  و صوورف آن بوورخالف  حاشوودحانووک وووی ایوون اجووازه ونوووط حووه صوورف وووال وطووابق حووا وقوور 

رات حانک رات وهاى دولتی خوا وشوترک وجواز نحسوتقوانحن و وقر  گور فورد بور حسوب وقور  لوزم حاشود ، ووثال  ا
کاال خا اخجاد اشتغال هزخنه نهاخد وی وجواز نحسوت آن را در وسوحر دخگور ، وجلغ تسهحالت را جهت خرخد 

کند  .  وصرف 

ف در اووال در حكن وجهول ال. 2  .  هالک حا اذن حاکن شرعتصر 

ف و اتوالف « دین»این . 3 کوه در حكون وجهوول الهالوک اسوت»ناشی از تصور  وی حعود از ، حاشودووی« اوووالی 
کردن وال وذکورحسب   .  شودحدهكار وی« ضهان اتالف و غراوات»وصرف 

کن شرع. 4 ف در اووال در حكن وجهول الهالک حا اذن حا  .  حه عنوان تصر 

گر فرد ح. 5 ا ا کنوداو  خافوت  کشوورهای اسوالوی در دو شوحوۀ  ،خواهد تسهحالت وذکور را از حخش خصوصی در 
 .  شودوذکوربرای تصححح آن جاری نهی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

حاحت تأخحر در پرداخت دین شرط شده خا از حاطول بوودن « وجه التزام»خا « تأخحر تأدخه
ت عقد اطالع نداشوته و آن را از حخوش دولتوی خوا ، آن حه سجب فاقد بودن شراخط صح 
ک خافت  کشورهای اسالوی در ف نهودهوشترک در  تواند برای تصوححح  وی، رده و تصر 

فات انجام شده ن له وراجعه نهاخد، تصر   .  حه نهاخندگان وعظ 

 خک از آنها انواع تسهحالت حانکی و احکام ویژۀ وربوط حه هر 

o 9 .تسهحالت فروش اقساطی 

 وعنای تسهحالت فروش اقساطی 
کاال، «تسهحالت فروش اقساطی»در  ٭ وۀ  هوای ووورد حانوک جهوت خرخوداری و تهح 

 ؛ نهاخداز طریق فروش اقساطی اقدام حه اعطای تسهحالت وی 1،نحاز افراد
که احتودا فورد حوه وکالوت از حانوک  کواالی ووورد توافوق را بورای حانوک  ،حه این صورت 

 ؛ نهاخدنقدی خرخداری وی

ص   ت وشووخ  ن و ووود  کوواالی خرخووداری شووده را حووا وجلووغ و بهوورۀ وعووح  سووپس حانووک 
تواند حوا  فروشد و این فروش ویطور نسحه حه وتقاضی تسهحالت وی قسطی خا رأسی حه

گحرد  .  وکحل شدن وتقاضی تسهحالت از طرف حانک صورت 

 حکن تسهحالت فروش اقساطی 
کوووه در انعقووواد قووورارداد تسوووهحالت فوووروش اقسووواطی الزم اسوووت  . 1468 مسأله نكووواتی 

 :  رعاخت شود حه این شرح است

کووه فوورد حووه وکالووت از حانووک .1 وووورد توافووق را بوورای حانووک نقوودی کوواالی  2از آنجووا 

                                                           
کوار، وانند وواد  اولحه. 1 کاالهوای وصورفی حوا ، خوودرو و وسوایل حهول و نقول، وسوكن خوا وكوان تجواری،  ابزار 

 .  دوام

کاالی وذکور ،حنابراین. 2  . را برای خود خرخداری نهاخد وتقاضی تسهحالت نجاخد 



سات احكام حانک     /...ها و و س 

 .  الزم است خرخد حقحقی بوده و صوری نجاشد 1،نهاخدخرخداری وی
نجاخوود شوورط دیرکوورد و خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا ، وعاولووۀ فووروش اقسوواطی وووذکور .2

وگرنووه ربوووی و حوورام خواهوود  ،وجووه التووزام حاحووت تووأخحر در پرداخووت دیوون داشووته حاشوود
 .  بود

گوور حانووک در ضووهن وک .3 نووی را شوورط نهوووده، الووتا کوواالی وعح  وتقاضووی ، خرخوود 
کاال را خرخداری نهاخد  .  تسهحالت حاخد ههان 

از جهلوه ، احكام وربوط حه خرخد و فروش در وعواوالت ذکور شوده رعاخوت شوود .4
کاالی وذکور از اشحای وزنی خا پیهانوه گر  احكوام وربووط حوه قوجض و ، ای اسوتاخنكه ا

ک کاال قجل از فروش آن  متحویل  گوردد« 414»وسألۀ  ،ه در جلد سو  ؛ ذکر شده وراعوات 
م، ههحن طور در وعاولۀ نسوحه کوه در جلود سوو   ،ثهون و زووان پرداخوت آن ههوان طوور 

 .  وعلوم حاشد، ذکر شد« 441 و 444»وساجل 

o 3 .راححهتسهحالت و 

 راححهوعنای تسهحالت و 
که بر اساس آن« تسهحالت وراححه» ٭ کاال، شاول قراردادی است  ی وورد نظر فرد 

 3؛کند طور نقد خرخداری وی حه وکالت از طرف حانک حه 2خوخش را

کاالی خرخداری شده را حا وجلغ و بهر  ن حه ۀسپس حانک   ۀصورت نقد خوا نسوح  وعح 
توانوود حووا وکحوول فروشوود و ایوون فووروش ووویدفعووی خووا اقسوواطی حووه وتقاضووی تسووهحالت وووی

گحرد    4.شدن وتقاضی تسهحالت از طرف حانک صورت 
                                                           

کوووردن وتقاضوووی تسوووهحالت. شووواخان ذکووور اسوووت، 1 اقووودام حوووه ، در حعضوووی از وووووارد خووووِد حانوووک حووودون وکحووول 
کاال وی  . نهاخدخرخداری نقدی 

کار، لوازم خدکی، وانند وواد اولحه. 2  ... اثاث ونزل و، وسكن، زوحن، ابزار 

کوردن وتقاضوی تسوهحالت حوه سوفارش ویدر برخوی از وووارد خوود حا. شاخان ذکر اسوت، 3 ، نوک حودون وکحول 
کاال وی  . فروشدآن را حه وی وی، نهاخد و پس از اعالم قحهت تهام شدهاقدام حه خرخداری نقدی 

که این تسهحالت از جهات وختلفی حا تسهحالت فروش اقساطی شوجاهت حا توضحح فوق وعلوم وی. 4 شود 
 . دارد
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کواال  ٭ کارت اعتجاری جهت خرخود  تسهحالت وذکور در برخی از ووارد حا اعطای 
 1.پذیردحه وتقاضی صورت وی

 ی تسهحالت وراححه کل   حکن 

خافت تسهحالت  . 1469 مسأله که در در حاخود « فروش اقسواطی»تهام شراخط و نكاتی 
 در تسوووهحالت الزم اسوووت ، ذکووور شووود« 1054»رعاخوووت شوووود و توضوووحح آن در وسوووألۀ 

گرددنح« وراححه»  . ز وراعات 

 کارت تسهحالت وراححه  خرخد و فروش خدوات حا 

کوواال اراجووه نكنوود . 1471 مسأله گوور حانووک تسووهحالت وراححووه را بوورای خرخوود و فووروش  ، ا
کارت اعتجاری تسهحالت وراححوه را جهوت اسوتفادۀ وتقاضوی تسوهحالت ، حلكه وثال  

کوز سواتی ههچوون بیهارسوتان از خدوات ورا نوان قورار در اختحوار آ 2،هوا هتل  ها و و و س 
ت خرخوود و فووروش ، دهوود کووه خكووی از شووراخط صووح  کوواال اسووت« عووحن»از آنجووا  ، بووودن 

 .  فروش خدوات )ونفعت خا عهل( در قالب این تسهحالت صححح نحست

o 7 .تسهحالت سلف 

 وعنای تسهحالت سلف 
وووات حوووانكی« تسوووهحالت سووولف»ونظوووور از  ٭ پووویش خرخووود وحصووووالت ،  در عهلح 

هط حانک حه صتوس 3تولحدی افراد ی در ذو  کل  ن نقدی است ،ورت   .  حه قحهت وعح 

                                                           
از فحزخكوی و وجوازی( و جهوت  عونا)   های فوروش تنهوا در پاخانوه اعتجواری کوارت خرخود. شاخان ذکور اسوت، 1

خافوت وجوه نقود و  کاالی خرخداری شوده قابول اسوتفاده بووده و از نظور قوانونی نجاخود بورای در پرداخت وجه 
کاال استفاده شود  .  هزخنۀ آن در وصارف دخگر غحر خرخد 

سوواتی واننوود شوورکت ،ههووحن طووور. 2 کووز و و س  کووز  ، جهووانگردی، اتوبوسوورانی ، راه آهوون، ییهووایهای هواپ ورا ورا
 .  تعهحر وسكن خا تعهحر خودرو و وانند آنها

 . وعدنی،  کشاورزی،  صنعتی. 3



سات احكام حانک     /...ها و و س 

کووه در جرخووان  کننووده زوووانی از ایوون تسووهحالت اسووتفاده وی تولحوود  وعهوووال   ٭ کنوود 
کوواال خووا فوورآورده کهجووود  ،تولحوود  گردخووده و بوورای تووأوحن  گووردش  کهجووود سوورواخه در  دچووار 

و، اقدام حه پیش فروش قسهتی از تولحدات آخندۀ خوود، اشسرواخه کل  ی در حوه صوورت 
ه وی  .  نهاخدذو 

 حکن تسهحالت سلف 

ت وعاولوۀ ، در قرارداد تسهحالت سلف . 1471 مسأله کوه « سولف»حاخد شوراخط صوح 
م گردد، فصل وربوط حه آن بیان شد ،در جلد سو   ؛ رعاخت 

که در هنگام انعقاد قرارداد  ثهن وعاولۀ ، از جهله شراخط وعاولۀ سلف آن است 
حه صورت نقد حوه فروشونده پرداخوت ، سلف قجل از جدایی خرخدار و فروشنده از هن

 1.شود 

الزم است وعاولۀ وذکور شرط دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخوه خوا وجوه  ،ههحن طور
ووه فروختووه شووده( نداشووته  التووزام حووه جهووت تووأخحر در تحویوول کووه در ذو  دیوون )کوواالیی 

 .  وگرنه ربوی و حرام خواهد بود ،حاشد
کوووه در قووورارداد سووولف . 1472 مسأله کوووه حوووه ت خرخووودار نهی ،از آنجوووا  وانووود جنسوووی را 

حوووه شوووخص ثالوووث ، پووویش از فووورا رسوووحدن سررسوووحد قووورارداد، صوووورت سووولف خرخوووده
حفوظ و نگهوداری و ،  نودارد حوه جهوت اخنكوه ووثال  اوكوان تحویول حانک حوق، حفروشد

کاالها و وحصوالت را در  حخواهود قجول از ، سلف ندارد ۀرسحد وعاولسرنقل و انتقال 
وش وحصووالت پویش خرخوده شوده حوه شوخص اقودام حوه فور، سولف ۀوعاول سررسحد

 2؛ثالث نهاخد
ه تواند در ضهن وعاولۀ سلف حوا وتقاضوی تسوهحالت شورط نهاخود حانک وی ،الجت 

ک نهوده  که وی وحصوالت تولحد شده در سررسحد را حه وکالت از حانک قجض و تهل 

                                                           
م. 1  .  ذکر شد« 404تا  473» وساجل ،توضحح بیشتر در این وورد در جلد سو 

م. 2  .  ذکر شد« 405» وسألۀ ،توضحح بیشتر در این وورد در جلد سو 
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 .  و آن را حه شخص ثالثی حفروشد و بها و قحهت آن را حه حانک تحویل دهد

کووواالی خرخوووداری شوووده توسووو ،طوووور ههوووحن ط حانوووک از اشوووحای وزنوووی خوووا چنانچوووه 
کوه در جلود ، ای استپیهانه کواال قجول از فوروش آن  احكام وربوط حه قجض و تحویول 
م گردد« 404و  414»وساجل  ،سو   ؛ ذکر شده وراعات 

o 9 .تسهحالت اجاره حه شرط تهلحک 

 وعنای تسهحالت اجاره حه شرط تهلحک 
کوووه وتقاضوووی « حوووه شووورط تهلحوووکتسوووهحالت اجووواره » ٭ حوووه ایووون صوووورت اسوووت 

کوه نحواز دارد تعحوین نهووده ،تسهحالت حا وراجعه حه حانک کواالیی را  و حانوک وی  1نوع 
کوواالی وووذکور را بوورای حانووک  ،کنوود تووا حووا اسووتفاده از تسووهحالت اعطووایی وی را وکحوول

کرده د اجواره و در ضوهن قوراردا 2و آن را از طورف حانوک حوه خوود اجواره دهود خرخداری 
وودات خوووخش در قوورارداد عهوول نهاخوودشوورط وووی کووه وسووتأجر حووه تعه  ، شووود در صووورتی 

ت اجووواره کووواالی ووووذکور را در پاخوووان وووود  وووت وتقاضوووی تسوووهحالت ، حانوووک  حوووه والكح 
 . )وستأجر( در آورد

 حکن تسهحالت اجاره حه شرط تهلحک 

 : رعاخت چند نكته الزم است ،در قرارداد اجاره حه شرط تهلحک . 1473 مسأله
ت اجاره تعحین شود 3)اقساط واهانه( بها دار اجارهوق .1  . و زوان پرداخت آن و ود 

که پذیرفتوه .2 ت اجواره و عهول وسوتأجر حوه  ،حانک بر اساس شرطی  در پاخوان وود 
دات خوخش کند، تعه  وانی صولح نهاخود خا حوه کاالی وذکور را حه وستأجر هجه   طوور وج 

                                                           
کشاورزی خا صنعتی، وغازه، زل وسكونیوانند ون. 1  . ابراز آالت 

کاال توس ،در حعضی از ووارد. 2 پوذیرد ط حانک و حدون وکالت دادن حه وتقاضوی تسوهحالت صوورت وویتهحۀ 
کاال ۀ   . نهاخدحانک اقدام حه انعقاد قرارداد اجاره حه شرط تهلحک حا وتقاضی تسهحالت وی ،و پس از تهح 

کاال و سود حانکبها ح وقدار اجاره. 3 گرفتن قحهت تهام شدۀ   .  گردد تعحین وی، ا در نظر 
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 .  ر دخگری حه وی انتقال دهدخا حه وجلغ ناچحزی حه وستأجر فروخته خا طو

ت اجوواره ،حنووابراین ووت وسووتأجر در ، پووس از پاخووان ووود  کوواال خووود حووه خووود حووه ولكح 
 . آخد و نحاز حه تهلحک از طرف حانک دارد نهی

گر شرط وذکور حه صورت شرط نتحجهشاخان ذکر است،  صححح نحست ، حاشد 1ا
که حعد از پاخان خافتن وود   کوه   ،ت اجوارهو وقصود از شرط نتحجه آن است  در صوورتی 

کاوول پرداختوه حاشود وستأجر اقساط اجاره بهوا را حوه کواال خوود حوه خوود و حودون ، طوور 
 2.انجام عقد جدخد ولک وستأجر حاشد

شرط دیرکرد و خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در ازای توأخحر در پرداخوت  .3
ربوووی و حوورام ، اجوواره وگرنووه قوورارداد ،بهووا( وجووود نداشووته حاشوود دیوون )اقسوواط اجوواره

 .  خواهد بود

o 3 .تسهحالت خرخد دین 

 وعنای تسهحالت خرخد دین 
کووه چووک خووا، «تسووهحالت خرخوود دیوون»در  ٭ سووفته خووا بوورات خووا سووند وووالی  فووردی 
ت کوورده و ووود  دار دخگووری حوواب طلووجش از شخصووی در اختحووار دارد حووه حانووک وراجعووه 
اتش در سووند وووالی ذکوور  ،حانووک کووه خصوصووح  شووده از او خرخووداری طلووب وووذکور را 
 ؛ کند وی

کوه وحصووالت خوود را حوه صوورت نسوحه فروختوه و از خرخودار  کننده تولحد  وثال   ای 
کوورده حووا وراجعووه حووه حانووک چووک خووا سووفته خافووت  چووک را ، ای وعووادل قحهووت نسووحه در

کرده و طلب خود را حه حانک وی  .  فروشد تنزیل 

                                                           
ت اجاره حه صورت  ،حنابراین در فرض وسأله. 1 کاال در پاخان ود  نوه ، لحاظ شوده« شرط فعل»شرط تهلحک 

م ،و توضوووححات بیشوووتر در فووورق بوووین شووورط فعووول و شووورط نتحجوووه« شووورط نتحجوووه»  ،از آنچوووه در جلووود سوووو 
 .  شود وعلوم وی، شدذکر « 744و  455»وساجل

که. 2 م ههان طور   . ذکر شدنحز « 4»پاورقی  ،«134»صفحۀ  ،در جلد سو 
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کووه وعهوووال   ٭ بوورای تووأوحن ونوواحع وووالی   تسووهحالت خرخوود دیوون از ابزارهووایی اسووت 
 .  گحرد حازرگانی و خدواتی وورد استفاده قرار وی، وورد نحاز واحدهای تولحدی

 حکن تسهحالت خرخد دین 

 :  حاخد نكات ذیل رعاخت شود، در قرارداد خرخد دین . 1474 مسأله

کی از طلووب واقعووی و شوورعی حاشوود و حانووک .1 حنووابر  چووک خووا سووفته خووا بوورات حووا
هرچنوود حووا تحقحووق و فحووص و لحوواظ قووراجن و  - بالزم از حقحقووی بووودن طلوواحتحوواط 
کتفا نكند - هانشانه کند و تنها حه اخجار وتقاضی تسهحالت ا  .  اطهحنان پیدا 

ت( قورار داده ، نسحه نجاشد، ثهن خرخِد دین .2 حلكوه حوه صوورت حوال  )حودون وود 
 .  شود
که خرخدار، ثهن وعاوله .3  1.نجاشد، آن را از دخگری طلب دارد، دخنی 

گر . 1475 مسأله حوا فروشونده )طلجكوار( شورط نهاخود در ، حانک در ضهن خرخد دین ا
صورت تأخحر در وصول دین از شخص ثالث )حدهكار( و تحوخلش حه حانک در زووان 

نی را بپردازد، آن سررسحد  3؛اشكال ندارد 2)حه صورت شرط فعل(، طلجكار وجلغ وعح 
الوووث ولووی چنانچووه شوورط نهاخوود در صووورت تووأخحر در وصووول دیوون از شووخص ث 

نوی را وودیون ، آن سررسوحد)حدهكار( و تحوخلش حه حانوک در زووان  طلجكوار وجلوغ وعح 
 .  حاشد )حه صورت شرط نتحجه( صححح نحست

                                                           
م؛ صححح نحسوت« دین حه دین»فروش . 1 ، «دیون»فصول  ،تفصوحل احكوام خرخود و فوروش دیون در جلود سوو 

و حعود از  504»، وساجل «فروش طلب»و نحز وجحث « 551»وسألۀ ، «خرخد و فروش چک و سفته»وجحث 
 .  ذکر شد «آن

کوه در قسوهت حعود وی. 2 م، آخود فرق بین شرط فعول و شورط نتحجوه  و  455»وسواجل ،از توضوححات جلود سوو 
 .  شود وعلوم وی« 744

کوه آنچوه در ایون ووورد فروختوه وی ،در توضحح جایز بودن شرط وذکور. 3 ه است از آنجوایی  ، شوود شاخان توج 
ووۀ فوورد ثالووث» ووۀ فروشوونده ثاحووت نهوویدخنووی ، اسووت و حووا فووروش آن« دیوون بوور ذو  حلكووه خرخوودار از ؛ شووودبوور ذو 

حاشود گردد و وظحفۀ فروشنده )حاخع( فقط تحویل دین )آنچه فروخته شده( وی شخص ثالث طلجكار وی
کووه در وسووألۀ  ،حنووابراین  .شووودوحسوووب وووی« عهوول»و از طرفووی تحویوول از سوونخ  ذکوور « 1011»ههووان طووور 

کرد در ازای تأخحر ، گردد وی خافت دیر   .  شودعهل رحا وحسوب نهیدر
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o 6 .1تسهحالت ُجعاله 

 ت عهلکرد حانک در تسهحالت ُجعاله  کحفح 
کووه وتقاضووی وعهوووال  زوووانی صووورت وووی« تسووهحالت ُجعالووه»درخواسووت  ٭ گحوورد 

کواالی ووورد  ات خا ساخت و ساز وسكنبرای اووری وانند تعهحر خا سوفارش سواخت 
گسترش و توسوعۀ تولحودات صونعتی خودواتی احتحواح ، حازرگوانی، کشواورزی، نحاز و 

 .  حه تسهحالت داشته حاشد

جعالووۀ نسووحه و جعالووۀ »حووانكی وعهوووال  ترکحجووی از دو قوورارداد  ۀتسووهحالت جعالوو ٭
که این دو قرارداد را « نقد وه واو ۀجعال»است  وه ۀجعالو لح  کوه شورح نحوز ووی« ثانوخ  ناونود 

 :  آن از قرار ذیل است

ه )جعال ۀجعال □   نسحه( ۀاولح 

ای حا حانک حه صورت نسحه )اقسواطی خوا رأسوی(  جعاله ،احتدا وتقاضی تسهحالت
ووی ونعقوود وووی کووار خاص  را بوورای او  - واننوود تعهحوورات وسووكن - کنوود تووا اخنكووه حانووک 

حهۀ(  کنودانجام دهد و ُجْعل )حق  الز  خافوت   ،حنوابراین .آن را حه صورت نسحه از او در
 .  شودوحسوب وی« عاول»و حانک « جاعل»، وتقاضی تسهحالت

ه )جعال ۀجعال □   نقد( ۀثانوخ 
وووهپوووس از انجوووام جعالوووۀ او کوووه وقصوووود وتقاضوووی ، لح  حانوووک بووورای انجوووام اوووووری 

م حووه اقوودام حووه انعقوواد قوورارداد جعالووۀ دو  ، تسووهحالت اسووت )واننوود تعهحوورات وسووكن(
کوار را حوه عاوول دخگوری )شوخص ثالوث( ووی 2نهاخودصورت نقد ووی . سوپارد و انجوام 

                                                           
گذشوت. 1 م  کوه در فصول وربووط حوه آن در جلود سوو  ود و وا ، آنُجعاله ههوان طوور  کوه انسوان وتعه  لتوزم سوت 

گر شخصی  که ا نی»شود  ؛ فورد اول حوه وی بپوردازد« عوضی»، را انجام دهد در وقابل عهل وذکور« کار وعح 
کار را انجام وی« لجاع» که  کسی  بورای ؛ نوام دارد« ُجْعول»، کوه قورار داده شوده و عوضوی« لعاوو»، دهود و 

م ات احكام ُجعاله حه جلد سو   .  فصل وربوط حه آن وراجعه شود ،اطالع از جزجح 
خجا  پرداخوت ووی، تسهحالت حه تناسب پیشرفت وراحل سفارش، در حعضی ووارد. 2 شوود و حوه صوورت تدر

 . جعالۀ نقد و نسحه است
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 .  شودوحسوب وی« عاول»و شخص ثالث « جاعل»حانک حنابراین، 
 وتقاضووی تسووهحالت را بوورای انعقوواد، حانووک، در بیشووتر وووواردشوواخان ذکوور اسووت،  

م وکحل وی  1.نهاخد ه این اور ویخود اقدام ح ،نحز کند و در حعضی از وواردجعاله دو 

 حکن تسهحالت جعاله 
 : حاخد نكات ذیل رعاخت شود ،در قرارداد تسهحالت جعاله . 1476 مسأله
مواجب نهویحنابر احتحاط  حانک .1 کوه ووورد ، توانود در جعالوۀ دو  انجوام عهلوی را 

ل بوووده )واننوود تعهحوورات وسووكن( حووا حووق  الزحهوو کهتوور از آنچووه در  ۀجعالووۀ او  )ُجْعوول( 
ل تعحین  گذار نهاخود و ووا حوه التفواوت را بورای خوود ، شدهجعالۀ او  حه شخص ثالث وا

گرددوگر آنكه خود عهده؛ بردارد  2.دار انجام حخشی از عهل 
گر ووضوع جعالوۀ او ،حنابراین وها « تعهحور وسوكن و نظوارت بور ُحْسون اجورای آن»، لح 

کوار ر، چنانچه حانک حا فرستادن ناظر خا ناظرانی، حاشد ا )کوه نظارت بور حسون اجورای 
ل اسووت( عهووده توانوود تعهحوور وسووكن را در وووی، دار شووودحخشووی از ووضوووع جعالووۀ او 

گذار نهاخد ۀجعال کهتری وا م حه شخص ثالث حا حق  الزحهۀ   .  دو 
 3؛است و شرط ضهن آن الزم الوفاء نحست« اخقاع»جعاله  .2

تووان وی برای الزم الوفاء بودن آنها، چنانچه قرارداد شاول شراخطی حاشد ،حنابراین
 .  از عقودی وانند عقد صلح استفاده نهود

ه )جعالوۀ نسوحه(در ضهن قرارداد جعالۀ او .3 شورط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر  ،لح 
رحووا و حوورام وحسوووب ، تأدخووه خووا وجووه التووزام در ازای تووأخحر در پرداخووت ُجعوول نسووحه

   4.شود وی

                                                           
ه وی. 1  . از عقد اجاره حا رعاخت شراخط شرعی آن استفاده نهود ،توان حه جای ُجعالهالجت 

م. 2  .  وراجعه شود« 500»وسألۀ ، «جعاله»فصل  ،حه جلد سو 
م3  .  وراجعه شود« 747»وسألۀ ، «حعضی از احكام وربوط حه شرط»وجحث  ،. حه جلد سو 

وۀ جاعوِل وجلوغ ُجْعول )دسوته، زیرا حانک پس از انجوام عهول. 4 وهاو زد( قورارداد را در ذو  شوود و طلجكوار ووی، لح 
کرد در ازای تأخحر در ادای دین وذکور رحا وحسوب وی  . گرددشرط دیر 
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دوم )شوخص  ۀحا عاول در جعال 1تواند در ضهن عقدی وانند صلح حانک وی .4
وجلوووغ ، حاحوووت هوور روز تووأخحر، ثالووث( شوورط نهاخوود در صوووورت تووأخحر در انجووام عهوول

نی را بپردازد )که آن را شرط فعل وی  2.ناوند(وعح 
وه خوا عقود دخگوری واننود صولح  گر برای تأخحر عهول وی در ضوهن جعالوۀ ثانوخ  ا ا او 

م( صوووححح  ،شووورط نهاخووود ، را حوووه صوووورت شووورط نتحجوووه حووودهكار شووودن او )عاوووول دو 
 .  نحست
کند جاعل وی .5 کار  وا ؛ جعاله را حه هون بزنود، تواند قجل از اخنكه عاول شروع حه  او 

کوار توسو گور حخواهود جعالوه را حوه هون بزنود، ط عاوولپس از شروع  وگور ؛ اشوكال دارد، ا
 .  اخنكه حا عاول حه توافق برسند

کار وورد جعاله را ناتهام حگذارد عاول وی ،ههحن طور گور تهوام نكوردن  ولی؛ تواند  ا
کار کار بورای او انجوام وی، آن  که  کسی شود  حاخود آن ، گحورد حاعث ضرر جاعل خا ضرر 

 3.را تهام نهاخد
گر ووضوع جعاله در تسهحالت حانكی . 1477 مسأله وه ، ا نحازوند َوصوالح و ووواد  اولح 

گوواز خووا آب سوواختهان لولووه، حاشود )واننوود حنووایی کووه وعهوووال  حسووب ، ایزوگوام(، کشوی 
ووه تهحووه ویط قوورارداد توسوو حاخوود قوورارداد تسووهحالت جعالووه ، گووردد عاووول در جعالووۀ ثانوخ 

که در آن نوعی تهلحک نحز انجام شود    .طوری تنظحن شود 
حوووا  - هوووووه خوووا وصالحوووووی واننووود هجوووووی از عقوووود اسالووووووب خكودر قالووو ،ایووون تهلحوووک

ت آن کوار ا قابل انجام است و وی - رعاخت شراخط صح  نجوام توان آن را پس از اتهوام 
 . داد

ه حه آنچه در وسألۀ قجل ذکر شد . 1478 مسأله که ووضووع جعالوه  ، حا توج  در وواردی 
                                                           

کووه جعالووه از اخقاعووات وحسوووب وووی. 1 شوورط وووذکور در ، شووود و شوورط ضووهن آن الزم الوفوواء نحسووتاز آنجووا 
 . ثانوخه وجوب وفا ندارد ۀضهن خوِد جعال

از « شوورط نتحجووه»و « شوورط فعوول»فوورق بووین ؛ رت شوورعی نووداردآور در ایوون وووورد صووو دیوون ۀزیوورا شوورط نتحجوو. 2
م  .  شود وعلوم وی« 744و  455»وساجل ،توضححات جلد سو 

م. 3  .  ذکر شد« 501»وسألۀ ، «جعاله»فصل  ،توضحح بیشتر در این وورد در جلد سو 
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ه است ،در تسهحالت حانكی ل وی، نحازوند وصالح و وواد اولح  توان ووضووع جعالوۀ او 
که بین وتقاضی تسهحالت و حانک ونعقد وی ب از اوور ذیل قرار داد، شودرا   : ورک 

کار وورد نظر .1   ؛های آن )وانند تعهحرات وسكن(هزخنهو تأوحن  انجام 
ل حووه صووورت  .2 کووار حووه جاعوول او  کووار رفتووه در انجووام  تهلحووک وووواد و وصووالح حووه 
انی    ؛وج 
کار .3  .  نظارت بر ُحْسن اجرای 

که حاحت حاز پرداخت تسهحالت اعطایی )حوه صوورت اقسواط خوا  ،حنابراین وجالغی 
در ازای اووور ، شووداول( تعحین ووی رأسی( حه عنوان ُجْعل و حق  الزحهۀ حانک )عاول

 .  حاشدفوق حا احتساب سود حانكی وی
کوووه بوووین حانوووک و شوووخص ثالوووث ونعقووود  ،در ایووون صوووورت م  ووضووووع جعالوووۀ دو 

ب از اوور ذیل وی، شود وی  :  حاشدورک 
کار وورد نظر .1  ؛های آن )وثل تعهحرات وسكن(و تأوحن هزخنه انجام 
کووار رف .2 کووار حووه جاعوول اول حووه صووورت تهلحووک وووواد و وصووالح حووه  تووه در انجووام 
انی  .  وج 

الزحهوۀ شوخص ثالوث  تسهحالت اعطایی حوه عنووان ُجْعول و حوق   ،حا این توضحح
م( در ازای ووارد فوق وی  .  حاشد)عاول دو 

o 3 .)تسهحالت سفارش ساخت )استصناع 

 ت عهلکرد حانک در تسهحالت سفارش ساخت  کحفح 

وعهوووال  جهووت تووأوحن اعتجووار الزم « سووفارش سوواخت خووا استصووناع»تسووهحالت  ٭
کاالهای وورد نحاز وانند پوشاک ه و تولحد انواع وختلف  ابوزار ، وجول، کفوش، برای تهح 

 .  گحرد وورد استفاده قرار وی، قطعات و لوازم خدکی خودرو، صنعتی آالت
هوای وختلفوی هوا حوه صوورتتسهحالت سفارش ساخت )استصوناع( در حانوک ٭

که از ج اجرا وی  :  حاشددو وورد ذیل )الف و ب( وی ،آنها ۀهلشود 
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« استصوناع نسوحه و استصوناع نقود»ترکحجوی از دو قورارداد ، تسوهحالت ووذکور .الف
لی و استصناع ثانوی( حاشد حه صورت ذیل  : )استصناع او 

لی )استصناع نسحه( □   استصناع او 
اطی خوا قرارداد استصناع حه صورت نسحه )اقسو ،احتدا وتقاضی تسهحالت حا حانک

ی کند تا اخنكه حانک سفارش خاص  ن - رأسی( ونعقد   - وانند تولحد لوازم خودکی وعوح 
خافت نهاخد را برای او انجام دهد  .  و حق  الزحهۀ آن را حه صورت نسحه از او در

  استصناع ثانوی )استصناع نقد( □
لووی کووه وقصووود وتقاضووی ، حانووک پووس از انعقوواد استصووناع او  بوورای انجووام اووووری 

ن( اقودام حوه انعقواد قورارداد استصوناع تسهحال ت است )واننود تولحود لووازم خودکی وعوح 
م حه صورت نقد کند 1دو  گذار   . نهاخد و سفارش تولحد را حه شخص ثالثی وا

م وکحوول ، حانووک در بیشووتر ووووارد وتقاضووی تسووهحالت را بوورای انعقوواد استصووناع دو 
 .  نهاخدوی کند و در حعضی از ووارد نحز خود اقدام حه این اوروی

فووروش »و « استصووناع»قوورارداد سووفارش سوواخت  ترکحجووی از، تسووهحالت وووذکور .ب
گردد« اقساطی  : حه صورت ذیل ونعقد 

 سفارش ساخت )استصناع( □
در  کاالیی را حا اوصاف خواص، حنا حه درخواست وتقاضی تسهحالت  احتدا حانک 

 ود )حانوک( سوفارش دهودکار برای خو کننده خا پیهان قالب قرارداد استصناع حه تولحد
 .  پرداخت نهاخد 2حه صورت نقد و وجلغ تسهحالت را

وتقاضوی تسوهحالت را بورای انعقواد ایون قورارداد استصوناع ، )حانک در بیشتر ووارد
گاه نحز خود اقدام حه این اور وی وکحل وی  .  نهاخد(کند و 

                                                           
خجا  پرداخوت ووی ،در حعضی ووارد. 1 ورت شوود و حوه صوتسهحالت حه تناسب پیشرفت وراحول سوفارش تودر

 . استصناع نقد و نسحه است

 .  ههان. 2
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 فروش اقساطی □
کواالی خواص وت حانو حانک پوس از آنكوه  آن را حوه ، ک درآوودتولحود شوده و حوه ولكح 

کند ۀصورت فروش نسح  گذار  کاال وا  1.اقساطی حه وتقاضی 

  حکن تسهحالت سفارش ساخت 
وحسوووووب  سووووفارش سوووواخت )استصووووناع( عقوووود وسووووتقل قوووورارداد . 1479 مسأله
   .حلكه نوعی عقد خا اخقاع تجعی است 2،شود نهی
توانود اعطوای تسوهحالت فووق را حوه صوورت اجواره خوا جعالوه خوا حانک وی ،حنابراین 
وب از چنود عقود خوا اخقواع ونعقود نهاخود و بورای صوححح بوودن آن  حصل و خوا عقوود ورک 

که بر آن ونطجق وی  .  شود دارا حاشدالزم است احكام و شراخط عقد خا اخقاعی را 

گوور در قوورارداد سووفارش سوواخت . 1481 مسأله کووه سووفارش داده وی، ا شووود و  کوواالیی 
ت، بهای آن ۀ طرفحن قورارداد  هر دو ود  اعطوای تسوهحالت ووذکور حوه  ،حاشوددار و بر ذو 

 3.حاشدصورت خرخد و فروش )بیع سلف( صححح نهی

 :  حاخد نكات ذیل رعاخت شود ،در قرارداد تسهحالت استصناع . 1481 مسأله
لی و ثانوی حاشد و از نظر فقهوی ونطجوق بور  ،چنانچه قرارداد .1 شاول استصناع او 

که در وسألۀ ، گردد« ُجعاله»نوعی از  گردد  ،ذکر شد« 1035»حاخد نكاتی   . رعاخت 

که قورارداد ووذکور ونطجوق بور وعواوالت شورعی دخگور واننود  ،ههحن طور در صورتی 
 .  الزم است احكام و شراخط آن وعاوالت رعاخت شود، اجاره حاشد

که سفارش داده .2 کاالیی  که ساخت و تولحد  شود نحازوند وصوالح و  وی از آنجا 
ه استوواد او که در آن نوعی تهلحک نحزحاخد قرارداد استصناع طوری ، لح   تنظحن شود 

گحرد  .  صورت 
                                                           

کاالی ساخته شده وی. 1 گذاری  تواند حه صورت قرارداد فروش نسوحۀ رأسوی خوا اجواره حوه شورط تهلحوک نحوز وا
 . صورت حگحرد

حاخود بور قراردادهوای وشوروع  ،شود و از نظور فقهویستحدثه وحسوب نهیاین قرارداد جزء عقود و ،. حنابراین2
گردد دخگر  .  تطجحق 

م ۀشراخط صححح بودن وعاول. 3  . فصل وربوط حه آن بیان شد ،سلف در جلد سو 
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حوا رعاخوت  - در قالب خكوی از عقوود اسوالوی واننود هجوه خوا وصوالحه ،این تهلحک
ت آن کوواالی وووورد  قابوول انجووام اسووت و وی - شووراخط صووح  توووان آن را پووس از تحویوول 

 . انجام داد، سفارش
داد استصوناع تواحع نووع حكن دیرکرد و خسارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام قورار .3

که بر آن ونطجق وی گر. حنابراین، حاشدشود ویعقد خا اخقاعی  نووعی جعالوه  - وثال   - ا
گوور ذکوور شوود« تسووهحالت جعالووه»حكوون آن در ، وحسوووب شووود نوووعی قوورارداد سوولف  و ا
 ؛ بیان شد« تسهحالت سلف»حكن آن در  ،وحسوب شود

ووه  کووه دیرکوورد و  حووه ،الجت  ووی در وووواردی  کل  خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام طووور 
 .  حاشدحاحت تأخحر در پرداخت دین است رحا و حرام وی

o 8 .1ضارحهتسهحالت و 

 ت عهلکرد حانک در تسهحالت و  ضارحهکحفح 
کوه وتقاضوی وعهوال  زووانی صوورت ووی ،«تسهحالت وضارحه»درخواست  ٭ گحورد 

ت تجاری خوخش احتحاح حه تأوحن خا افزاخش سرو  . اخه داردبرای فعالح 

 سرواخه را در، در قرارداد وضارحه« والک»حانک حه عنوان  ،در تسهحالت وضارحه ٭
کوووه  وووت ، حاشووود وضوووارحه وی« عاوووول»اختحوووار وتقاضوووی تسوووهحالت  بووورای انجوووام فعالح 

کار اقتصادی قرار وی ت اقتصادی بین حانوک و سود حاصل از فع، دهد و در پاخان  الح 
 .  شود عاول تقسحن وی

وقودار سورواخۀ ،  قرارداد تسهحالت وضارحه وعهووال  پوس از تعحوین ووضووع آنانعقاد  ٭

                                                           
که خكی از آنها سرواخه ،عقدی است بین دو طرف« وضارحه». 1 دهود توا حوا  ای را حه دخگری وی حه این صورت 

کسوور خووا درصوود وشوواع کنوود و هوور دو حووه صووورت  کووه حاصوول وی، آن تجووارت  شووود حووا توافووق هوون  در سووودی 
 .  شندشرخک حا

که سرواخه کوه خرخود و فوروش و تجوارت را انجوام وی« بوالک خا وضار»دهد  را وی کسی  ، دهود و دخگری 
م توضححات بیشتر؛ نام دارد« لعاو»  . ذکر شده است« وضارحه»فصل  ،در وورد قرارداد وضارحه در جلد سو 
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حوداکثر زووان الزم بورای ،  هوای وربوطوه وجوالغ تقریجوی هزخنوه، الزم برای تجوارت ووورد نظور
نسوجت پیشونهادی وتقاضوی بورای تقسوحن سوود ،  بینوی وحوزان فوروش پیش،  دورۀ وضارحه

 . گحرد صورت وی، از ونافعحاصل از وضارحه حه صورت کسری خا درصدی 

 حکن تسهحالت وضارحه 
حاخود شوراخط وربووط حوه قورارداد وضوارحه  ،در قرارداد تسهحالت وضوارحه . 1482 مسأله

م گردد، ذکر شد« وضارحه»فصل  ،که توضحح و تفصحل آن در جلد سو  برخوی ؛ رعاخت 
 : از آن شراخط عجارت است از

کواال .1 و ههوحن طوور وجلغوی حوه  سرواخۀ وضارحه حاخود پوول نقود حاشود و قورار دادن 
گذار حه عنوان سرواخ ۀ سرواخه  ی در ذو  کل  وضارحه صوححح نحسوت و نحوز قورار  ۀصورت 

کووه حانووک از دخگووری دارد( حووه عنوووان سوورواخه وحوول  اشووكال  دادن دیوون )واننوود طلجووی 
 1.حاشد وی

گرفتوه شوود و وضوارحه  ۀسرواخ .2 کوار  وضارحه حاخد در تجارت و خرخود و فوروش حوه 
کارهوووای داووووداری و واننووود آن صوووححح ، حاغجوووانی، زراعوووت، خووودواتی، تولحووودی در 

 2.نحست
کسور خوا درصودی از  .3 در وضارحه حاخد سهن سود هر خک از عاول و حانوک حوه صوورت 

گردد و نهی، ونافع حاصل شده کردتعحین   3؛توان آن را بر حسب اصل سرواخه تعحین 
ه بینوی سووِد ووورد انتظواِر  و پویشتوانند حعود از تخهوحن زدن حانک و عاول وی ،الجت 

ت وضوووارحه سوووهن هووور خوووک از طووورفحن را در ضوووهن عقووود وضوووارحه حوووه  4،قووورارداد در وووود 
ن نهاخند کسر خا درصدی از ونافع وعح   .  صورت 

                                                           
م. 1   .ذکر شد« 534تا  554»وساجل ، «وضارحه»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 
م. 2  .  ذکر شد« 530»وسألۀ ، «وضارحه»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 

م. 3  . ذکر شد« 533»وسألۀ ، «وضارحه»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 

ووا در عهوول توواحع عواووول وختلفووی ، بینووی اسووت تووا حوودودی قابوول پوویشهرچنوود  سووود تسووهحالت وضووارحه. 4 او 
 .  شوددر پاخان دورۀ والی قطعی وی ،حنابراین .بینی در آخد است و احتهال دارد وغایر حا پیش
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کوه حوا حانوک در سوود  - چنانچه در ضهن وضوارحه شورط شوود عاوول .4 ههچنوان 
ولوی اصول ، شورط ووذکور حاطول اسوت، در خسارت نحوز شورخک حاشود - شرخک است

 1.حاشدقرارداد وضارحه صححح وی
گر در ضهن وضارحه شرط شود ههۀ تلوف خوا خسوارت بور عهودۀ عاوول حاشوداوا  ، ا

ولووی ههووۀ سووود نحووز بوورای عاووول خواهوود بووود و حانووک ؛ چنووحن شوورطی صووححح اسووت
 2.سههی از سود نخواهد داشت

گور ،  عاول اووحن اسوت،  حه وقتضای طجحعت قرارداد وضارحهشاخان ذکر است،  و ا
جاره تلف خا وعحوب شود خوا هور نووع خسوارت دخگوری   وال، حدون افراط و تفرخط او الت 

 3.ههه حه عهدۀ والک بوده و عاول ضاون نحست، رخ دهد
گووور قووورارداد . 1483 مسأله وضوووارحۀ حانوووک حوووا وتقاضوووی تسوووهحالت )عاوووول( در دورۀ  ا

  .داردحانک حق  وطالجۀ سود از طرف قرارداد ن، حازدهی نرسد ۀوضارحه حه ورحل
بینووی شوووده در  کهتوور از وقوودار پوویش، چنانچووه سووود حاصوول شوووده ،ههووحن طووور 

 . وقدار اضافه از سود را ندارد ۀحانک حق  وطالج، قرارداد حاشد

گوورشوواخان ذکوور اسووت،  تسووهحالت وضووارحه دارای شوورط دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر  ا
 .  شودذکر وی« 1011»در وسألۀ  حكن آن، تأدخه خا وجه التزام حانكی حاشد

o 1 .شارکت و تسهحالت 

 ت عهلکرد حانک در تسهحالت و  شارکتکحفح 
جهوت  حانوک حوا اعطوای تسوهحالت حوه فورد وتقاضوی، «تسهحالت وشوارکت» در ٭

ت تولحدی خا تجاری خا صنعتی خا غحور آنتأسحس خا توسعه خا اداوۀ فع حوه صوورت ، الح 

                                                           
که در صورت وقووع تلوف خوا خسوارت. 1 کند  گر در ضهن عقد شرط  ه ا عاوول تهوام خوا حخشوی از آن را از ، الجت 

کند  .  چنحن شرطی صححح است، وال خودش وجانا  ججران 
م. 2  .  ذکر شد« 544»وسألۀ ، «وضارحه»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 
متوضح. 3  .  ذکر شد« 541»وسألۀ ، «وضارحه»فصل ، ح بیشتر در جلد سو 
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وت اقت شاع حا وی شرخک ویو در  ، صوادی ووورد نظورشود و سود حاصل از انجام فعالح 
کار بین حانک و طرف وقابل تقسحن وی  .  شود پاخان 

وقوودار ،  وعهوووال  انعقوواد قوورارداد تسووهحالت وشووارکت پووس از تعحووین ووضوووع آن ٭
وووت کثر زووووان الزم بووورای دورۀ حووود، هوووا بینوووی هزخنوووه پووویش، سووورواخۀ الزم بووورای فعالح  ا

از وشارکت صوورت  نسجت پیشنهادی وتقاضی برای تقسحن سود حاصل،   وشارکت
 1.گحردوی

 حکن تسهحالت وشارکت 
در قوورارداد تسووهحالت وشووارکت حاخوود احكووام و شووراخط صووححح بووودن  . 1484 مسأله
م فصول « شورکت»قرارداد  ذکور « شورکت»کوه توضوحح و تفصوحل احكوام آن در جلود سوو 
گردد، شد  :  از جهله اخنكه؛ رعاخت 

گوور قوورارداد وشووارکت حانووک حووا وتقاضووی تسووهحالت در دورۀ وشووارکت  ۀحووه ورحلوو ا
  .سود از طرف قرارداد ندارد ۀحانک حق  وطالج، سوددهی نرسد
کهتر از وقدار پویش ،ههحن طور بینوی شوده در قورارداد  چنانچه سود حاصل شده 

 . وقدار اضافه از سود را ندارد ۀحانک حق  وطالج، حاشد
گورشاخان ذکر است،  تسوهحالت وشوارکت دارای شورط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر  ا

 .  شودذکر وی« 1011»در وسألۀ  حكن آن، ه خا وجه التزام حانكی حاشدتأدخ

                                                           
گوذار ووی« حقوقی»و « ودنی»تسهحالت وذکور وعهوال  در نظام حانكی حه دو صورت وشارکت . 1 کوه ، شوودوا

گردد  .  در هر صورت حاخد احكام و شراخط شرعی آن رعاخت 

کووه تفوواوت « هووای سووهاوی عووام شوورکت»وربوووط حووه  ،وشووارکت حقوووقی هووای  شوورکت»اصوولی آنهووا حووا اسووت 
ت حقوووقی شوورکت)وشووارکت ووودنی( در « اوی خوواصسووه کووه در   هووای سووهاوی عووام شخصووح  )حووا توضووححی 

ت وحدود سهام، شود( فصل بورس ذکر وی کوه در ادار وسؤولح  راتی اسوت  هوای  ۀ شورکتداران و ضواحط و وقر 
گرفته وی سهاوی عام  ؛ شود در نظر 

که در خرخود ، سهاویهای شرکت در خرخد قسهتی از سهام در  «اوراق سوهام»وراعات احكام و شراخطی 
 . الزم است ،شودذکر وی« بورس»فصل 



سات احكام حانک     /...ها و و س 

o 90 .1 زارعهتسهحالت و 

 ت عهلکرد حانک در تسهحالت وزارعه  کحفح 

کشوواورزی  ،«تسووهحالت وزارعووه»حووا اسووتفاده از  ٭ کشوواورزان در حخووش  نحوواز وووالی 
 .  شود تأوحن وی

ک« زاِرعو»حه عنوان  حانک ،سهحالت وزارعهدر ت ٭ که والک عحن خوا زوحن  شاورزی 
ف در آن حاشوود خووا تلفحقووی از زوووحن و  ونفعووت آن بوووده و خووا حووه هوور عنوووان وجوواز حووه تصوور 

کشاورزی را در اختحار وتقاضی تسهحالت )زارع( قرار وی  ؛ دهد سایر لوازم 
این قرارداد حا تقسحن وحصول بین وتقاضی تسهحالت )زارع( و حانک و تحویول  ٭

 .  حدخا سهن حانک خاتهه وی

 حکن تسهحالت وزارعه 
کوه تفصوحل  ،در قرارداد تسهحالت وزارعه . 1485 مسأله ت وزارعوه  حاخد شوراخط صوح 

م فصل  گردد، ذکر شد« وزارعه»آن در جلد سو   .  رعاخت 
گور تسوهحالت وزارعوه دارای شورط دیور ،ههحن طور کورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا  ا

 .  شودذکر وی« 1011»حكن آن در وسألۀ ، حاشد وجه التزام حانكی

گووور ح . 1486 مسأله ط زارع حوووه فوووروش انوووک حخواهووود سوووهن وحصوووول خوووود را توسوووا
تواند وی را وکحل نهاخد تا سهن حانک را فروخته و قحهوت آن را حوه حانوک  وی، برساند

تواند حه صورت شرط ضهن عقد در هنگام انعقاد قورارداد بپردازد و این ووضوع وی
 . شود ذکر

                                                           
که حه ووجب آن خكی از طرفحن قرارداد« زارعهو. »1 ن حه ، خكی از عقود شرعی است  ت وعح  زوحنی را برای ود 

گذار وی کسور خوا  حه طرف دخگر وا کرده و وحصوول را حوه صوورت  درصود وشواع از آن حوا کند تا در آن زراعت 
کننود توضوحح ؛ گوخنود ووی« زارع خوا عاوول»و طورف دوم را « ُووزارع»طورف اول را ، توافق هن بین خود تقسوحن 

م  .  ذکر شد« وزارعه»فصل  ،احكام آن در جلد سو 
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o 99 .1ساقاتتسهحالت و 

 ت عهلکرد حانک  در تسهحالت وساقات کحفح 
وت شوز حانکبرخی ا ،«ساقاتتسهحالت و»در  ٭ کوه در حووزۀ فعالح  ، َعب خوودهوا 

حوا فورد وتقاضوی « والوک»حوه عنووان  2حاشوند دهوی وی ثِهر خوا قابول ثهوردارای درختان و
وحصوول  ،داد نهاخنود و در پاخوان قورار قورارداد وسواقات ونعقود وی، تسهحالت )عاول(

 .  شود کسر خا درصد وشاع بین آنان تقسحن ویحه دست آوده حه صورت 

 حکن تسهحالت وساقات 

کووه  ،سوواقاتدر قوورارداد تسووهحالت و . 1487 مسأله ت وسوواقات  حاخوود شووراخط صووح 
م فصل وربوط حه آن ذکر شد گردد، توضحح آن در جلد سو   . رعاخت 

گر تسهحالت وساقات دارای شرط دیر ،ههحن طور کرد خا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا  ا
 .  شودذکر وی« 1011»حكن آن در وسألۀ ، حاشد كیوجه التزام حان

گووور حانوووک حخ . 1488 مسأله ط عاوووول حوووه فوووروش واهووود سوووهن وحصوووول خوووود را توسوووا
تواند وی را وکحول نهاخود توا سوهن حانوک را فروختوه و قحهوت آن را حوه حانوک  وی، برساند

تواند حه صوورت شورط ضوهن عقود در هنگوام انعقواد قورارداد بپردازد و این ووضوع وی
 .  شود ذکر

o گذاری اوتحاز وام خا تسهحالت حانکی حه دخگران  وا

گوذاری  . 1489 مسأله در ازای ، حوه شوخص دخگوور« اوتحواز وام خوا تسوهحالت حوانكی»وا
                                                           

کووه صوواحب درختووان وحوووه و واننوود آن « سوواقاتو. »1 کووه بوور اسوواس آن فووردی  خكووی از عقووود اسووالوی اسووت 
نوی در اختحوار دخگوری قورار ویآنهوا را بور، است ت وعح  کنود )ووثال  آبیواری  ای وود  دهود توا حوه آنهوا رسوحدگی 

کسر خا درصود وشواع از آن حوا توافوق هون  نهوده و آن را پرورش دهد( و وحصول حه دست آوده را حه صورت 
کننوود توضووحح احكووام آن در ؛ گوخنوود وووی« عاووول»و طوورف دوم را « والووک»طوورف اول را ، بووین خووود تقسووحن 

م  .  ذکر شد« و وغارسه وساقات»فصل  ،جلد سو 

ف در آن حاشند. 2 که والک عحن خا ونفعت آنها بوده و خا حه هر عنوان وجاز حه تصر   . طوری 



سات احكام حانک     /...ها و و س 

نی حا رعاخت نكات ذیل اشكال ندارد خافت وجلغ وعح   : در
از حانوک  2خا چنانچه ربوی است حه شحوۀ وشروع 1وام خا تسهحالت ربوی نجاشد .1

گردد   ؛برداشت 
گذار .2 رات حانک نجاشداین وا  3؛ی خالف وقر 
گووذار  .3 خافووت عوووض وا چنانچووه اوتحوواز تسووهحالت حووه شووخص ثالووث در ازای در
خافتی بپردازد، شودوی  ؛ جایز نحست شخص وذکور عوض را از تسهحالت در

رات حانكی وسوحر وصورف تسوهحالت واننود فوروش اقسواطی  زیرا وعهوال  از نظر وقر 
کووه شوواول وووورد وا نووی اسووت  حلكووه در ایوون ، گوورددگووذاری تسووهحالت نهوویجهووات وعح 
 ؛ صورت حاخد عوض را از پول دخگری بپردازد

ووه گوور اوتحوواز وام ،الجت  خافووت عوووض  الحسوونه قوورض ا حووه شووخص ثالووث در ازای در
گووذار وووی ص نشووده، شووود وا نووی بوورای وصوورف وام وشووخ  جووایز  ،چنانچووه جهووت وعح 

خافتی بپردازد  .  است شخص وذکور عوض را از وام در
گور »: چنانچه وتقاضی اوتحاز وام خا تسهحالت اعالم نهاخد، اخت نكات فوقحا رع ا

رات حانووک حووه و ی انتقووال دهوود، صوواحب اوتحوواز وام خووا تسووهحالت ، آن را حسووب وقوور 
نوی را حوه او حاحوت حوق  الزحهوه )ُجْعول( ووی اشوكال نودارد و قورارداد ، «پوردازدوجلغ وعح 

 ؛ شود وذکور تطجحق بر ُجعاله وی

                                                           
م ذکر شد« 1050و  1004»در وساجل « رحا»توضحح ووارد . 1  .  و نحز در جلد سو 

خافت وام خا، راهونظور از شحوۀ وشروع. 2 که برای در هوای دولتوی خوا تسهحالت ربوی از حانوک كارهایی است 
ذکوور « 1055و  1050»و نحووز وسوواجل « 1007و  1004»کووه توضووحح آن در وسوواجل ، وشووترک اراجووه شووده اسووت

 .  شد

گووذاری وعهوووال  حانووک. 3 کووه وا سووند »، خووود، داننوودرا حووه شووخص ثالووث وجوواز وووی« وام خووا تسووهحالت»هووایی 
گذاری وام خا تسهحالت دهنود و حوا ثجوت ر وویصاحجان اوتحاز وام خوا تسوهحالت قورادر اختحار « تقاضای وا

وام خا تسهحالت از درجوۀ اعتجوار سواقط شوده  ۀتهاوی اسناد و ودارک انتقال دهند، انتقال وراحل قانونی
گحرنوود گووردد و بوور ایوون اسوواس از نظوور وام خووا تسووهحالت ثجووت وووی ۀو اسووناد و ووودارک جدخوود حووه نووام انتقووال 

رات حانكی خافوت ، وقر  کوه وام خوا تسوهحالت از نظور قوانونی حوه ، وام خوا تسوهحالت ۀکننوددر شخصوی اسوت 
ه و ذی نفع اول، نه صاحب اوتحاز اووی ونتقل شده حاشد و وی طرف قرارداد حانک وحسوب شده  . لح 
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ک گر وتقاضی وام خا تسهحالت حه عنوان ههچنان  نوی را در  1«ُوصاِلح»ه ا وجلغ وعح 
ۀ خوخش حه نفع صاحب اوتحاز وصالحه نهاخد در عوض آنكه وی اقدام حه عهل  ،ذو 

رات حوانكی حوه او نهاخود و صواحب اوتحواز  گذاری اوتحاز وام خا تسهحالت حسب وقر  وا
ود خووخش ی واجب وویبر و، صلح وذکور را بپذیرد 2«ُوتصالح»حه عنوان  شوود حوه تعه 
 .  عهل نهاخد

 خدوات حانکی  
در ایوون ؛ بووین وسوواجل قجوول ذکوور شوود و حكوون آن در« خوودوات حووانكی»برخووی از  ٭

کووه حانووک ،قسووهت سووات وووالی حووه توضووحح برخووی دخگوور از خوودوات حووانكی  هووا خووا و س 
کوار خافوت  انی خوا در قجوال در وزد اعتجاری آنها را حه درخواست وشترخان حه صورت وج 

 .  شود پرداخته وی، دهند انجام وی
 : این خدوات عجارتند از ٭

 . هاى حانكی )داخلی و خارجی( ( حواله1)
 .  ( ضهانت حانكی4)
  . ( افتتاح اعتجارات اسنادی7)
 .  ( وصول اسناد تجاری )وثل چک خا سفته(0)
 .  ( تنزیل اسناد تجاری )فروش چک خا سفته(0)
گذاری اوراق بهادار )ا5)  .  (...و  اوراق وشارکت، اوراق سهام، وراق قرضه( وا
 . ( خرخد و فروش ارز3) 
 .  ( اضافه برداشت4)

کاالهاى وتروکه5) کاال و فروش   .  ( نگهدارى 
 .  ( صندوق اوانات14)

                                                           
کننده. 1  .  وصالحه 

 . پذیرندۀ وصالحه. 2



سات احكام حانک     /...ها و و س 

 .   ( وکالت و وصاخت11)

 . شود در وساجل حعد ذکر وی ،توضححات وربوط حه ووارد فوق

o 9 .جی(هاى حانکی )داخلی و خار حواله 

 های حانکی توضحح حواله 
گسوترده« حواله» حوه  ،رود حكوار ووی 1«حوالوۀ فقهوی»تر از  در نظام حانكی حوه وعنوایی 
کوووه برخوووی از اقسوووام حوالوووه گونوووه ؛ شوووود حوالوووۀ فقهوووی وحسووووب نهی، های حوووانكی ای 
 :  حه شرح ذیل است ،های حانكی و حكن شرعی آن هایی از حواله نهونه

  ل حوالۀ حانکی و  حکن آننهونۀ او 
ی در تهران( قرض  . 1491 مسأله نی را حه حانک )وثال  حانک ول  گر فرد وجلغ وعح   2دهد ا

کووه بوورای وی حوالووه کووه طجووق آن اى و از حانووک حخواهوود  ههووان وجلووغ خووا ، صووادر نهاخوود 
کنود وعادل آن از ارز دخگر خافوت  کشوور در ایون ، را از حانک دخگورى در داخول خوا خوارح 

کاروزد خافت و پرداخت   3.آن اشكال ندارد  در قجال نوع حواله و در

 م حوالۀ حانکی و حکن آن ۀنهون  دو 
گر فرد در حانوک ووجوودی نداشوته حاشود و از حانوک حخواهود بورای وی  . 1491 مسأله ا

                                                           
کووه در آن فوورد« فقهوویحوالووۀ ». 1 خافووت طلووب حووه شووخص طلجكووارش را بوورا، حوودهكار قووراردادی اسووت  ی در

گوردد و طلجكوار طلوجش را از ، دخگری ارجاع دهد وۀ آن شوخص ونتقول  ۀ ودیون است حوه ذو  تا آنچه در ذو 
که حه او حواله شوده وطالجوه نهاخود م؛ شخصی  ذکور شوده « حوالوه»فصول  ،توضوححات بیشوتر در جلود سوو 

 . است

ت قرض. 2  .  حا رعاخت شراخط صح 

ر شوود قورض وو. 3 کوه دارای ارزش ووالی اسوت ، ذکور حوه جهوت اخنكوه در ضوهن آنوهكن است تصو  عهلوی 
گحرنووده شوورط شووده ووا از رواخووات اسووتفاده وووی؛ قوورض ربوووی حاشوود، )حوالووه( بوور عهوودۀ قوورض  قوورض  شووود او 

که قرضش را در جاى دخگرى دهنده وی کند  گحرنده شرط  حوالوه ، حوا ایون توضوحح؛ بپوردازد تواند بر قرض 
ووانیدادن نحووز جووایز اسووت و از آ کووه چنووحن شوورطی حووه صووورت وج  پرداخووت ، عوووض جووایز اسووتو حووال نجووا 
نی در قجال آن نحز  . ولی  جایز خواهد بوداحه طریق ، کاروزد وعح 
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کووه طجووق آن اى صووادر  حوالووه نووی را از شووعب حانووک دخگوور در  حتوانوود وجلووغ ، کنوود  وعح 
کشووور م دا، داخوول خووا خووارح  ل نووزد حانووک دو  کووه حانووک او   حووه، رداز ووجووودی حسووابی 

کوووارعنووووان قووورض ل حاحوووت ایووون  کنووود ، الحسووونه حگحووورد و حانوووک او  خافوووت  کووواروزدى در
  ؛اشكال ندارد

ل حق   ،زیرا در این فرض کوه حانوک او  کاروزد در قجوال ایون اسوت  حهه و  حانوک ، الز 
م دارد ل( در نوزد شوعب حانوک دو  که این حانک )حانک او  کند تا از اووالی  م را وکحل  ، دو 

حهووه در قجووال خوووِد قوورض دادن نحسووت حووق  . حنووابراین، ض دهوودقوور، حوه وتقاضووی ، الز 
کردن حانک دخگور اسوت و وکالوت دادن حوه دخگوری عهلوی اسوت ، حلكه در ازای وکحل 

خافت اجرت در قجال آن اشكال ندارد  که شرعا    1.در

 م حوالۀ حانکی و حکن آن  نهونۀ سو 

خافووت نهووو . 1492 مسأله کووه وجلغووی را از وی در گوور فوورد از حانووک حخواهوود  ده و ههووان ا
کشوور بپوردازد ، وجلغ خا وعادل آن از ارز دخگر را حه شوخص دخگوری در داخول خوا خوارح 

کاروزد در قجال این حوالۀ حانكی دو صورت دارد خافت   : در
حانووک را وکحوول در انتقووال وجلووغ وووذکور حووه شووخص   ، فوورد وتقاضووی .صففىّزتالففف

کاروزد در قجال این ع ،در این صورت؛ ثالث نهاخد خافت     2.هل اشكال ندارددر
وجلغ ووذکور را حوه حانوک قورض دهود و از حانوک حخواهود ، فرد وتقاضی .صىزتب

که حه حانک حواله وی  ،در ایون صوورت؛ شوود بپوردازدطلب وذکور را حه شخص ثالث 
کاروزد در قجال این عهل اشكال ندارد خافت   .  نحز در

کووه حووه حانووک حواشوواخان ذکوور اسووت،  لووه داده شوورط پرداخووت طلووب حووه شخصووی 

                                                           
م شعجه. 1 ل و دو  گر فرض شود حانک او  ا ا ت واحد حاشنداو  گورفتن ، های خک حانک حا والكح  که قورض  طوری 

گوورفتن از حانووک اصوول کوواروزد شوورط شووود، ی حاشووداز هوور شووعجه حووه ونزلووه قوورض  ، چنانچووه در ضووهن قوورض 
 .  شودقرض وذکور ربوی وحسوب وی

 .  تواند بر ُجعاله تطجحق شود چنحن عهلی وی. 2



سات احكام حانک     /...ها و و س 

 1.شودووجب رحا شدن قرض وذکور نهی، شود در ضهن عقد قرض وی

o 3 .ضهانت حانکی 

 ناوۀ حانکی و برخی از اقسام آن وعنای ضهانت 
گسووتردگی رواحووط و ٭ عوواولی و عوودم شووناخت طوورفحن وعاولووه از اوووروزه حووه دلحوول 

خووابی دقحووق از توانووایی حرفووه ت وووالی و ُح ،  ای خكوودخگر و عوودم اوكووان ارز سوون وضووعح 
دات خود سوۀ وعتجور « ناوهضهانت»صدور ، شهرت طرفحن در اجرای تعه  از خک و س 

طرفحن وعاوله و تسوهحل و  ووجب فراهن شدن زوحنۀ اطهحنان برای، والی نظحر حانک
دات و ُحسن اجرای آن وی  .  شود تسرخع در انجام تعه 

که در این قسوهت حوه دو ،های حانكی ناوه ضهانت ٭ ووورد آن  انواع وختلفی دارد 
 .  شوداشاره وی
ججوران خسوارت ناشوی از عودم اجورای طورح خوا ُحسون انجوام  ۀناوو ضهانت» .الف

 : «آن
کوه شوخص خوا اشخاصوی حوه ضهانت ناوۀ وذکور وعهوال  زوانی صورت ووی گحورد 
ووود ، عنووووان پیهانكوووار بووور اسووواس عقووودی واننووود اجووواره اى را  حاشوووند پوووروژه شوووده وتعه 

کننود و در ضوهن آن ههچون ساخت ودرسه خا دروا نی اجرا  ت وعح  نگاه خا پل در ود 
ر در»شرط شود  خوا  صورت عودم اجورای اصول پوروژه خوا توأخحر در اتهوام آن از ووعود وقور 

وووی در پوووروژه کوووار و وجوووود نوووواقص فن  نوووی را در ازای ، عووودم ُحسووون انجوووام  وجوووالغ وعح 
د بپردازدخسارت  ؛ «های ناشی از عدم وفای حه تعه 

                                                           
که حه اسن . 1 ات حانكی دخگری نحز وجود دارد  کوه »: حاشد حه این شرح وعروف وی« حوالۀ حانكی»عهلح  فردی 

کنود وجوالغ الزم را در ای حاخد حه  برای پرداخت حدهی خا انجام وعاوله طرف وعاوله خا طلجكار خود اثجات 
که قصد حهل پول نقد ندارد وجالغ خود را حه حانوک داده توا حانوک چكوی در ، اختحار دارد و حه این جهت 

کند وجه وی خا در وجه نواوجرده حوا ،  و در صوورت صودور چوک در وجوه وتقاضوی شخص وورد نظر صادر 
گذار ویآن را حه شخص وورد ، ظهرنوخسی  .  «کند نظر وا

ات م حوالۀ حانكی است ،حكن این عهلح   . نظحر نهونۀ سو 
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ناوووۀ حووانكی کارفروووا از پیهانكووار درخواسووت صوودور ضووهانت ،در چنووحن وووواردى 
ن شوده از سووی پیهانكواروی حانوک آن ، نهاخد تا در صورت عدم پرداخت وجوالغ وعوح 

 .  وجالغ را حه وی بپردازد
  : «پرداخت پیش  ؛ناوه ضهانت» .ب
کووه شووخص خووا اشخاصووی حووه ناوووه وعهوووال  زوووانی صووورت وووی ایوون ضووهانت  گحوورد 

د شدهعنوان پیهان ن  حاشند پوروژه كار بر اساس عقد شرعی وتعه  ت وعوح  اى را در وود 
کارفروووا شوورط شووود  کننوود و در ضووهن آن بوور عهوودۀ  حخشووی از وجلووغ قوورارداد را حووه »اجوورا 

وات اجرای پروژه  .  «حه پیهانكار بپردازد، ونظور تأوحن والی جهت فراهن سازی وقد 

کووه وجوووه پرداخ تووی حووه پیهانكووار حووه وصوورف بوورای حصووول اطهحنووان از ایوون اووور 
وودات ووضوووع قوورارداد نرسوود   ناوووۀ کارفروووا وطالجووۀ ضووهانت، دخگووری غحوور از انجووام تعه 

وف و صورف وجووه در غحور ووضووع قورارداد پیش پرداخت وی ، کنود توا در صوورت تخل 
کند  .  وجه آن را از حانک وصول 

 های حانکی ناوه حکن اقسام وذکور از ضهانت 

ووود و التوووزام حانوووک  ، های حوووانكی ناووووه تدر وووووارد ووووذکور از ضوووهان . 1493 مسأله تعه 
د»از نوع ، نسجت حه وورد ضهانت کوه حوه وحسوب ووی« ضهان ادای دین خا تعه  شوود 

ود خووخش  2الزم است 1ووجب آن بر حانک ف پیهانكار از عهل حه تعه  در صورت تخل 
د از طرف وی کند، و عدم ادای دین خا وفای حه تعه   3.وجلغ وورد ضهانت را ادا 

نوی از وی ، تواند در وقابول ضوهانت از پیهانكوار ک ویحان . 1494 مسأله کواروزد وعح 
کند خافت   ؛ در

کووه  حووه ایوون، توووان بوور نوووعی ُجعالووه تطجحووق نهووود چنووحن قووراردادی را وووی صووورت 

                                                           
ی حانک. 1  . وتول 

 . این وجوب تكلحفی است. 2

م. 3 گردخد« تضهان»فصل  ،تفصحل احكام این نوع ضهانت در جلد سو   .  بیان 



سات احكام حانک     /...ها و و س 

ای )ُجْعلووی( را بووراى حانووک در قجووال ضوواون شوودنش تعحووین حووق  الزحهووه، پیهانكووار
 .  کند وی

کارفرووا . 1495 مسأله که بورای  گر حانک بر حسب ضهانتی  کورده ا وجوالغ ووورد ، قجوول 
 توانود وعوادل آن را از شوخص پیهانكوار وطالجوه ووی، ضهان را حه وی پرداخت نهاخد

 .  شودکند و او نسجت حه این وجالغ ودیون وحسوب وی

توانوود در ضووهن قوورارداد ضووهانت شوورط نهاخوود در حانووک نهوویشوواخان ذکوور اسووت، 
خوووا « دیرکووورد»حاحوووت  وجلغوووی را، صوووورت توووأخحر پیهانكوووار در پرداخوووت دیووون ووووذکور

 .  حاشدبپردازد و چنحن شرطی رحا و حرام وی« وجه التزام»خا « خسارت تأخحر تأدخه»

o 7 .افتتاح اعتجارات اسنادی 

 وعنای افتتاح اعتجارات اسنادی و اقسام آن 

 : دو قسن است« اعتجارات اسنادی»
کاال ،در ایوون وووورد ؛اعحبففازخهففثوازدات.1 کووردن  کووه خواهووان وارد  هووای فووردی 

کرده و خواستار افتتاح اعتجوار وی ود ؛ گوردد خارجی است حه حانک رجوع  حانوک وتعه 
کاالهای خارجی وارد شده را تسلحن صاحب اعتجوار نهاخود و وجلوغ آن  وی شود اسناد 

کشور کاال در خارح  کنندۀ  کند، را برای صادر   . واریز 
کوواال از طریووق وكاتجووه  کننوودۀ  خووا اخنترنووت خووا پووس از تهووام شوودن وعاولووه حووا صووادر 

کشوووو کهوراجعووه حووه وکحوول وی در  ووت و  کحفح  کوووه  خافووت لحسووتی  کاالهوووا را ر و در ووت  ح 
ص وی کاال حه حانوکوشخ  در نهاخوت حانوک اسوناد ، کند و پرداخت حخشی از قحهت 

کاال را برای فروشنده ارسال وی گرفته و وجلغ   .  نهاخدرا تحویل 
کوه خو ؛اعحبازبسایصادزات.2 کسوی  کواالیی حوه خوارح در این ووورد  اهوان صودور 

کوواالى خووود و تسوووخه ، کشووور اسووت خافووت وجوووه وربوووط حووه فووروش  وعهوووال  جهووت در
   .کند این اور را ووکول حه افتتاح اعتجار اسنادى حانكی وی، حساب حا خرخدار

کننوده ،بر این اساس  کشوور خوود جهوت ارتجواط حوا صوادر  ، نوزد حانوک، خرخدار در 
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کننووده )خووا  ایوون اعتجووار از طریووق سحسووتن حووانكی حووه صووادرکنوود و اعتجوواری افتتوواح وووی
کواال را تحویول خرخودار فروشنده( احالغ وی گردد و بر اساس آن در نهاخت حانوک اسوناد 

کننده تحویل وی، و وجلغ آن را پس از طی  وراحل فوق  . دهدحه صادر 
و چوه  چوه بورای واردات - در حقحقت تفاوتی ندارنود و اعتجوار، این دو قسن اعتجار

وود حانووک حووه پرداخووت حوودهی وشووتری )خعنووی »عجووارت اسووت از  - بوورای صووادرات تعه 
کاالی خرخداری  .  «و تسلحن اسناد آن حه خرخدار، شده( حه فروشنده قحهت 

ه کوه ، خک نوع اعتجار دخگر نحز وجود دارد ،الجت  کننوده لحسوتی صوا»حه این شورح  در 
که وووت و  کحفح  کاالهوووای صوووادراتی را بووویشووواول  وووت  کننوووده  ای حوووا وارد كوووه وعاولوووهآنح 
گرفته حاشد کشور ارسال ، صورت  نهاخد و حانک نحز حه نوحوۀ ویحه حانک خا شعجۀ آن در 

کوه آن ؛ فرسوتدآن لحست را بورای خرخودار خوا خرخوداران احتهوالی ووی، خود در صوورتی 
کوواالی ووصوووف در لحسووت حاشووند از حانووک ، شووخص خووا اشووخاص خواهووان خرخوود 

حووه  ،شوووند و حانووک نحووز پووس از انعقوواد قوورارداد بووین طوورفحن جووار ویخواهووان افتتوواح اعت
خافت قحهت اقدام وی کاال و در  .  کندتحویل اسناد 

 حکن افتتاح اعتجارات اسنادی 
ووت فوووق از سوووی حانک . 1496 مسأله هووا و نحووز افتتوواح اعتجووارات خوواد  اقوودام حووه فعالح 

کوه در وسوألۀ حعود ذکور  - ها از سوی وتقاضحان شده در حانک  - شوودوویحا توضوححی 
 1.جایز است

گونووه سووود ووی ،حانوک از صوواحب اعتجوار . 1497 مسأله کووه حكون آن حووه شوورح دو  بوورد 
 :  ذیل است
وود حووه پرداخووت حوودهی و ارتجوواط حووا  .الففف کووه از خوودوات حووانكی واننوود تعه  سووودی 

گرفتن اسناد آن و تحویل آن حه خرخدار و اوور وانند آن وی کاال و  کنندۀ   .  بردصادر 

                                                           
ه. 1 ت افتتاح حساب اعتجاری در حانک نوعی  ،الجت  گرواهح  شد تا خدوات فووق را حا« قرض دادن حه حانک»ا

گردد ۀنجاخد قرض وشروط حه اراج، اراجه نهاخد  .  خدوات وذکور 



سات احكام حانک     /...ها و و س 

خافت این نوع سود جایز خعنوی ، توان آن را بر ُجعالوه تطجحوق نهوودزیرا وی؛ است در
ن وووی  .کنوودصوواحب اعتجووار بوورای حانووک وجلغووی در صووورت اراجووه ایوون خوودوات وعووح 

گر بر عقد اجاره تطجحق شوود ،ههچنحن ت آن را داشوته ، ا کوه شوراخط صوح  در صوورتی 
 .  اشكال ندارد، حاشد
کواال را از ووال خوود .ب پرداختوه و در قجووال ، دارنوه از حسواب خرخو، حانوک قحهوت 

ن ت وعح  کول  ، عدم وطالجۀ آن از وشتری تا ود  کسور خوا درصودی از  سودی حوه صوورت 
خافت وی  .  نهاخدوجلغ پرداختی در

تنهووا ضوواون اصوول حوودهی خووود حووه حانووک اسووت و ، در ایوون وووورد صوواحب اعتجووار
خافووت سووود از سوووی حانووک در قجووال دادن وهلووت بوورای پرداخووت آن رحووا و حوورام ، در

   ؛ستا
ه گر صاحب اعتجار اقدام حه انعقاد نوعی ُجعالوه نهاخود ،الجت  کوه  ،ا حوه ایون صوورت 

وانی در قجال پرداخت حدهی از سوی حانک حه» اصول وجلوغ پرداختوی و سوود ، طوور وج 
ت  . اشكال ندارد، «را حه عنوان ُجعل قرار دهد - وثال  دو واهه - دار آن حانكی ود 
گرفتن سوودتوان برای رهایی ا وی ،ههچنحن ، ز ربوی بودن این وعاوله و تصححح 

کرد« بیع»از عقد   ؛ استفاده 
کنندۀ آن حوه ارز خوارجی ووی کاال را حه صادر  که حانک قحهت  ، پوردازدوثال  از آنجا 

ووۀ وشووتری ، توانوود آن وقوودار از ارز خووارجی را وی کشووور در ذو  حووه وجلغووی از پووول راخووج 
که وعادل آن ارز و سود وورد نظ ف وعاولوه )ثهون و ر حانک حاشد و چون دو طرحفروشد 

 1.اشكال ندارد، ثهن( جنسشان وتفاوت استو

o 9 .وصول اسناد تجاری )وانند چک خا سفته( و حکن آن 
خا سفته( حوه وکالوت   وصول اسناد تجاری )وانند چک، خكی از خدوات حانكی ٭

                                                           
 14وسوألۀ  ،فصول وسوتحدثات الهسواجل ،ونهواح الصوالححنتوضححات بیشتر در ایون ووورد در جلود اول . 1

 . ذکر شده است
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که اسناد وذکور را حه حانک اراجوه وی کوهحوه ایون ؛ دهنود از افرادی است  حانوک  صوورت 
ر اقووودام نهووووده و در ازای ایووون  نسوووجت حوووه وصوووول وجوووه اسوووناد ووووذکور در ووعووود وقووور 

خافت وی، خدوت  .  کند کاروزدى در
کنندۀ سوند تجواری )واننود چوک( حاحوت حودهی خووخش حوه  . 1498 مسأله گر اوضا  ا
کوه در آن حسواب داشوته ، طلجكار گذاشته و وی را حه حوانكی  آن سند را در اختحارش 

حانووک وجلووغ چووک وووورد نظوور را از ، آن سررسووحدتووا در  1،حوالووه دهوودو از آن طلووب دارد 
کسوور نهوووده و آن را حووه حسوواب حاووول سووند کوورده 2حسوواب وی  خووا نقوودا  حووه او ، واریووز 

کند که قجول حواله در ووارد وذکور بور حانوک )ُوحوال علحوه( واجوب ، پرداخت  از آنجا 
خافووت ، نحسووت و شوورعا  حووق  دارد ایوون حوالووه را قجووول نكنوود کوواروزد از حاووول سووند در

تجاری )وانند چک( در ازای قجول حواله و اراجه خدوت وذکور حه وی اشوكال نودارد 
کووه حاووول سووند حووه عنوووان ، توووان آن را بوور ُجعالووه تطجحووق نهووودو وووی حوودین صووورت 
که حه آن حواله شده حه عنوان « جاعل» گور حوالوه را اعالم وی« عاول»حه حانكی  نهاخد ا

کرده و خدوت )کواروزد( حوه حانوک « ُجْعل»وجلغی را حاحت ، وذکور را انجام دهد قجول 
 .  بپردازد

که فرد حدهكار کوه از آن ، این حكن در ووردی  حاول سند را حه حانكی حوالوه دهود 
طلجكووار  از آن حانووک، طلجكووار نحسووت خووا ارز دخگووری غحوور از آنچووه حووه آن حوالووه شووده

 .  نحز جاری است، حاشد

کننووده از  . 1499 مسأله گور اسووتفاده  کووه ا سووند تجوواری )واننوود چووک( آن را حووه حووانكی 
نووی حدهوود و در قجووال، نحسووت« ُوحووال علحووه» کوواروزد وعح  خواهووان وصووول ، پرداخووت 

کواروزد در ازای آن جوایز اسوت، گردد وجلغ آن  خافوت  تووان ایون  و ووی این خودوت و در
کوه  - های ووذکور در وسوألۀ قجولههانند صورت - عهل را نحز بور ُجعالوه تطجحوق نهوود 

                                                           
ُوحووال »انووک حوالووه داده شووده )ُوحووال( و ح، حوالووه دهنووده )ُوححوول( و طلجكووار، در ایوون صووورت حوودهكار. 1

 . شودوحسوب وی« علحه

کننده از سند تجاری وانند چک. 2  . فرد استفاده 
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« ُجْعول»حانوک در ازای پرداخوت  ی  آن طلجكار خواستار وصول طلب خود از طریقط
 . شود )حق  الزحهه( وی

گر سند تجاری )وانند چک( در وساجل قجول وشوتهل بور  . 1511 مسأله « سوود ربووی»ا
خافووت « سووود وووذکور»وصووول ، دیوون ۀوثوول دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخوو ،حاشوود و در

 .  اجرت در ازای وصول آن جایز نحست

o 3 .نزیل اسناد تجاری )فروش چک خا سفته( و حکن آنت 
خوا سوفته( حوه وجلوغ   تنزیول اسوناد تجواری )واننود چوک، خكی از خدوات حانكی ٭

م کهتر نزد حانک وی که احكام آن در جلد سوو  خرخود و »وجحوث ، «دیون»فصول ، حاشد 
گردخد« 557تا  554»وساجل « فروش چک و سفته  .  بیان 

o 6 .گذاری اوراق بهادار و کاروزد در قجال آن وا  حکن درخافت 
اوراق »و « اوراق قرضووه»هووا عرضووۀ اوراق بهووادار واننوود  خكووی از خوودوات حانووک ٭
ن  ،و غحور آن« اوراق اجواره»و « اوراق وشارکت»و « سهام کواروزد وعوح  خافوت  در ازای در
 .  حاشدوی

 توضحح خدوات حانکی در اوراق قرضه 
کووه نهادهووا، «اوراق قرضووه» ٭ ن اوراقووی هسووتند  ی قووانونی حووه قحهووت اسووهی وعووح 

ت )وثال  خک ص )وثال  خک ساله( صوادر ووی وحلحون تووان( و ود  کننود و آنهوا را  وشخ 
کهتوور از قحهووت اسووهی )وووثال   گووذار وووی 544حووه قحهتووی  نهاخنوود و اوراق هووزار تووووان( وا

آن )وووووثال  سووووال حعوووود( حووووا پرداخووووت ههووووان قحهووووت اسووووهی  سررسووووحدوووووذکور را در 
 .  دهندووان( حه صاحجان اوراق تحویل ویوحلحون ت )خک

گذاری ای ٭ نوی از ناشور اوراقن اوراق توسگاه وا کواروزد وعح  خافوت  ، ط حانک و حا در
 .  پذیردوی انجام 
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 کاروزد عرضۀ اوراق قرضه  حکن 
که بر اساس آن . 1511 مسأله گذاری اوراق قرضه از آنجا  وجلغ وورد ، فرد وتقاضی، وا

وشووروط حووه اخنكووه در ، دهوود وی حووه ناشوور اوراق قوورضهووزار تووووان( را  544  توافووق )وووثال  
ن )وووثال  خووک، آن سررسووحد خافووت نهاخوود وجلووغ اسووهی وعووح  قوورارداد ، وحلحووون تووووان( در

 .  شودوذکور قرض ربوی و حرام وحسوب وی

کاروزد توس ،حنابراین خافت  گوذاری و نشور ایون در ط حانوک از ناشور اوراق در قجوال وا
 1.حاشد حرام وی، اوراق

  خدوات حانکی در اوراق سهام و سایر اوراق بهادار)غحر اوراق قرضه(توضحح 
 اوراق اجاره وانند اوراق وشارکت خا - گاه ناشر اوراق سهام خا سایر اوراق بهادار ٭
گووذاری و فووروش آنهووا قوورار وووی 2هوواحانووک - هووا حووا دهنوود و حانووک را واسووطه و عاووول وا

نووی حووه نهاخنوودگی از ناشوور کوواروزد وعح  خافووت  حووه فووروش سووهام خووا عرضووۀ سووایر اوراق ، در
 3.ورزند وجادرت وی

                                                           
ووه. 1 گوور وقصووود طوورفحن )وتقاضووی و ناشوور اوراق( انعقوواد وعاولوو ،الجت  حوودین  ،فووروش )سوولف( حاشوود پوویش ۀا

کوووه ناشووور اوراق ت ، صوووورت  ص )ووووثال  خوووک وحلحوووون توووووان حوووه وووود  ت وشوووخ  ن حوووا وووود  وجلوووغ اسوووهی وعوووح 
کهتر وورد توافوق )ووثال   اسال( ر خک ه حه وجلغ  ی در ذو  کل  چنوحن ، هوزار تووان(نقودا  حفروشود 544 حه صورت 

وه حوه  وعاوله م وسواجل ای حوا توج  کوه در جلود سوو  ذکور شود بور فورض رعاخوت سوایر « 403و  00»توضوححاتی 
جووب وا، حنووابر احتحوواط از جهلووه تحویوول بهووای وعاولووه قجوول از جوودایی طوورفحن، شووراخط وعاولووه سوولف

کاروزد در قجال نشر این اوراق نحز خافت   . واجب جایز نحستحنابر احتحاط  رحاست و در

 . عاول عرضۀ این اوراق هستند« فرابورس»خا « بورس اوراق بهادار»خا « هاحانک»غالجا  . 2

نوواحع حوا اسوتفاده از و،  ریوزی تخصوحص ونوواحع ووالی بینوی حووازار و برناووه گواهی نحوز حانوک وتناسووب حوا پویش. 3
ووۀ اوراق سووهام خووا اوراق وشووارکت و غحوور آن بوورای خوووخش از ناشوور وووی، حانووک سووپس ، کنوود اقوودام حووه تهح 

کند و از تفاوت قحهت بوین حه خک حاره خا تدرخجی آن را حه وتقاضحان عرضه وی، وتناسب حا برناوۀ والی
ۀ اوراق وذکور و عرضۀ آن گور اوراقوی، آورد وویحوه دسوت  سود،  تهح  کوه ا واننود اوراق سوهام بورای  ههچنوان 

ت زوانی دست حانک حاقی حهاند ؛ کنود حوه عنووان صواحب اوراق از سوود وربووط حوه آنهوا اسوتفاده ووی ،ود 
 . شودبیان وی« بورس»در فصل ،احكام خرخد و فروش سهام و عرضۀ سایر اوراق بهادار
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 )کاروزد عرضۀ اوراق سهام خا سایر اوراق بهادار)غحر اوراق قرضه  حکن 

گذاری سهام خا عرضۀ سایر اوراق بهادار )غحور ارواق قرضوه(  . 1512 مسأله فروش و وا
که در فصل  لی دارد   .  شودذکر وی« بورس»اقسام و احكام وفص 

کووه اوراق وووذکو کوواروزد توسوو، حاشوودوووی« وشووروع»ر در وووواردی  خافووت  ط حانووک از در
گذاری آنها جایز اسوت و ووی تووان آن را بور نووعی ُجعالوه ناشر اوراق در ازای فروش خا وا
که حا رعاخت شراخط آنها صححح وی  1.حاشدخا اجاره تطجحق نهود 

ت قورض  سرواخه . 1513 مسأله که واهح  گذاری بر اوراق قرضه خا هر ابزار والی دخگری 
حوه اوراق اسوالوی آن را ، صححح نحست و تغحیور صووری اسون ایون اوراق، دارندحا بهره 

 .  کندحالل نهی

o 3 .خرخد و فروش ارز 

 توضحح خدوات حانکی در خرخد و فروش ارز 
کارهای حانک ٭ اقدام حه خرخد و فروش و تجدیل ارز بورای فوراهن آوردن ، ها خكی از 

کوووافی از آنهوووا در جهوووت توووأوحن نحووواز وشوووترخا کننووودگان ، ن خوووودوقووودار  حوووه ویوووژه وارد 
کاالهوووای خوووارجی و حوووه دسوووت آوردن سوووود از طریوووق تفووواوت قحهوووت خرخووود و فوووروش 

 .  آنهاست

 حکن وجادالت ارزی 

 - خوا دخنوار حوه دالر وانند رخال حوه یوورو - خرخد و فروش ارزهای ناههجنس . 1514 مسأله
کهتوور ت چووه حووه صووورت وعاولووۀ نقوود و چووه حووه صووور، خووا بیشووتر از آن حووه قحهووت حووازار خووا 

صححح است و توضحح بیشتر در وورد وجادالت پولی و ارزی در جلود ، وعاولۀ نسحه
م  .  بیان شد« 430تا  455»وساجل ، «خرخد و فروش پول و ارز»فصل ، سو 

                                                           
 .  شودذکر وی« بورس»در فصل  ،تفصحل احكام اوراق وذکور. 1
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o 8 .برداشت اضافه 

 ت حانکی وعنای اضافه  برداشت در فعالح 
کووه در حانووک ٭ توانوود هوور وجلغووی )کووه از  وووی، دارای حسوواب جوواری حاشوود، فووردی 
کند پردهس گواهی حانوک حوه برخوی از صواحجان ؛ اش بیشتر نجاشد( از آن برداشت  ولی 

کووه حووه آنووان اعتهوواد دارد از ، دهوود تووا بوویش از آنچووه سووپرده دارنوود اجووازه وووی، حسوواب 
کنند  ؛ حساب خود برداشت 

سوودى بوراى  ،شوود و حانوک از ایون وجلوغ گفتوه ووی« اضوافه برداشوت»حه این عهل  
 .  گحرد خود در نظر وی

 برداشت و درخافت سود در قجال آن حکن اضافه 
گرفتن از حانک حه شورط پرداخوت، اضافه برداشت در حقحقت . 1515 مسأله  قرض 

   ؛شودسود است و رحا وحسوب وی
ه گر حانک دولتی خا وشترک حاشد ،الجت   نه حوه قصود قورض، اضافه برداشت از آن، ا

کووه در حكوون وجهووول الها، گوورفتن از حانووک گوورفتن وووالی  لووک اسووت حووا حلكووه حووه قصوود 
کن شرع حه خكی از شحوه  . اشكال ندارد، ذکر شد« 1055»که در وسألۀ  یهایاجازۀ حا

گووور حانوووک )خصوصوووی خوووا دولتوووی خوووا وشوووترک( وجلوووغ اضوووافه شووواخان ذکووور اسوووت،  ا
تسهحالت حانكی وطابق حوا عقوود و وعواوالت اسوالوی غحور ربووی  برداشت را در قالب
تسوهحالت »توضوحح وووارد آن در فصول کوه ، شووداشكال برطرف ووی، پرداخت نهاخد

 .  گذشت« حانكی

o 1 .کاالهای وتروکه کاال و فروش   نگهداری 

 کاالهای وتروکه کاال و فروش   توضحح خدوات حانک در نگهداری 
کننووده ، در برخووی از ووووارد ٭ کننووده حووه وارد  کوواال از صووادر  حانووک واسووطۀ رسوواندن 
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کننده وی کوه پوس از ، نودک نگهداری ووی، شود و آن را حه حساب وارد  حوه ایون صوورت 
کواال و رسوحدن آن کننده و پرداخوت قحهوت  کننده و وارد  ، انعقاد قرارداد وحان صادر 

کننده ووی و ، کنود کواال حواخجر ووی فرسوتد و او را از رسوحدن حانک اسناد آن را برای وارد 
کاال خافت  کننده در در و  کنود آن را حه حساب او نگهوداری ووی، در صورت تأخحر وارد 

نی وی  ؛ گحرد در قجال آن اجرت وعح 
کننووده حسووته حاشوود کننووده حوودون آنكووه قووراردادی حووا وارد  گوواهی صووادر  ، ههچنووحن 

کواال بورای خرخوداران ، فرستدکاالیی را برای حانک وی حانک نسجت حوه ارسوال لحسوت 
کواال حوا توأخحر حوه فوروش  احتهالی اقدام وی کاال را خرخداری نكردنود خوا  گر آنان  کند و ا

خافت وی، در قجال نگهداری آن، درسح کننده در  .  کنداجرتی از صادر 
کاال و آوادگی برای تحویول آن  کاال پس از آنكه حانک آنان را از وجود  گر صاحجان  ا

کرد کنند، حاخجر  ر خودداری  گرفتن آن و پرداخت اجرت حانک در زوان وقر  حانک ، از 
 .  کند ش را برداشت ویفروشد و از قحهت آنها حق  الزحهۀ خوخ کاال را وی

 کاال ۀحکن اراج  خدوات نگهداری 
کواال از سووی حانوک حوه درخواسوت صوادر  ،در ووارد فوق . 1516 مسأله گر نگهوداری  ا

کننووده حاشوود و خووا ضووهن عقوود شوورط شووده حاشوود هرچنوود حووه صووورت  - کننووده خووا وارد 
خافووت حانووک وووی - 1شوورط ضووهنی خووا ارتكووازی کوواال اجوورت در توانوود جهووت نگهووداری 

  ؛حقاق چحزی را نداردگرنه استو ،کند
وووه وووت حانوووک در زوحنوووۀ واسوووطه ،الجت  گوووری در وعووواوالت ناوشوووروعی ههچوووون  فعالح 

کفر جایز نحست  .  فروش و نگهداری شراب و وسكرات و شعاجر 

 کاالهای وتروکه  حکن فروش 

گوورفتن آن و پرداخووت اجوورت حانووک خووودداری  . 1517 مسأله کوواال از  گوور صوواحجان  ا

                                                           
متوضحح اقسا. 1  .  ذکر شده است« 744»وسألۀ ، م شرط در جلد سو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوواال حانووک وی، کننوود وتعووارف حووازاری حفروشوود و بوورای دخگووران نحووز را حووه قحهووت  1توانوود 
 ؛ خرخد آن جایز است

گونه ووارد حوه وقتضوای شورط صورخح خوا ضوهنی خوا ارتكوازی در  ،زیرا حانک در این 
کواالی خوود و پرداخوت حوق  حانوک گرفتن  کاال از  ف صاحجان  از سووی ، صورت تخل 

که فوروش آن جوایز حاشو که آن را حفروشد و در صورتی  خرخودش نحوز ، دآنان وکحل است 
 . اشكال ندارد

o 90 .صندوق اوانات 

 توضحح خدوت حانکی صندوق اوانات 
ه خووا  - هووا وحوول  اونووی بوورای حفووظ و نگهووداری اشووحای قحهتووی حانووک ٭ واننوود سووك 
اقودام  ،هوای ذیولحانوک وعهووال  حوه روش د.و اسناد بهادار هسوتن - ارز، آالت طال زیور

 .  کند حه نگهداری اشحاء و اسناد وی

وی را حوه وشوتری اجواره ووی ،در ایون روش :اخازه.1 دهود توا  حانوک صوندوق خاص 
حانوک در قجوال آن حوه تناسوِب ، وشتری )وستأجر( اشحاء و اسناد خود را در آن حگذارد

ت اجاره خافت وی اجاره،  نوع صندوق و ود   ؛ کند بها در

ووه چووون صووندوق نووزد حانووک وووی  ری نحووز دار وشووتحانووک حووه عنوووان اوانووت، وانوود الجت 
 .  خواهد بود

در ایون روش حانوک اشوحای قحهتوی و اسوناد بهوادار وشوتری را  :)وديعفه اهايث.2
گرفته حوه عنووان ودخعوه بورای او حفوظ ووی  ،ایون خودوت ۀکنود و در وقابول اراجو تحویل 

 .  گحرد کاروزد وی

 حکن خدوات صندوق اوانات 
ک انجام خدوت اوانت . 1518 مسأله ه شوراخط داری حه شحوۀ اول )اجاره( در صورتی 

                                                           
 .  غحر از شراب و وسكرات و وانند آنكه در وسألۀ قجل ذکر شد. 1



سات احكام حانک     /...ها و و س 

ت اجوواره - صووححح بووودن عقوود اجوواره ص بووودن وجلووغ و ووود  وعلوووم  - از جهلووه وشووخ 
 ؛ حاشد صححح است

ه گر پرداخت اجاره ،الجت  ت، بها ا حانوک جوایز ، حاشود - رأسوی خوا اقسواطی - داروود 
خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام حاحووت ، شوورط دیرکوورد، نحسووت در ضووهن قوورارداد
 .  بها( نهاخد اجارهتأخحر در پرداخت دین )

توانوود تطجحووق بوور ُجعالووه داری حووه شووحوۀ دوم ووویانجووام خوودوات اوانووت . 1519 مسأله
که وشتری حه عنوان جاعل حه حانک اعالم وی، گردد گر حانوک »: نهاخدحه این صورت  ا

صی نگهودارد ت وشخ  نوی را ، اشحای قحهتی خا اسناد بهادار وی را برای ود  وجلوغ وعح 
حوا  ،کوه در هور دو صوورت ،خوا تطجحوق بور اجواره شوود، دازدحاحت ُجْعل )حق  الزحهه( بپر

 ؛ رعاخت شراخط صححح بودن ُجعاله خا اجاره اشكال ندارد
وه گور پرداخوت  ،الجت  ت «بهوا اجواره»خوا « ُجْعوول»ا حاشوود  - رأسوی خوا اقسواطی - دارووود 

خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام ، شرط دیرکرد، حانک جایز نحست در ضهن قرارداد
 .  تأخحر در پرداخت دین نهاخد حاحت

o 99 .وکالت و وصاخت  

 توضحح خدوت حانکی وکالت و وصاخت 
قجوول وکالوت خوا وصواخت از طورف اشوخاص اسوت حوه ، خكی از خودوات حوانكی ٭

که وکالت خا وصاخت در وورد آنها صوححح  کارهایی را  که شخص انجام  این صورت 
از ووورگ خووود حووه صووورت و خووا بوورای پووس « وکالووت»اسووت در زوووان ححووات حووه صووورت 

گذار وی  حه حانک، «وصاخت»  ؛ نهاخدوا

ت وووثال  شخصووی سووپردۀ سوورواخه  داری را حووه حانووک سووپرده و حانووک را  گووذاری ووود 
وووت وکحووول ووووی هوووای کنووود وجلوووغ ووووذکور را وطوووابق عقوووود اسوووالوی حووودون رحوووا در فعالح 

گحووورد و سوووود حاصووول از آن را صووورف هزخنوووه ۀ هوووای احوووداث خوووا ادار اقتصوووادی حكوووار 
ت وووی کووه حعوود از وفووات او حانووک اصوول  بیهارسووتان خووا ودرسووه نهاخوود و خووا وصووح  کنوود 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ق حه سپرده را صرف فقرا و نحازوندان نهاخد  .  سپرده را نگه داشته و سود شرعی وتعل 

 حکن اراجۀ خدوات وکالتی خا وصاختی 
گذار شده حه حانوک . 1511 مسأله کارهای وا گر  ت، ا را  1شوراخط شورعی وکالوت و وصوح 

کوواروزد خووا حوودون آن بوورای ا، داشووته حاشوود خافووت  شووكال نوودارد و انجووام آنهووا در ازای در
 .  حانک جایز است

 دیرکرد دروعاوالت حانکی 

قووووراردادن شوووورط دیرکوووورد در وعوووواوالت حووووانكی واننوووود اعطووووای وام خووووا  . 1511 مسأله
که حه صورت عقود اسالوی پرداخت وی  : چند فرض دارد، شود تسهحالت حانكی 

کووو در آن .الفففف توووأخحر در  حاشووود در ازای  آور وی ه دیوووندسوووته از عقوووود اسوووالوی 
 ؛ کرد خا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام قرار داده شود شرط دیر، پرداخت دین

گحرنووده خووا خرخوودار  شوورط شووود قوورض ، وثوول اخنكووه در ضووهن قوورض خووا وعاولووۀ نسووحه
کند  ؛ حاخد فالن وجلغ بپردازد خا فالن وجلغ ودیون حاشد، چنانچه در ادای حدهحش تأخحر 

 .  شرط وذکور رحا و حرام است ،در این صورت

شرط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در ازای توأخحر در تحویول  .ب
که حه صورت عحن شخصی بوده و ووجود وی گحرد، حاشد اووالی   ؛ صورت 

گور سورواخه خوا ، وثل اخنكه در ضهن عقد وضارحه خا وشارکت  حا عاول شورط شوود ا
ووق آنسووهن سووود طوور کووه عووحن شخصووی و ووجووود  - ف وقابوول را حعوود از تحق  در حووالی 

 2؛حاخد فالن وجلغ بپردازد، شده تحویل دهد حا تأخحر از زوان تعحین - حاشد وی
                                                           

ی  . 1 کوه وجهووع وصواخای وتووف  ت آن اسوت  بیشوتر از ثلوث اوووالش در  ،از جهله شوراخط صوححح بوودن وصوح 
ت ن گوور بیشووتر حاشوود صووححح بووودن وقوودار وووازاد وصووح  حازونوود اجووازۀ ورثووۀ حووالغ و هنگووام وفوواتش نجاشوود و ا

 .  ذکر شد« وصحت»در فصل  ،بیشتر در این وورد حتوضح؛ رشحد است

کووه شورط دیرکورد حووه صوورت . 2 گور حووه صوورت ؛ حاشود« شوورط فعول»فورض وسوأله در جووایی اسوت  ووا ا شوورط »او 
از توضوححات ووذکور « شورط فعول»و « شورط نتحجوه»فورق بوین ؛ فتوی  صححح نحست، حنابر حاشد« نتحجه
مدر   .  شود وعلوم وی« 744و  455»وساجل  ،جلد سو 



سات احكام حانک     /...ها و و س 

 .  اشكال ندارد ،شرط وذکور در چنحن صورتی
کورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در ازای توأخحر نسوجت حوه  .ج شرط دیر 

که در ضهن  گحرد، طرف وقابل قرار داده شده  عقد بر عهدۀعهلی   ؛ صورت 
وثووووول اخنكوووووه در ضوووووهن عقووووود وضوووووارحه خوووووا وشوووووارکت حوووووا عاوووووول شووووورط شوووووود  
ت وضارحه خا وشارکت های حدهی ۀ دخگران را در پاخان ود  وصوول  ،حاصل شده بر ذو 

حاخوود فووالن وجلووغ  ،سوورواخه تحویوول دهوود و در صووورت تووأخحر در ایوون اووور و حووه صوواحب
 ؛ ا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام بپردازددیرکرد خ

 1.اشكال ندارد ،شرط وذکور در چنحن صورتی
وه حوه توضوححات فووقشاخان ذکور اسوت،  ، در قورارداد وضوارحه خوا وشوارکت، حوا توج 

تلف شود خا آنكه عاوول در آن  چنانچه سرواخه خا سود حاصل از آن بر اثر تقصحر عاول
کووه ووجووب ضووهان ح فی نهاخوود  های جوواری زنوودگحش  آن را در هزخنووه وووثال  ، اشوودتصوور 

کنوود گووردد و شوورط دیرکوورد در ازای ایوون اووور ووجووب ووودیون شوودن عاووول وووی، صوورف 
  2.را دارد« الف»حكن صورت ، تأخحر در پرداخت آن

 اشتغال درحانک 
تفع ت؛ های حانكی دو قسن استالح  تهای حرام و فع فعالح   ؛ های وجاز الح 

o ت حانکی ح .الف  رامفعالح 
تفع . 1512 مسأله که وربوط حوه قورض خوا وعواوالت ربووى ویالح   واننود، حاشود هایی 

گووواهی بوور آن و  3و ثجووت آن خووا ضووهانت وکالووت در اجوورای آن خووا نوشووتن خووا شووهادت و 
خافت سود ربوى    .حاشد از اقداوات حرام وی، ههحن طور در

                                                           
 .ههان. 1
م تفصحل احكام دیر. 2  .  ذکر شد« 1404تا  1404»وساجل  ،فصل وربوط حه آن ،کرد در جلد سو 

ولوی ضوهانت فواجود ربووی آن حاطول و حورام  ،ضهانت اصل وام حدون لحواظ سوود ربووی آن اشوكال نودارد. 3
 . حاشد وی
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کوواروزد قوورض خافووت  ر خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام د خووذ دیرکوورداخووا  1در
تاز ههحن قجحل )فع ،ازای تأخحر در پرداخت دین نحز  2.های حرام( است الح 

ووت . 1513 مسأله کووه حووه صووورت ربوووی هووای ووورتجط حووا وعوواوالت شوورکتفعالح  هووایی 
واننوود  - پردازنوود گوشووت خوووک و وثوول آن وی، خووا حووه تجووارت خهوور کننوود وعاولووه وی

 .  اشدح جایز نحست و حرام وی - فروش سهام آنها و افتتاح حساب براى آنها
وت و اشوتغال در اووور ذکور شوده در وسواجل . 1514 مسأله که فعالح  و  1014»از آنجایی 
خافت اجرت در قجال آنها نحز حرام وی، قجل جایز نحست« 1017  .  حاشددر

o ت حانکی وجاز .ب  فعالح 

ووت . 1515 مسأله کووه ووورتجط حووا رحووا و وعوواوالت ناوشووروع نحسووت وووانعی فعالح  هووایی 
خافت اجرت در قجال آنها جایز است  .  ندارد و در

o کاروند حانک  حکن حقوق 

کارونوود حانووک . 1516 مسأله کووه جهووت ، حكوون حقوووق  حسووتگی حووه نوووع عهلووی دارد 
کوار حوالل حاشود. حنوابراین، انجام آن در حانک استخدام شوده اسوت کوه  ، در صوورتی 

کوار حورام حاشود گور  خافتی در قجال آن نحز حالل اسوت و ا وت ، حقوق در حكون حوه ولكح 
خافت وی که در  .  شود نهی، کند حقوقی 

گر ح . 1517 مسأله تا کاروند حانک از ووارد حرام و حخش دخگر از خشی از فعالح  های 
کارهووووای وربوووووط حووووه ، ووووووارد حووووالل آن حاشوووود کووووه در وقابوووول  آن وقوووودار از حقوووووق 

ووت کووار، حاشوود هووای حوورام وووی فعالح  ولووک فوورد ، حووا وحاسووجۀ نسووجت آن حووه وجهوووع 
 .  شودوحسوب نهی

ووه حووه وسوواجل قجوول . 1518 مسأله خاسووت شووعجۀ ، حووا توج  حانووک خووا اشووتغال در ِسووَهت ر
                                                           

ککارو ،ونظور. 1  .  ط قرض دهنده )حانک( شرط شده استه در ضهن اعطای قرض توسزدی است 

م. 2 کاروزد قرض در جلد سو  وسواجل  ،و در وورد دیرکرد در ههان جلود« 1475»وسألۀ  ،توضحح بیشتر دروورد 
 .  بیان شد« 1404تا  1404»



سات احكام حانک     /...ها و و س 

نسوجت حوه حخشوی از  ...داری حانوک ودایورۀ حسواب، دایرۀ اعتجوارات، داریصندوق
ت که در ارتجاط حا انعقاد و اوضای عقود وشتهل بر رحافعالح  ثجت و نوشوتن ، های فرد 

خافوت و پرداخوت )قوجض و اقجواض( رحوا، و حاخگانی آنهوا ، و سوایر اووور حورام حاشود 1در
 .  جایز نحست

کوه در خووِد و شاخان ذکر اسوت، خافوت وام خوا تسوهحالت ربووی و اوووری  وات در قود 
هرچنود  ،شوودحورام وحسووب نهوی، انعقاد قرارداد رحا و وراحل حعود از آن نقوش نودارد

 2.احتحاط وستحب در ترک آن است
کاروند حانک در حخش . 1519 مسأله گر  ت ا های ورتجط حا رحا خا سایر اوور حرام فعالح 
ت ، دارد  .  اجتناب نهاخد، ها در این قسهتالزم است از اداوۀ فعالح 

کووووو کسوووووی  ه حوووووه حووووودیهی اسوووووت اوووووور رزق و روزی حوووووا خداونووووود وتعوووووال اسوووووت و 
کند و و خداوند ل  اش حاشود و اسوجاب را تورک لتزم حه رعاخت وظحفه شرعیوتعال توک 

هوووای دخگوووری را در خداونوود راه، حووالل حاشووود ۀنكنوود و دنجوووال تحصووحل روزی و لقهووو
که حه وصلحت فرد حاش کهد حه روخش حاز ویصورتی   : کند و این وعدۀ الهی است 

ِق   َوَوْن »  ْل َعَلوی اِم ُه ِوْن َحْحُث ال َخْحَتِسُب َو َیْرُزقْ َلُه َوْخَرجا  َو   َخْجَعْل   اَم   َخت َ َوْن َخَتَوک َ
   3.«َفُهَو َحْسُجُه 

کند» کس تقوی پیشه  را از جوایی دهد و او  خداوند برای او راه نجاتی قرار وی ،هر 
گهووان نوودارد روزی وی وول نهاخوود  کووه  کووه حووه خداونوود توک  کسووی  کووافی ، دهوود و  خوودا او را 

 .  «است

                                                           
کاروزد قرض. 1  . خت دیندیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام حاحت تأخحر در پردا، وانند 

وات ونظور از این. 2 خافوت ، گونه وقد  فوی وام و تسوهحالت ربووی حوانكی و شوراخط قوانونی در اووری واننود وعر 
حودون ورود حوه ورحلوۀ ، و ودارک الزوه وورد نحاز و شهول خا عدم شهول وام خا تسهحالت برای وتقاضویآن 

 ؛ حاشد انعقاد قرارداد وی

ه خافوت وام ربووی جوایز نحسوت ترغحوب و اخجواد انگحوزه بورای ،الجت  حلكوه چنانچوه شوراخط نهوی از ونكور ؛ در
خافت آن نهی از ونكر نهاخد، وجود داشته حاشد  .  حاخد فرد وتقاضی را نسجت حه در

 .7 و 4 آخات ،سورۀ طالق. 3
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کنندۀ سوود ربووی در قورض خوا وعاولوه ربووى . 1521 مسأله گر پرداخت  « وسولهان»، ا
سود براى وسلهان جوایز  گرفتن این، خارجی حاشد و خواه غحر آن خواه حانک، نجاشد
   ؛حاشدوی ای ورتجط حا وورد وذکور جایزهاشتغال در حخش ،حنابراین 1.است

گرفتن قرض ا  واروانند حانک - بوی از غحر وسلهانان او  کف  جوایز  - 2های وربووط حوه 
ووه در ایوون وووورد وووی؛ نحسووت ووت »وووال را ، توووان بوورای رهووایی از حروووت رحوواالجت  حوودون نح 

گوورفتن ف در آن جووایز اسووت و نحوواز حووه« قوورض  گرفووت و در ایوون صووورت تصوور   از حانووک 
کن شرع نهی که حانک وذکور اصل وال و سوود را از او  ،حاشداجازه از حا هرچند حداند 

گرفت  .  خواهد 

کشووورهاى اسووالوی اووووال ووجووود در حانووک . 1521 مسأله هوواى دولتووی خووا وشووترک در 
که قجال  ذکر شد ف در آنهوا ، ههان طور  کوه تصور  در حكن اووال وجهول الهالک است 

کن شرعحدو ،برای شاغلحن در حانک و غحر آنان  .  جایز نحست ن رجوع حه حا

نشاخان ذکر است،  فات وطوابق وعظ  له آن را براى ههۀ و ونحن حه شرط آنكوه تصور 
ر در فتاوى اخشان حاشد  . انداجازه داده، حا ووازین شرعی وقر 

                                                           
وه. 1 وی اسووت ،الجت  وار غحوور ذو  کف  گوورفتن از  م؛ ونظووور رحوا  کووه رحووا »وجحووث ، توضووحح بیشوتر در جلوود سوو  ووواردی 

 . ذکر شده است «50»وسألۀ ، «م نحستحرا

کشورهای غحر اسالویهای خصوصی و چه حانکچه حانک. 2  . های دولتی در 



 

 غیر رسمی  ۀالحسن قرضهای صندوق احکام

 غحر رسهی ۀالحسن قرضهای  اقسام صندوق
کووه در جلسووات فوواوحلی خووا هحجووات و  ۀنالحسوو هووای قوورضصووندوق ٭ غحوور رسووهی 

 : دو نوع است ،شودوانند آن تشكحل وی
که حه عنوان  صندوق :يىعاول بورای ادارۀ  گوردد وووی لحواظ 1«جهت عرفی»هایی 

ی قوورار داده وووی ی شووؤون آن وتووول  ووت صووندوق خووا وتووول  کووه حووه ولكح  شووود تووا اووووالی را 
ت حقوووقی د، جهووت حووه اعضووا قوورض دهوود و قوورض ، رآووودهحووه عنوووان خووک شخصووح 

ی وذکور حدهكار وی  . نه اعضای جلسه، شوندگحرندگان حه صندوق جلسه خا وتول 
که در آن اشخاص حقحقوی حوه خكودخگر قورض وی صندوق :يىعدّوم دهنود و  هایی 

گورفتن حوا آن « جهت عرفی»صندوق حه عنوان  که تعاول افراد در قورض دادن و قورض 
گحووورد کوووه فوووردی حوووه عنووووان ؛ هلحووواظ نشووود، صوووورت  حلكوووه قصووود اعضوووا آن اسوووت 

                                                           
ت حقوووقی»چحووزی شووجحه اصووطالح « جهووت عرفووی»ونظووور از . 1 کثوور « شخصووح  در عوورف جاوعووه اسووت و ا

که در اصطالح حقووقی  ت حقووقی»وواردی  ام نو« جهوت»در اصوطالح فقهوی ، شوود ناوحوده وی« شخصوح 
 . در ههۀ ووارد چنحن نحستهرچند  ،دارد

ووق   کووافی بوووده و ثجووت رسووهی الزم نحسووت، «جهووت»بوورای تحق  توضووححات ؛ وجووود عرفووی آن در نووزد عقووال 
کتاب ،بیشتر در وورد تعرخف جهت در اصطالح فقهی لدر   . تر ذکر شده است های وفص 
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وکحوول از اعضووا حاشوود تووا وووال آنووان را حووه خكوودخگر قوورض دهوود و ، وسووؤول صووندوق ووودیر
 . سایر شؤون ورتجط حا صندوق را اداره نهاخد

 ل حکن صندوق قرض  الحسنۀ نوع او 
ل های قرض صندوق . 1522 مسأله سات والی  حكن حانک، الحسنۀ نوع او  ها و و س 

ول در فصول وربووط حوه آن بیوان  که احكام وربوط حوه آن حوه، نداعتجاری را دار طوور وفص 
 1.شد

 م های قرضاحکام صندوق  الحسنۀ نوع دو 

ت صندوق  ٭ کوه در « احكوام قورض»حاخد حا رعاخت  الحسنه قرضتشكحل و فعالح 
م فصل وربوط حه آن ذکر شد   ؛ انجام شود، جلد سو 

که در فعالح   ٭ الحسونۀ نووع  های قرض ت صندوقدر این قسهت برخی از نكاتی 
م بیشتر وحل  احتال وی گحرد دو  ه قرار   : گردد ذکر وی ،حاشد و الزم است وورد توج 

 وساجل وربوط حه اوور ربوی 

o شرط پرداخت وجلغ بيشتر 
گر قرض دادن حه اعضوا . 1523 مسأله خوادتر از آنچوه ، ا وشوروط حوه پرداخوت وجلغوی ز

 . دگرد رحا و حرام وحسوب وی، حاشد 2شودقرض داده وی

o کاروزد  شرط پرداخت 

گووور وسوووؤول صوووندوق . 1524 مسأله در ضوووهن  - حوووه وکالوووت از قووورض دهنووودگان - ا
کاروزد را بر قرض، قرض لحن ، کندگحرنده شرط  پرداخت  این شرط ههانند شرط وووک 

                                                           
سات والی اعتجاری احكام حانک»حه فصل . 1  .  ودوراجعه ش« ها و و س 

 .  سود ربوی. 2



   /... هایاحكام صندوق 

کاروزد ووذکور ،شودبوده و رحا وحسوب وی حهوۀ  حقحقوی و حوه انودازۀ حوق  ، هرچند  الز 
 .  های قرض دادن حاشد وی و هزخنه

 : شود چند راهكار پیشنهاد وی ،هاکاروزد در این صندوق ای اصالحبر ٭
کووواروزد از قووورض وسوووؤول صوووندوق .الفففف خافوووت  آن را از ، گحرنووودگان حوووه جوووای در
خافت نهاخد قرض  ؛ دهندگان در
کووه هوور  حووه وسووؤول صووندوق حووه صووورت  دهنوودگان خووک از قوورض حووه ایوون صووورت 

گر حه وکالت از طرف ون پولن ر»: ُجعاله حگوخد  فوالن وجلوغ، ا حه دخگوران قورض حودهیا
حهه حه تو وی را  ؛ «پردازمحاحت حق  الز 

که نوعی   کاروزد  ، شووددر ُجعاله از طرف قرض دهنده وحسوب ووی« ُجْعل»این 
 . اشكال ندارد

گوور تعووداد اعضووا کووه واهانووه حسووب قرعووه حووه هوور نفوور 14، وووثال  ا نفوور داده  و وجلغووی 
کواروز، شود وی م ، توووان حاشود هوزار 44، د آنخک وحلحوون توووان و  کوه در وواه دو  فوردی 

خافوت ووی وحلحوون کنود و خوکقرعه حه نام او اصاحت ووی در حقحقوت ، نهاخودتوووان در
کووه در ووواه قجوول در ضووهن حازپرداخووت پووول خووودش وووی، تووووان از آن هووزار 144 حاشوود 
ل حوه عنووان قورض پرداخوت شوده وحلحون خک ، دخگور توووان هوزار 544و  تووان حوه نفور او 

 ؛ حاشدقرض از سایر افراد حه او وی
کوار خوود )جهوت  توووان هوزار 44، وسوؤول صوندوق، حا این توضوحح حوه عنووان ووزد 

خافوووت  هوووزار 144قووورض دادن  ل( از او در گذشوووته حوووه نفووور او  توووووان از ووووال وی در وووواه 
خافوووووت ایووووون وجلوووووغ ووووووی؛ کنووووود ووووووی حعووووود از پرداخوووووت  ،توانووووود حسوووووب توافوووووقدر
 1.حه وی حاشدتووان  وحلحون خک

                                                           
گرفته وی. شاخان ذکر است، 1 که از هر خک از اعضا  کاروزدی  توووان در  هوزار 44شوود خكسوان )هرچند وقدار 

کووه وسووؤول صووندوق بوورای اعضووا انجووام وی، ق( اسووتوثووال فووو کوواری  ووا  زیوورا ؛ حاشوود دهوود وتفوواوت وووی او 
گرفته وی م در وثال  که از نفر دو  م حاحوت  رض دادن ووال وی بوودهشود حاحت خک حار قکاروزدی  و از نفور سوو 

کاروزد حاحت ندو حار قرض دادن وال او و ههحن  که  هوای ه حار قورض دادن ووال وی در وواهطور تا نفر دهن 
 . حاشدگذشته وی
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کووواروزد حوووا  .ب حووودون اخنكوووه وسوووؤول صوووندوق در ضوووهن قووورض بووورای پرداخوووت 
گحرنودگان حوه  خوک از قورض هر 1،طور ضهنی( کند )هر چند حه گحرندگان شرطی قرض

گوورفتن وام را بووراخن فووراهن »: صووورت ُجعالووه حووه وسووؤول صووندوق حگوخوود وات  گوور وقوود  ا
 ؛ «دهن حه شها وی الزحهه )ُجْعل( فالن وجلغ حه عنوان حق  ، کنی

کاروزدی نحز خافت و پرداخت چنحن   . اشكال ندارد در
ووه اسووت کوواروزد در وقابوول خوووِد قوورض ، «(ب»در ایوون شووحوه )صووورت  ،شوواخان توج 

خافت وام وی، واقع نشده واتی برای در کارهای وقد   2.حاشدحلكه حه ازای انجام 

o دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه 
گووور در ازای توووأخحر . 1525 مسأله تدر پردا ا وجلغوووی ، آن خوووت حووودهی خوووا تهدخووود وووود 

خافت شود کرد و رحا وحسوب وی، اضافه در    .شوددیر 
فرقی نحست بوین اخنكوه الوزام حوه پرداخوت دیرکورد در ضوهن قورض  ،در این وسأله

   .شرط شده حاشد خا نه
آن را « وجووه التووزام»خووا « خسووارت تووأخحر تأدخووه»تغحیوور نووام آن حووه عنوووان  ،ههووحن طووور
 .  کندحالل نهی

ر، بووورای آنكوووه اعضوووا ٭ ووود شووووندو، نسوووجت حوووه پرداخوووت اقسووواط در زووووان وقووور  ، قح 
هوووای تهدخووودی واننووود خوووا روش 3هوووای تشووووخقی واننووود اهوووداء جوووایزهتووووان از روش وی

ت در صندوق در دورۀ آخنده ت از عضوخ   .  استفاده نهود، وحرووح 

                                                           
م. 1  .  ذکر شده است« 744»وسألۀ ، توضحح اقسام شرط در جلد سو 

گحرنده. 2 ا چنانچه قرض  گور حوه: حگوخود - ووثال   - او  حهوه حوه توو  وجلغوی حوه عنووان حوق  ، وون قورض حودهی ا الز 
گونه وی کوه ُجْعول و حوق  الزحهوه در وقابول خووِد قورض واقوع شوود دهن حه  ت وحول  اشوكال ایون صوور، ای 

 . است و احتحاط واجب اجتناب از آن است

ووه. 3 اب وشووروط حووه پرداخووت جووایزه حووه افووراد خوووش حسوو، نجاخوود اعطووای وام از طوورف قوورض دهنوودگان ،الجت 
 .  گردد
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o انی صندوق  شرط ادارۀ وج 

لحن جلسه . 1526 مسأله گر اعضا در او  کشوی  شوده را حودون قرعوه آوری وجالغ جهع، ا
ت صووندوق و  1حووه وسووؤول صووندوق قوورض دهنوود کووه ووودیرخ  و حووا وی شوورط نهاخنوود 

انی تا پاخان دوره عهده رسحدگی حه اوور آن را حه رحا و حرام وحسووب ، دار شودطور وج 
 ؛ شودوی

ه اشوكال ، دهنودگان حاشود قورض ۀچنانچه عهل وذکور حدون شورط از ناححو ،الجت 
 . ندارد

o تشرط پرد  اخت حق  عضوخ 
گوور جهووت افووزاخش ووجووودی صووندوق و اعطووای وجووالغ بیشووتر وام خووا  . 1527 مسأله ا

که وثال  قرعه حه نام وی درآووده، اعطای وام حه نفرات بیشتر شورط  ،حا هر خک از اعضا 
ت ثاحت»وجلغی حاحت ، شود عالوه بر پرداخت اقساط وام ایون ، بپوردازد 2«حق  عضوخ 

که رحای حكهی وحسوب ویوورد از وصادیق قرض حه شرط قرض اس  3.شودت 
                                                           

کننود. 1 کوه حنوا دارنود نوحوت وام هور عضوو را حوا قرعوه تعحوین  گور ؛ فرض وسأله در ووورد صوندوقی اسوت  وه ا الجت 
قراردادن چنحن شرطی برای اعطای وام حه وسؤول صوندوق ، نوحت اعضا حه روش دخگری هن تعحین شود

 .  ههحن حكن را دارد، از طرف قرض دهندگان
ت ثاحوت. 2 گحورد توا از طورف وی حوه اعضوا قورض داده اختحوار وسوؤول صوندوق قورار ووی در ،این حوق  عضووخ 

 .  شود

که ووارد وذکور در وساجل  در حسحاری از این صندوق. 3 کوه ، نهاخنود را رعاخت وی«1044تا  1047»ها  فوردی 
ووف اسووت اقسوواط ، گحووردقرعووه حووه نووام وی درآوووده و قوورض وووی کشووی خووارح شووده و تنهووا ووظ  از دور قرعووه 

ووضووع قورض  ، ها در ایون صوندوق؛ دهد خش را پرداخت نهاخد و پس از آن حه کسی قرض نهیحدهی خو
ت آنان ونتفی استحه شرط قرض در فع  . الح 

ر شووود وسووألۀ  ووق  ها نحووز حووه در ایوون صووندوق« قوورض حووه شوورط قوورض»وهكوون اسووت تصووو  طووور دخگووری وحق 
که قرض ،شود وی کوه قرعوه حوه نواوش در حه این صورت  کسوی  کنود  گحرنوده( شورط وی آووده )قورضدهنده حا 
ری ؛ «سوایر اعضوا حوه وون نحوز قورض دهنود، هرگاه در آخنده قرعه حه نوام وون درآوود» وا چنوحن برداشوت و تصوو  او 

که در ضهن عقود قورض خوا غحور آن، اثر است زیرا شرط وذکور لغو و بی؛ صححح نحست شورعا  ، حه این جهت 
کوه خووارح نهی لوزم حوه رعاخوت آن شوورط عقود اسوت قورار داده و وی را و از تووان شورطی را علحوه شوخص ثوالثی 
 .  نهود
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o گذاشتن حخشی از وام  شرط وثحقه 

که . 1528 مسأله گر حا فردی  خافوت وی - وثال  حه قحود قرعوه - ا شورط ، کنود واووی را در
در اختحوار وسوؤول صوندوق ، و واننود آن« وثحقوه»شود وجلغی از ههان وام را حه عنوان 

گردخده و حه دخگران قورض قرار ایون اوور ، داده شوود دهد تا حه ووجودی صندوق افزوده 
 1.شودزخادی حكهی و رحا وحسوب وی

 ت این نوع از صندوق  ها سایر وساجل وربوط حه فعالح 

o گحرنده حه وی  قرض ندادن پول خود قرض 
کووه در هوور نوحووت ٭ کشووی - در پرداخووت وجووالغی  حووه فوورد داده  - وووثال  پووس از قرعووه 
که قجال  ، شودوی که پول خود فرد و نفراتی  گردد  حوه ، قرعه حوه ناوشوان درآووده والحظه 

 ؛ وی قرض داده نشود

کوه در   وت  نهونوۀ جودول قورض»زیرا ههان طور  کحفح  الحسونۀ اعطوایی حوه اعضوا و 
م، شووودوالحظووه وووی 2«حازپرداخووت آن کووه در جلسووه سووو  کسووی  قرعووه حووه نوواوش ، وووثال  

که در ههان جلسه جهع، درآوده سوه ، گحوردآوری شوده و در اختحوارش قورار ووی پولی 
 : عنوان دارد

                                                           
خافووت وجوووه و نوحووت وام. 1 ووت پرداخووت و در کحفح  ووه حووه  طووور ، گحرنووده در برخووی از ووووارد شوورط وووذکور حووا توج 

که در آن هر نوحت ؛ شوددخگری لحاظ وی گر اعضای صندوقی  ، شوود وی توووان وام داده وحلحوون 4وثال  ا
خافووت شووود 144هوور جلسووه  نفوور حاشووند و در 44 کووه قرعووه حووه نوواوش  ، هووزار تووووان از هوور نفوور در چنانچووه فووردی 

توووان  هوزار 544وجلوغ ، شوده آوری جهوعی هوا در حقحقت از پول ، درآوده )وثال  حسحن( دههحن نفر حاشد
کووه  حازپرداخووت وام گرفته 5هووایی اسووت  انوود و وسووؤول صووندوق آن وجلووغ را حووه  نفوور قجوول از حسووحن قوورض 

خافت ویوکال وت حسوحن در ت از وی )حسحن( از آنان حاحت ادای دین در خافوت وی حوه ولكح   کنود و حوا در
کووه در ههووا تووووان  هووزار 144؛ آخوود وی خافووت شووده اسووتپووول خووود حسووحن اسووت  خووک ، ن جلسووه از وی در

که از سایر اعضا حه حسحن قرض داده، تووان دخگر وحلحون  ؛ شود وی پولی است 

گر زو ،حا این توضحح که خک وحلحون تووان حه حسحن قرض داده ویا توووان  هوزار 144شود شرط شود ووثال  انی 
گاز پول که در ههان جلسه از سایرین خا خوود حسوحن  حسواب  ۀتوا پاخوان تسووخ، رفتوه شودههای خوِد حسحن 

یون اوور نحوز ا، وام داده شوود -ووثال   - وام در صندوق حهاند و وجلغ وذکور وسدود حاشد تا از آن حوه سوایر اعضوا
 . شود رحا وحسوب وی

 . شوداراجه وی فصلدر پاخان این  ،جدول وذکور. 2
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خافت شده از دو نفر .الف که قجال   وجلغ در گرفته ی   ؛ اند از وی قرض 
م داده وی  . حاشدشود و قرض جدخد نهی این پول حه عنوان ادای حدهی آنان حه نفر سو 

خافت شده از خوِد فرد در آن جلسه .ب  ؛ وجلغ در
 .  این پول نحز عنوان قرض ندارد 

 ؛ یر نفراتآوری شده از سا وجلغ جهع .ج
 .  شودسایر نفرات حه وی وحسوب وی قرض ،فقط ههحن وجلغ 

که حه فورد داده وی، حا توضحح فوق حاحوت ادای حودهی ، شوود حاخد وعلوم حاشد وجالغی 
 . وراجعه نهود فصلتوان حه جدول وذکور در پاخان این  برای نهونه وی؛ است خا قرض

o ر نهوده که اعضا برای وام وقر   اند رعاخت شراخطی 
بر وی الزم اسوت ، حاشد وی« وکحل اعضا»که  از آنجا، وسؤول صندوق . 1529 مسأله

خافتی از اعضا فش در وجالغ در نجاخود . حنوابراین، فقط در وحودودۀ وکالوت حاشود، تصر 
کسووی قوورض دهوود خووا حوودون رضوواخت اعضووا در جهووت پووول هووا را در غحوور وسووحر آن حووه 

کند  .  دخگری صرف 
گر وسؤول صندوق حه وکالت از اعضا در . 1531 مسأله ضهن پرداخت وام وصرف  ا

کوه رحوا وحسووب نشوود کنود طووری  گحرنده شورط  نی را حا قرض  وثول آنكوه شورط  ،وعح 
گحرنده وجلغ وام را در خرخد لوازم ونزل برای خودش وصورف نهاخود الزم ، نهاخد قرض 

 .  است وطابق آن عهل شود
o  توافقی بودن پرداخت وام حا قرعه و وانند آن 

گوور قرعووه حووه نووام خكووی از اع . 1531 مسأله ایوون اووور حووق  شوورعی بوورای وی  ، ضووا در آخوودا
ن ثاحووت نهی کشووی، کنوود و پرداخووت وام حووه فوورد وعووح  ووی پووس از قرعووه  حووه صووورت ، حت 

 1.شودتوافقی و حا رضاخت اعضا انجام وی
                                                           

ه اگر اعضا حه هن وعوده داده1 رات صوندوق حوه هون قورض. الجت  کوه حسوب وقور  کوه رحوا  ،الحسونه دهنود انود  طووری 
ی وحسوب نشود، احتحاط واجب است )حكن تكلحفی( حه وعدۀ خود عهل نهاخند و خلف وعده نكنند؛ ولو

 تواند حدون اذن خا وکالت از اعضا، پول آنان را حه سایر اعضا قرض دهد. در هر حال وسؤول صندوق نهی
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o ت افراد  الزاوی نجودن استهرار عضوخ 

ت در صووندوق . 1532 مسأله کووه تووا آن ، اداوووه و اسووتهرار عضوووخ  کسووانی  نسووجت حووه 
خافووت نكوورده ووت وووذکور انصووراف تواننوود از فعالزاوووی نحسووت و وووی، انوودزوووان وام در الح 

   .دهند
که قرعه حه ناوش در نحاووده گر فردی  ت در صوندوق ، حنابراین ا حخواهود از عضووخ 

کووه تووا آن زوووان داده از شووخص جوواخگزین  خافووت وام انصووراف دهوود و وجووالغی را  و در
خافووت نهاخوود کوورده تووا ویوووی، در کووه از  توانوود حووه وسووؤول صووندوق وراجعووه  حووا وکووالتی 

رات صوووندوق دارد خافوووت طلوووب خووووخش حوووه فووورد ، اعضوووا حسوووب وقووور  او را بووورای در
  .جانشحن حواله دهد

کوه انصوراف ، حا انجام حواله و قجول آن از طورف شوخص جواخگزین  وی حوه فوردی 
گحرندگان قجلی طلجكار ووی، داده حدهكار شده در قرعوه  ،گوردد و حوا ایون روشو از وام 
 1.نهاخدویکشی وام شرکت 

  ت حا الحسنه قرضنهونۀ جدول کحفح   زپرداخت آن اعطایی حه اعضا و 
الحسنۀ نوع  ض های قر که وربوط حه صندوق -« 505»در نهونه جدول صفحۀ  ٭

که نوحتش رسحده و ههوحن طوور، وجوالغی  -دوم است  عنوان وجالغ پرداختی حه فردی 

                                                           
 :  توان از دو روش ذیل نحز استفاده نهودحه جای حواله وی. شاخان ذکر است، 1

گوور فوورد انصووراف دهنووده   وووثال   الففف. وسووؤول صووندوق ، نووام داشووته حاشوود« حسووحن»و فوورد جوواخگزین « علووی»ا
که علی تا آن زوان پرداختوه کنود الحسونه قورضاز حسوحن حوه عنووان ، وعادل وجالغی را  خافوت  در ایون ؛ در

گحرندگان، شحوه قرض دهنده گرفتوه و حوه وی ، حسحن و قرض  که توا آن زووان از علوی وام  کسانی هستند 
گحرنوو، انوودحوودهكار شووده خافووت و قجووول قوورض بوورای اعضووای وووذکور )وام  دگان وسووؤول صووندوق پووس از در

رات صندوق دارد که از آنان حسب وقر   .  حدهحشان را حه علی ادا نهاخد ،قجلی از علی( حا وکالتی 
کووه انصووراف داده ب. کووه وی از اعضووای جلسووه دارد، وسووؤول صووندوق حووه وکالووت از فووردی  حووه ، طلجووی را 

کنود و حوا انجوام ایون وصوالحه وۀ وی صولح  حوه  طلوب وی ،شخص جانشحن در وقابل ههوان وجلوغ در ذو 
خافتی از عضوو طلجكار وی، شخص جانشحن ونتقل شده و وی از اعضا گردد و وسؤول صندوق وجلغ در

که انصراف داده بپردازد  .  جانشحن را حاحت ادای حدهحش حه فردی 



   /... هایاحكام صندوق 

خافت وی نوحوت   وشوخص شوده اسوت؛گردد حوه تفصوحل  که در جلسات حعد از وی در
 شخص وهكن است بر اساس قرعه تعحین شود خا غحر آن.

کوه حوه عنووان نهونوه عرضوه وی ٭ نفور و  44، اعضوای صوندوق، شوود در این جدول 
کووه در هوور خافووت وی وقوودار وجلغووی  تووووان و وجلووغ  هووزار 144 ، شووود جلسووه از هوور نفوور در

که قرعه حه ناوش در    .تووان است حونوحل 4، آخد وی اعطایی حه فردی 
ه است در کوه هور، صندوق این شاخان توج  چوه  - خوک از اعضوا فرض بور آن اسوت 

که هنوز وام نگرفته کسانی  که قجال  وام حه ناوشان درآوده و چه  وجلغ ثاحوت  - اند آنانی 
 :  حعد( )جدول در صفحۀ هزار تووان را در هرجلسه بپردازند 144
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ت حازپرداخت آنالحسنۀ اعطایی حه اع نهونۀ جدول قرض کحفح   ضا و 

يافحیفسد زديف  كّلهبلغدز

هالخىدفسد
شدهدزآوزیخمع)

 هماوخلسه 

هبلغادای
بدهیيفسات
 لبلیبهفسد

هبلغاصلیلسض
 ديگساوبهفسد

ل  105440444 ------- هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر او 

م  104440444 تووان 1440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر دو 

م  103440444 4440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر سو 

 105440444 7440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر چهارم

 100440444 0440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر پنجن

 100440444 0440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر ششن

 107440444 5440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 فتننفر ه

 104440444 3440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر هشتن

 101440444 4440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر نهن

 104440444 5440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر دهن

 5440444 104440444 زار تووانه 144 وحلحون تووان 4 نفر خازدهن

 4440444 101440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر دوازدهن

 3440444 104440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر سحزدهن

 5440444 107440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر چهاردهن

 0440444 100440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر پانزدهن

 0440444 100440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر شانزدهن

 7440444 105440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر هفدهن

 4440444 103440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر هجدهن

 1440444 104440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 نفر نوزدهن

 ---- 105440444 هزار تووان 144 وحلحون تووان 4 فر بیستنن



 

 کارهایی برای رهایی از ربا راه

کووه در ایوون فصوول راه، بووراى رهووایی از انووواع رحووا حووه توضووحح آنهووا  ،هووایی ذکوور شووده 
   .شود پرداخته وی

وْي »: نقل شده در حدخثی از اوام حاقر ، «َلوی اْلَحواَلِل ؤِ   اْلَحوَراِم   ُء اْلِفوَراُر ِووَن  ِنْعَن الش َ
   1.«چه نحكو است فرار از حرام حه سوی حالل»

 های رهایی از رحای دیرکردشحوه

 وصالحه»: اول راهکار» 
م . 1533 مسأله که در جلد سو  )وجحوث رحوا( « خرخود و فوروش»در فصول  ،ههان طور 
کاالیی را نسوحه حفروشود و حوا خرخودار شورط نهاخود چنانچوه پرداخوت ، شد ذکر گر فرد  ا

ر حه تأخحر بیندازدحدهحش را از زوا نوی را بپوردازد، ن وقر  نووعی دیرکورد و رحوا ، وجلوغ وعح 
 . شودوحسوب وی

توانوود قجوول از انعقوواد وعاولووۀ نسووحه حووا فروشوونده وووی، بوورای رسووحدن حووه ایوون وقصووود
ای دخگوری حوه صوورت ، خرخدار کوه توضوحح آن از « صوالحهو»قرارداد وجوز  انجوام دهود 

 :  قرار ذیل است

                                                           
 .  01ح، 140ص، 4حاب، کتاب التجارات ،3 ح ،جهريباألزكام. 1
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کوواال را لحوواظ احتوودا فروشوونده حوود کثر زوووان احتهووالی تووأخحر در پرداخووت قحهووت  ا
که وناسب حا وقدار زوان تأخحر  صی را حا توافق طرفحن  کرده و بر اساس آن وجلغ وشخ 

وه بور آن  وصالحه، سپس دو طرف، نهاخد است تعحین وی وی در ذو  کل  ای را حه صورت 
 .  دهند وجلغ انجام وی

گوور زوووان پرداخووت قحهووِت )ثهوون(  وووثال   کووه قوورار اسووت حعوودا  انجووام ا وعاولووۀ نسووحه 
کثر زوووان تووأخحر در پرداخووت قحهووت )ثهوون( از ووعوود ، شووود ل فووروردین حاشوود و حوودا او 

تووووان  وحلحووون 7، ووواه فوورض شووود و وجلووغ وووورد وصووالحه 5، تعحووین شووده در وعاولووه
که « ُوصاِلح»خرخدار حه عنوان ، حاشد  :  گوخدوی، است« ُوَتصالح»حه فروشنده 
وۀ خوودم وحلحوون 7کنن حوه شوها وجلوغ حه ویوصال» در ازای اخنكوه ، توووان را بور ذو 

حوه شورط آنكوه از طورف شوها ، وعاولۀ نسوحۀ ووورد توافوق را حوا اخنجانوب ونعقود نهاییود
ل فووروردین(  ر )او  کوواالی خرخووداری شووده را در ووعوود وقوور  وکحوول حاشوون چنانچووه قحهووت 

وه  ءتوووان( ابورا وحلحوون 7الحه )خودم را نسجت حه وجلغ وورد وص، پرداخت نهودم ذو 
کوواال وکحوول حاشوون وطووابق حووا ، نهوواخن و در صووورت تووأخحر نسووجت حووه پرداخووت قحهووت 

که برای ابرا کونن و حاقحهانودۀ  ءجدولی  ه حه نسجت وقدار تأخحر تنظوحن شوده عهول  ذو 
 .  «ر شده در جدول حه شها بپردازمهای وقر  الحه را حاخد حسب تارخخوجلغ وورد وص

اخنجانووب وصووالحۀ وووذکور را حووا »گوخوود وووی« ُوتصووالح»فروشوونده حووه عنوووان  گوواه آن
 1.«شرط ضهن آن پذیرفتن
تووان از آن شحوۀ وذکور اختصواص حوه وعاولوۀ نسوحه نودارد و وویشاخان ذکر است، 

                                                           
گردد، یون شدن خرخدارالزم است این وصالحه قجل از انعقاد وعاولۀ نسحه و ود. 1  ؛ انجام 

هتوانند حا توافق او طرفحن وی ،استشاخان ذکر  کنند چنانچه فرد حخشوی از وجلوغ وعاولوۀ ، لح  ن  نسوحه  وعح 
ووه حووه تووارخخ آن، هووای وووذکور در جوودول پرداخووت نهووود را در تارخخ حسووب ، حووه نسووجت وقوودار وجلووغ و حووا توج 

ه نهاخدء را بری خود، «حدهی وربوط حه وصالحه»وکالت نسجت حه   ؛ الذو 
ات وربوط حه پرداخت وجالغ در وصالحۀ وذکور ،ههحن طور  وۀ ، توافوق اووحوزان، برای وعلوم شدن جزجح  لح 

گر پرداخت وجلغ وعاولۀ نسحه  وثال  ؛ طرفحن است در بوین دو توارخخ ووذکور در جودول انجوام ، در وورد اخنكه ا
وه  توانود خوود را بوریءووی، روز حاقحهاندۀ از آن واه 44د نسجت حه آخا فر - وثال  دهن واه آن را بپردازد - شود الذو 

کنند، نهاخد خا نه ن   .  از احتدای وصالحه آن را وعح 



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

که بیان شد - در سایر عقود اسالوی غحر از قرض نحز  .  استفاده نهود - حا توضححی 

o نهونه جدول وصالحه 

داخثبدهیبابثشهاوپس
 هعاهلۀيسیه

)اشهصالسۀخايگصيىهبلغی
كهفسديسبثبهآوبسیفديسكسد 

 شىدالرّهههی

)اشهصالسهخايگصيىديسكسد هبلغی
كهفسديسبثبهآوهديىوبالی

 هايدهی

ل فروردین  4 وحلحون تووان 7تهام  او 

ل اردیجهشت  تووان 0440444 تووان 400440444 او 

ل خر  تووان 104440444 تووان 404440444 داداو 

ل تحر  تووان 100440444 تووان 100440444 او 

ل ورداد  تووان 404440444 تووان 104440444 او 

ل شهریور  تووان 400440444 تووان 0440444 او 

ل وهر  وحلحون تووان 7تهام  4 او 

قجوول در وووورد تسووهحالت حووانكی )غحوور از  ۀراهكووار ذکوور شووده در وسووأل . 1534 مسأله
کووه، نحووز قابوول اسووتفاده اسووت 1(الحسوونه قوورض حانووک حووا وطالعووات  حووه ایوون صووورت 

کثر زوووان تووأخحر وتقاضووی تسووهحالت در پرداخووت دیووون خوووخش حووه ، کارشناسووی ا حوود 
که از طریق وراجع قضایی اقدام حه وصوول وطالجوات شوود( در نظور  حانک را )تا زوانی 

که برای چنحن تأخحری حازد ارنده و عادالنوه اسوت وحاسوجه گرفته و وجلغ وتناسجی را 
 2.نهاخد

                                                           
 .  توان از این شحوه استفاده نهود واجب نهیحنابر احتحاط  ، الحسنه قرضدر وورد . 1
گونوه. 2 ت پرداخوت ووورد وصوالحه حوه  کحفح  کوه ازای طر   شاخان ذکر است وجلغ و  عودل و انصواف  احوی شوود 

ووف حاشوود و از تجوودیل شوودن آن حووه وحوول  ، خووارح نشووده و نسووجت حووه وتقاضووی تسووهحالت حازدارنووده از تخل 
 .  ها اجتناب شوددرآود اضافه برای حانک
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ای را حووا حانووک وصووالحه، سووپس فوورد وتقاضووی قجوول از انعقوواد قوورارداد تسووهحالت 
وۀ خووخش حووه حانوک وصوالحه وویانجوام ووی ن شوده را بور ذو  در ، کنووددهود و وجلوغ وعووح 

وقابوول اخنكووه حانووک قوورارداد شوورعی وشووتهل بوور اعطووای تسووهحالت غحوور ربوووی )حوودون 
، وشووروط بوور اخنكووه حانووک در زوووان تسوووخه حسوواب، وی ونعقوود نهاخوود دیرکوورد( را حووا

ر خود تهام خوا حخشوی ، وتناسب حا پرداخت هر خک از اقساط تسهحالت در ووعد وقر 
ۀ وتقاضی آوده را ابراء نهوده و بجخشد که حا صلح وذکور بر ذو   .  از دخنی 

وه خوا حخشوش حوه فورد وتق ءتواند برای انجام این ابوراحانک وی اضوی تسوهحالت و ذو 
 .  وکالت حدهد، وصالحه

خافووت هوور قسووط حووه تووأخحر افتووادهحانووک وووی ،حنووابراین  عووالوه بوور ، توانوود هنگووام در
خافت وجلغ قسط وذکور گحرنوده ، در وقداری از دین وورد وصالحه را نحوز از تسوهحالت 

خافت نهاخد  1.در

 افزاخش نرخ سود در عقود اسالوی )غحر قرض(»: دوم راهکار» 
گر فرد . 1535 مسأله تواند قحهوت )ثهون( وعاولوۀ نسوحه وی، کاالیی را نسحه حفروشد ا

کووه احتهووال تووأخحر در پرداخووت قحهووت وووی - را گوورفتن وقوودار زوووانی   - رودحووا در نظوور 
کوه وکحول حاشود توا چنانچوه حودهی  کند  افزاخش دهد و خرخدار در ضهن وعاوله شرط 

ۀ خوخش را از پرداخت وجلغ ، نسحه را حه ووقع پرداخت نهود  .اضافه ابراء نهاخدذو 

                                                           
ه. 1 کوه قجول از انعقواد عقود ؛ نحز حه نحوی از این راهكار بهره برد« قرض»توان در عقد وی ،الجت  حه ایون صوورت 

گحرنووده( انجووام ، حووا وتقاضووی وام الحسوونه قورض وصووالحۀ وووذکور حووا ضوواون )شووخص ثووالثی غحوور از قوورض 
که طی  این وصالحه ه وی، شود  قرضوی غحور ، رد در وقابل اخنكه حانوکگح ضاون وثال  وجلغ وذکور را حه ذو 

فی وی که او حه حانک وعر  ، وخه حسوابوشروط بر اخنكه حانوک در زووان تسو؛ کند اعطا نهاخدربوی حه فردی 
ر خود وتناسب حا پرداخت هر که حا صولح ، خک از اقساط تسهحالت در ووعد وقر  تهام خا حخشی از دخنی 

ه ضاون آوده را ابراء نهوده و بجخشد  . وذکور بر ذو 

احتهووالی قوورض  ۀبوورای آنكووه ابووزاری حازدارنووده در اختحووار داشووته حاشوود و جلوووی سوووء اسووتفاد ،ضوواون نحووز
تواند وشاحه ههحن وصالحه را حا وتقاضی قورض از وی، حر در پرداخت اقساط قرض حگحردگحرنده را برای تأخ
 .  حانک انجام دهد



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

« 1077»توان جودولی نحوز وشواحه جودول راهكوار اول در وسوألۀ وی ،برای این وقصود
 . تنظحن نهود

تووان از آن شحوۀ وذکور اختصواص حوه وعاولوۀ نسوحه نودارد و وویشاخان ذکر است، 
 1.در سایر عقود )غحر قرض( نحز استفاده نهود

حالت حووانكی )غحوور از در وووورد تسووه ،راهكووار ذکوور شووده در وسووألۀ قجوول . 1536 مسأله
 ؛ نحز قابل استفاده است 2(الحسنه قرض

که حانک وی عقوود »و سوهن سوود « ای عقوود وجادلوه»تواند نورخ سوود  حه این صورت 
کثر زووان توأخحر وتقاضوی تسوهحالت در پرداخوت  - را 3«وشارکتی ا حا پویش بینوی حود 

 ؛ افزاخش دهد - اقساط حانكی

ووود شوووود  چوووه وشوووتری اقسووواط ووووذکور را در چنان 4،سوووپس در ضوووهن عقووود وتعه 
ر پرداخوت نهووود ای حووه نفووع حانوک سووهن سووود اضوافه را در عقووود وجادلوه، سررسوحد وقوور 

ووانی حووه وی  کوورده و در عقووود وشووارکتی حووا حخشووش خووا صوولح وج  ووه  وشووتری ابووراء ذو 
 ؛ تهلحک نهاخد

وه خوا حخشوش حوه فورد وتقاضوی تسوهحالت و  ءتواند برای انجام این ابراحانک وی  ذو 
 .  وکالت حدهد، صالحهو

 ت قرارداد در عقود وجادله»: سوم راهکار  «ایافزاخش ود 

کوواالیی را نسووحه حفروشوود وووی . 1537 مسأله گوور فوورد  حووا  5توانوود زوووان وعاولووۀ نسووحه راا
کوه وکحول ، احتساب سود وعاوله افزاخش دهد و خرخدار در ضهن وعاولوه کنود  شورط 

                                                           
 . شوداز وسأله حعد فههحده وی ،توضحح بیشتر در این زوحنه. 1
کردواجب نهیحنابر احتحاط  ،الحسنه قرضدر وورد . 2  .  توان از این شحوه استفاده 

خرخود دیون و ، کاجواره حوه شورط تهلحو، وعواوالت سولف، وراححه، اقساطی وثل فروش« ایعقود وجادله». 3
 . حاشدوساقات وی، وزارعه، وضارحه، وشارکت حقوقی، وثل وشارکت ودنی« عقود وشارکتی»

ه حه اخنكه جعاله از اخقاعات وحسوب وی« ُجعاله»در تسهحالت . 4 شود و شورط ضوهن آن الزم الوفواء حا توج 
 .  ردادن شرط وذکور در ضهن عقد دخگری وثل صلح از شحوه وذکور استفاده نهودتوان حا قراوی، نحست

گرفتن وقدار احتهال تأخحر در پرداخت قحهت. 5  . حا در نظر 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ر بپرداز ۀ خووخش را نسوجت حوه ، دحاشد تا چنانچه حدهی خوخش را قجل از ووعد وقر  ذو 
ت حاقحهانده وی که وربوط حه ود  نی از سود   .حاشد ابراء نهاخدحخش وعح 

ه و حخشش ءبرای تعحین وقدار سود قابل ابرا توان جدولی را وشاحه جدول وی، ذو 
ل در وسألۀ   .  تنظحن نهود« 1077»راهكار او 

تووان از آن د و وویوذکور اختصواص حوه وعاولوه نسوحه نودار ۀشحوشاخان ذکر است، 
که دین  .  آور است )غحر قرض( نحز استفاده نهود در سایر عقودی 

 1راخوج در حانوک« ایعقوود وجادلوه»راهكار ذکر شده در وسوألۀ قجول در  . 1538 مسأله
 ؛ نحز قابل استفاده است

که حانک ت قورارداد را حوا لحواظ سوود ثاحوت آن اضوافه ووی حه این صورت  توانود وود 
ر 2رارداد )عقد( شرط نهاخدنهوده و بر وتقاضی ضهن ق ، چنانچه قجل از سررسحد وقور 

، تفوواوت قحهووت پرداخووت نقوود و اقسوواط، تهووام خووا حخشووی از حوودهی خوووخش را بپووردازد
ه نهاخد ءابرا، تخفحف داده شود و حانک وتقاضی را نسجت حه آن وقدار  ؛ ذو 

ووه و حخشووش حووه فوورد وتقاضووی تسووهحال ءتوانوود بوورای انجووام ایوون ابووراحانووک وووی ت ذو 
 .  وکالت حدهد

 انعقاد وعاوله جدخد فسخ وعاولۀ قجل و» :چهارم راهکار» 

کوواالیی را نسووحه فروختووه و خرخوودار در  . 1539 مسأله گوور فوورد  قحهووت )ثهوون  سررسووحدا
توانود وعاولوه را فسوخ نهاخود و حعود از فسوخ فروشنده وی، حدهحش را نپردازد، وعاوله(
کاال ووجود حاشد، وعاوله وعاوله نسوحۀ ، ورت توافقتوانند در صطرفحن وی، چنانچه 

   3.جدخدی حا قحهت بیشتر انجام دهند

                                                           
 ذکر شد. «7»در صفحۀ قجل، پاورقی « ای عقود وجادله»وصادیق  .1

ه حه اخنكه جعاله از اخقاعات وحسوب وی« ُجعاله»در تسهحالت . 2 شورط ضوهن آن الزم الوفواء  شود وحا توج 
 .  توان حا قراردادن شرط وذکور در ضهن عقد دخگری وثل صلح از شحوۀ وذکور استفاده نهودوی، نحست

کاال اتالف خا تلف شده خا حوه فورد دخگوری ونتقول شوده. 3 که  وثول ، «اشوحای وثلوی»فروشونده در ، در صورتی 
اسوت و فوروش طلوب ووذکور از وصوادیق فوروش  قحهوت آن را از خرخودار طلجكوار، «اشحای قحهی»آن و در 

م که حكن آن در جلد سو   .  ذکر شد« فروش طلب»وجحث ، «دین»فصل ، دین وحسوب شده 



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

 ها در اصالح دیرکرد راهکاربررسی حعضی دخگر از 

 عقد وحاحاتی حه شرط تأخحر در پرداخت حدهی». الف» 
گر حدهكار درخواسوت تهدخود زووان : اندبرخی از فقهای عظام فرووده . 1541 مسأله ا

کواالیی راوووطلجكتوانود حوا توافوق ووی، حدهكاری خووخش را داشوته حاشود حوه  - ووثال   - ار 
گونه 1از وی حخرد قحهت واقعی آن  تر از گران درصد44 خوادی قحهوت برابور حوا حه  که ز ای 

کوه طلجكوار 2وجلغ دیرکرد حاشد کند  وجلوغ طلوب خووخش را  ،و در ضهن وعاوله شرط 
ت ن )وثال  سه واه( وطالجه ننهاخد براى ود     ؛وعح 

واجوب از ایون شوحوه اسوتفاده حنوابر احتحواط  ت وولی این وسأله وحل  اشكال اسو
 .  نشود

حاحواتی در وورد هجه و نحز صلح و اجوارۀ و ،حكن وذکور در وسألۀ قجل . 1541 مسأله
 .  حه شرط تهدخد زوان حدهكاری جارى است

گر حدهكار والی را حه طلجكار بجخشد خا حه ،حنابراین انی صلح نهاخد و در  ا طور وج 
که وی وجلغ طلب  ضهن آن شرط  ن وطالجوه ننهاخودکند  ت وعوح  ، خوخش را بوراى وود 

 .  واجب از این شحوه استفاده نشودحنابر احتحاط  وحل  اشكال است و
گر و ،ههحن طور حوا انعقواد ، ونوزل ۀخانه( جهت تهدخد رهن و اجوار وجر )صاحبا

کراخۀ وعهوول آن حوه وسوتأجر اجواره دهود کهتر از  حوه شورط ، قرارداد جدخدی ونزل را حه 
که از وآنكه وی طل ، اعطوایی در سوال قجول( دارد ۀالحسن وجر حاحت رهن )قرضجی را 

ههووحن اشووكال جوواری اسووت و احتحوواط واجووب در ، تووا خووک سووال دخگوور وطالجووه نكنوود
 3.اجتناب از آن است

                                                           
 . ناوندوی« حاحاتیوعاوله و». این نوع وعاوله را 1
کهتر از قحهت واقعی آن. 2 کاالیی را حه  گو، ارزانتور حوه طلجكوار حفروشوددرصود 44حوه  - وثال   - خا آنكه  ای نوهحوه 

 .  که وقدار تخفحف برابر حا وجلغ دیرکرد حاشد

کوه ایوون وسوأله از. شواخان ذکور اسووت، 3 قابول وراجعوه حووه سوایر وجتهوودین ، واجوب اسووتحنووابر احتحواط  آنجوا 
 . حاشدجاوع الشراخط حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گر ف . 1542 مسأله  رطووودون شووووح« 1001و  1004»لوووور در وساجووود ووارد وذکوورض شووا
گوردد حوا  1- حه صورت شرط ضهنی خا حنواییهرچند  - توافوق و تراضوی طورفحن انجوام 

 ؛ اشكال ندارد
که در  ، توانوایی پرداخوت حودهحش را نودارد، دیون سررسحدوثال  در وورد حدهكاری 

کاال از طلجكار دارد حاشود  چنانچه طلجكار حاضر حه صجر، ولی نحاز حه خرخد جنس و 
 كار نحووزو وطالجووۀ طلووجش را از روی ارفوواق و حوودون هووحچ شوورطی تووأخحر بینوودازد و حووده

پاسخ احسوان را حوا احسوان داده و حوا رضواخت خوود و حودون هوحچ الزاووی وجلغوی را حوه 
کواال حوهطلجكار بجخشود خوا  وانی صولح نهاخود خوا  گورانطوور وج  تور و حوه وجلوغ  ی جدخود را 

 .  اشكال ندارد، بیشتر از وی نسحه حخرد

 قجول نکردن شرط دیرکرد از طرف حدهکار». ب» 

گووور وام )قووورض( خوووا تسوووهحالت »: انووودودهبرخوووی از فقهوووای عظوووام فروووو . 1543 مسأله ا
توانود فورد ووی، اعطایی حانک )وثال  فوروش اقسواطی( شواول شورط ربووی دیرکورد حاشود

که حرام و حاطل اسوت  ولی شرط دیر، اصل عقد قرض خا تسهحالت را قجول نهاخد کرد 
قوورض خووا تسووهحالت اعطووایی صووححح واقووع شووده و فوورد  ،را نپووذیرد و در ایوون صووورت

خافووت دیرکوورد بوورای حانووک ناوشووروع اسووت؛ م نشووده اسووتورتكووب حوورا ووه در ولووی  ،الجت 
که چاره  ؛ «ای از آن ندارد جایز استپرداخت آن برای وتقاضی 

ت  ،ولی این شحوه   .  صححح نحست 2«عدم وطاحقت بین اخجاب و قجول»حه عل 

گوور حانووک وووذکور دولتووی خووا وشووترک وحسوووب ووویشوواخان ذکوور اسووت،  فوورد ، شووودا
کووه شوواول رحووای دیرکوورد اسووتتوانوود بوو وووی خافووت وام خووا تسووهحالتی  وطووابق حووا ، رای در

 .  عهل نهاخد« 1055و  1007»وساجل

                                                           
م. 1  .  ذکر شده است« 744»وسألۀ ، توضحح اقسام شرط در جلد سو 
ت وعاوالت و عقوود ووی تطابق بین. 2  توضوحح در ایون ووورد در؛ حاشوداخجاب و قجول از شراخط عهووی صح 

م  .  ذکر شد« 55و  54»وساجل، جلد سو 



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

 های رهایی از رحای قرضی شحوه

 ل  «وشروط حه هجه ۀهج»: راهکار او 
نی را حه شخصی بجخشد . 1544 مسأله گر فرد وجلغ وعح  حوه شورط آنكوه آن شوخص ، ا

ن بیشتری را حه وی هجه ، در تارخخ وعلوم و آن شخص هجۀ  نهاخد و بجخشدوجلغ وعح 
 1.اشكال ندارد، وشروط را قجول و وجلغ وذکور را قجض نهاخد

 م  «صلح وشروط حه صلح»: راهکار دو 

نی . 1545 مسأله گر فرد وجلغ وعح  وانی وصوالحه نهاخود حوه دخگوری حوه را 2ا حوه ، طوور وج 
وۀ خووخش حوه او ، شرط آنكه طرف وقابل ت در ذو  ن بیشوتری را حوا تعحوین وود  وجلغ وعح 

انی صلح نهاخدط حه  . اشكال ندارد ،ور وج 

 م راهکار  «بي  ِعْحَنه»: سو 
ب از دو وعاولۀ « بیع عحنه» کواال  عحن، که در آن« نقد و نسحه»قراردادی است ورک 

 .  کند حه فروشنده برگشت وی
سوه ووالی اعتجواری - شخص حقحقی خا حقوقی وثال   کواالی  - وانند حانک خوا و س 

صووی را حووه وجلغووی وووثال   ن حووه، وحلحووون تووووان 14 وشخ  ت وعووح   حووه صووورت نسووحه حووا ووود 
کهتر از آن وثال  ؛ وتقاضی وام حفروشد وحلحوون توووان  14سپس ههان را نقدا  حه وجلغی 

 .  حخرد
کاالیی را حه وجلغی وثال   وتقاضوی وام  حوه صوورت نقود از، وحلحوون توووان 14خا آنكه 
                                                           

خوادی»داد وذکور هرچند از لحاظ نتحجه حا قرارداد  قرار. 1 « هجوه»ولوی در ، خكسوان اسوت« قورض وشوروط حوه ز
وۀ  تهلحک وذکور حه انی اسوت و ووجوب اشوتغال ذو  گحرنوده نهویطور وج  شوود و شورط هجوۀ دخگور در هدخوه 

گحرنوده « قرض»حال آنكه در ؛ ضهن آن اشكال ندارد وۀ طورف قورض  تهلحک وال حه وجه ضوهانت در ذو 
وووۀ وی ووووی خوووادی ضوووهن آناسوووت و ووجوووب اشوووتغال ذو  رحوووا  - هرچنووود حوووه عنووووان هجوووه - شوووود و شووورط ز

 . شودوحسوب وی
ن وی. 2 ه حاشدتواند حه صورت عحن شخصی وجلغ وعح  ی در ذو  کل   .  خا 
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کووواال را نسوووحه حوووه وجلوووغ بیشوووتر ا؛ حخووورد وحلحوووون توووووان حوووه  14ز آن ووووثال  سوووپس ههوووان 
   1.وتقاضی وام حفروشد

م وسوألۀ ، وعاولۀ وذکور )بیع عحنه( . 1546 مسأله که در جلد سوو  « 474»ههان طور 
ل م شوورط شووده حاشوود، بیووان شوود چنانچووه در بیووع او  صووححح نحسووت و ، انجووام بیووع دو 

وثول آنكوه در  ،شرط حه صوورت شورط حنوایی حاشودهرچند  ،دو وعاوله حاطل است هر
گورددگ پیش گور چنوحن  2؛فتگوی وعاوله وطرح شده و وعاوله وجنی بر آن انجوام  ولوی ا

  .اشكال ندارد، شرطی در وحان نجاشد
ن حفروشود و خرخودار را آزاد  ،حنابراین ت وعوح  کواالیی را نسوحه حوه وود  گر ووثال  حانوک  ا

که دوحاره آن کهتور از خرخود را حه حگذارد و شرط نكند  حوه حانوک ، طور نقدی حوه قحهوت 
کووه، حفروشوود کوواوال  وختووار حاشوود  کووه خرخوودار  کووس خواسووت   طووورى  کوواالخش را حووه هوور 

کوه حانوک دوحواره آن را حوه حفروشد و ههحن طوور نقودی  طور خرخدار حا حانک شرط نكند 
کهتر از قحهت خرخود کواالی ، از او حخورد، حه  کوه  کواوال  وختوار حاشود  کوه حانوک  طووری 

خرخدار حا توافق دوسوتانه بوین طورفحن و  ،التفروخته شده را حخرد خا نخرد و در این ح
کوواال را حووه، رضوواخت  3،ایوون وعاولووه اشووكال نوودارد، طووور نقوود حووه حانووک حفروشوود ههووان 
کار براى رهایی از رحا حاشدهرچند   .  انجام این 

هوای صووری راهكواری بورای تصوححح چوک« بیع عحنۀ غحور وشوروط» . 1547 مسأله
 ؛ شود وحسوب وی نحز

که چک صوری حه وج وثال   وواه آخنوده دارد و  5وحلحون توووان حوه توارخخ  44لغ فردی 
بورای رهوایی از رحوا ، توووان نقود حخورد وحلحوون 14شخصی حاضر است آن را حوه وجلوغ 

 :  تواند حه خكی از دو شحوه ذیل عهل نهاخدوی

 :  «انعقاد وعاولۀ اول نقد و وعاولۀ دوم نسحه حدون شرط» .الف

                                                           
م« بیع عحنه»توضحح بیشتر در وورد . 1  .  ذکر شد« 474»وسألۀ  ،در جلد سو 
م. 2  .  ذکر شده است« 744»وسألۀ ، توضحح اقسام شرط در جلد سو 

 . ناوحد« تسهحالت بیع عحنه غحر وشروط»توان وذکور را وی ۀوعاول. 3



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

کاالیی )وثل وفروشندۀ چک وی اش ووثال  اش خا قسهتی از خانهسحلۀ نقلحهتواند 
که  وحلحوون  14حوه وجلوغ  شود( راگذاری وی وحلحون تووان ارزش 14خک دهن وشاع آن 

کواال را از وی حوه وجلوووسپ، دوووص ووذکور حفروشوود حه شخووطور نق ان حهووتوو غ وووس ههوان 
 ؛ وحلحون تووان نسحۀ شش واهه حخرد و چک را تحویل شخص وذکور دهد 44
ووه  کووه ، در ضووهن وعاولووۀ نقوود اول نجاخوود انجووام وعاولووۀ نسووحه دوم شوورط شووود ،الجت 

گردخد ۀتوضحح آن در وسأل  .  قجل بیان 
 :  «انعقاد وعاولۀ اول نسحه و وعاولۀ دوم نقد حدون شرط» .ب

کوواالیی را )وثوول وسووحلۀ نقلحووهشووخص وووذکور وووی کووه توانوود  وحلحووون تووووان  14ای 
شش واهه حه صواحب چوک  ۀوحلحون تووان نسح 44ه وجلغ شود( را حگذاری وی ارزش

کند خافت  کاال را از وی حه وجلغ ، حفروشد و چک را از وی در وحلحوون  14سپس ههان 
ه در ضهن وعاولۀ نسحۀ اول؛ تووان نقد حخرد نجاخد انجام وعاولۀ نقد دوم شورط  ،الجت 

گردخد شود  .  که توضحح آن در وسأله قجل بیان 

 ج نقد و نسحه ۀوعاول»: راهکار چهارم  «ورک 
ه حه اخنكوه سوود و بهورۀ وعواوالت نسوحه . 1548 مسأله ت آن  حا توج  کوه وجلوغ و وود  ای 

ن است حالل وی خافت و پرداخت سود از این شوحوه بهوره  وی، حاشد وعح  توان برای در
 ؛ برد

که سرواخه پوذیر )عاوول( قورار  گذار پوول خووخش را در اختحوار سورواخه حه این صورت 
کاالهای تجاری وکحل نهاخوددهد و وی را در  عاوول حسوب ؛ خرخد و فروش و وعاولۀ 

، کوواالی وووورد نظوور را بوورای صوواحب سوورواخه حووه صووورت نقوود خرخووداری نهوووده، وکالووت
ن حفروشود ؛ سپس آن را حه خود خا شخص ثالث حه صورت نسحه حا احتساب سود وعح 

 1:شودذکر وی اداوهای از این نوع قرارداد در نهونه

                                                           
کوووا ،در ایووون نهونوووه. 1 کووواالی ووووذکور را حوووه خوووودش ، ال بووورای صووواحب سووورواخهعاوووول حعووود از خرخووود وکوووالتی 

 .  فروشد وی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

o ناوه نقد و نسحه لتقرارداد وکا 

:یسفیىلسازداد
ل»صاحب سرواخه  ،در این قرارداد  .  شودوحسوب وی« وکحل»پذیر  و سرواخه« ووک 

:هفادوكالث
 : داد و وی قجول وکالت نهود عاول را وکحل در ووارد ذیل قرار ،صاحب سرواخه 

ین حود ،وکحل از طرف صاحب سرواخه در انجام وعاولۀ نقود و نسوحه اسوت ،عاول
کاالی وورد احتحاح خوخش را برای صاحب سرواخه حه که  طوور نقود خرخوداری  صورت 

ص سووپس آن را، نهاخوود ت وشووخ  ن و ووود   - وووثال  خووک سوواله - حووا احتسوواب سووود وعووح 
که سود وعاولۀ نسحه، اقساطی حه خوخشتن حفروشد ۀنسح حوه صوورت  - ووثال   - طوری 
ل هرواه حه خرخدار )صواحب سورواخ 14 ه( پرداخوت شوود و حاقحهانودۀ ثهون قسط در او 

وه اسوت حوه ضوهحهۀ قسوط آخور که وعادل اصول رأس الهوال و سورواخه اولح  حوه  ،وعاوله 
 .  صاحب سرواخه پرداخت شود

:شسايطضمىعمدوكالث
وود وووی .1 شووود اقوودام حووه انجووام وعاولووۀ نقوود و نسووحه حووه صووورت وووذکور عاووول وتعه 
  .  نهاخد
کوواالی خرخوودار .2 گوور اصوول پووول خووا  ی شووده بوورای صوواحب سوورواخه قجوول از انجووام ا

وود ، وعاولووۀ نسووحه حووه هوور دلحلووی از بووین بوورود شووود آن را از وووال خوووخش ووویعاووول وتعه 
کنوود خووا صوولح  حووه ووانی ججووران نهاخوود و وعووادل آن را حووه صوواحب سوورواخه اهوودا  طووور وج 

 1.حالعوض نهاخد

 رات   تذک 
خافوت ،در صورت تأخحر در پرداخوت سوود وعاولوۀ نسوحه .1 دیرکورد و خسوارت  در

 .  تأخحر تأدخه جایز نجوده و وشروع نحست
                                                           

کردن اصل سرواخه در وسألۀ . 1  . شودذکر وی« 1007»راهكار دخگری نحز برای بیهه 



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

عی است و عاول حاحت انجام اوور تفووخض  .2 انی و تجر  این وکالت حه صورت وج 
خافت حق  الوکاله نحست، شده حه او  .  وستحق  در

ف است سرواخه را حسب وفاد وکالت در وعاولۀ نقود و نسوحه حكوار  .3 عاول ووظ 
را صرف ادای دیون خوخش و واننود آن نهاخود و سوود قورارداد را  گحرد و جایز نحست آن
 .  از درآود دخگری بپردازد

وه حوه رضواخت طورفحن اشوكال  .4 وخلوط شدن این سرواخه حا سرواخۀ عاول حوا توج 
ووف اسووت وعوواوالت را بوور اسوواس نسووجت سووهام وشووترک هوور خووک از  نوودارد و عاووول ووظ 
 .  پذیر انجام دهد گذار و سرواخه سرواخه
ب نقد و نسحه . 1549 مسأله های صووری راهكاری برای تصححح چک ،وعاولۀ ورک 

 ؛ شود وحسوب وی
وحلحوون توووان حوه  14فوردی قصود دارد چوک خوا سوفتۀ صووری )ووثال  حوه وجلوغ  ووثال   
کهتر )وثال   5تارخخ  وحلحون تووان نقد( نزد شخص حقحقی خوا  14واه آخنده( را حه وجلغ 
سوه ووال - حقوقی بورای انجوام وعاولوۀ ، تنزیول نهاخود - ی اعتجواریوانند حانک خوا و س 

ب نقد و نسحه جهت تصححح تنزیل چک وذکور  : شود دو صورت فرض وی، ورک 

کوواال حووه ههووحن قحهووت ) :صففىزتالففف وحلحووون تووووان(  14فوورد احتحوواح حووه خرخوود 
 ؛ حاشد داشته

کوه حاضور اسوت چوک ووذکور را ووی ،در این صورت توانود از آن شوخص خوا حانوک 
کند تقاضا نهاخد حه جای خرخد چکنقد خرخ حه وی وکالت در انجام وعاولۀ ، داری 

وحلحوون  14کواالی ووورد نظورش را حوه وجلوغ )، توا وی حوه عنووان وکحول، نقد و نسوحه دهود
لش )شخص وذکور خا حانک( خرخداری نهاخد سپس حه وکالوت ؛ تووان نقد( برای ووک 

، واهووه( حفروشوود و خرخوودار 5تووووان وحلحووون  14از وی آن را حووه خووودش نسووحه )حووه وجلووغ 
کاال حه آن شخص خا حانوک حدهود در ایون صوورت ، چک وذکور را حاحت قحهت خرخد 

 .  شودحه چک حقحقی ضهن وعاولۀ نسحه تجدیل وی، چک صوری
در صووورت فوووق چنانچووه شووخص وووذکور خووا حانووک قسووهتی از شوواخان ذکوور اسووت، 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کاال را وووت( خرخووثهن )قحه کوه وووووثال  بورای خرخ، ام آن راوووه تهن، ردازدووپیوود  کواالیی  د 
وحلحووون تووووان در اختحووار وی )صوواحب چووک(  14وحلحووون تووووان ارزش دارد فقووط  44

صواحب ، نهاخود وحلحون تووان دخگر را خود صاحب چک تأوحن وی 14دهد و قرار وی
کتی خرخووداری نهاخوودچووک وووی کوواالی وووورد نظوور را حووه صووورت شوورا کووه  ،توانوود  طوووری 
وشاع آن را حه وکالت برای شخص وذکور خا حانوک حخورد و نصوف وشواع دخگور  نصف

 ؛ را برای خودش خرخداری نهاخد
حه خودش نسحه  سهن الشرکۀ شرخكش را، سپس حه وکالت از آن شخص خا حانک 

کواال  5 وحلحون تووان 14)حه وجلغ  واهه( حفروشد و چک ووذکور را حاحوت قحهوت خرخود 
 .  هدحه آن شخص خا حانک حد

کاال نداشوته و ووثال  قصود ادای حودهی خووخش را  .صىزتب فرد احتحاح حه خرخد 
 ؛ حاشد داشته

کوه حاضور اسوت چوک را نقود وی ،در این صورت تواند از شخص وذکور خا حانوک 
کند تقاضا نهاخد حه جای خرخد چوک ووذکور حوه وی وکالوت دهود توا او حوه ، خرخداری 

ه خا طال، عنوان وکحل ستعهل خا ِشهش( خا ارز خوارجی )وثول یوورو ی وطال )وانند سك 
ن )وثال   لش )شخص وذکور خوا  وحلحون تووان نقد( 14خا دخنار( را حه وجلغ وعح  برای ووک 

سوپس حوه وکالوت از وی آن طوال خوا ارز خوارجی را حوه خوودش ؛ حانک( خرخوداری نهاخود
، روشوود و خرخوودارواهووه( حف 5وحلحووون تووووان پووول ایووران  14نسووحه حووه وجلووغ بیشووتر )وووثال  

کاال حه شخص وذکور خا حانک حدهد  ؛ چک را حاحت قحهت خرخد 
خافتی حكن پول نقد را دارد و خرخدار وی که طال خا ارز در تواند حوا تجودیل آن از آنجا 

حودهحش را ادا نهاخود خوا تراضوی حوه غحور دیون نهووده و ههوان طوال خوا ارز را  ،حه پوول راخوج
حاصوول  ، وقصووود وی حووا چنووحن قووراردادی، ردازدحاحووت ادای حوودهحش حووه طلجكووار بپوو

 .  شود وی
ه است  :  در این شحوه )الف و ب( الزم است ،شاخان توج 

کاال خا طال خا ارز :اوالا کافی نحست، خرخد     ؛حقحقی حاشد و خرخد و فروش صوری 



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

کاالهوای وزنوی )وثول بورنج :ثايیاا طوالی وسوتعهل( خوا ، احكام وربووط حوه قوجض در 
گردد - بیان شد« 414»وسألۀجلد سوم که در  - ایپیهانه  . رعاخت 

 اجاره داد بي  و شرط  قرار»: پنجن راهکار» 
کوواال خووا ، در ایوون راهكووار . 1551 مسأله کووه نحوواز وووالی دارد تهووام خووا قسووهتی از  فووردی 

کار، وغازه، شیء دخگری )وانند ونزل کوه حاضور ...وسحلۀ نقلحوه و، ابزار  کسوی  ( را حوه 
ن ویاست نحاز والی وی را رفع نهاخ  ؛ فروشد د حه ثهن )قحهت( وعح 

ت  وی )فروشنده( در ضهن وعاوله شرط وی ر خا فوالن وود  کند چنانچه در تارخخ وقر 
ن که فروختوه پوس دهود، وعح  حتوانود وعاولوه را فسوخ نهاخود و آن را ، قحهت )ثهن( آنچه را 

 1؛کند وعاولۀ وذکور را قجول وی ،پس حگحرد و طرف وقابل حه عنوان خرخدار

ت وووورد توافووق اجوواره  شوویء وووذکور، س خرخوودارسووپ  را حووه فروشوونده حووا وجلووغ و ووود 
   2؛دهد تا از این طریق سود بجرد وی

 .  اشكال و صححح است بی ،قراردادی چنحن
کنحد   خواهود آن را  وحلحوون توووان پوول اضوافی داشوته و وی 144 «علوی»وثال  فرض 

 ؛ ن )حسحن( نحاز حه پول داردداری هاز طرفی وغازه، حه دخگری داده و سود حگحرد

وحلحون تووان حه علوی  144اش را حه  وغازه  دانو وشاع از  تواند وثال  خک حسحن وی 
گور ثهون وعاولوه ) ت خوک سوال ا کند در وود  وحلحوون توووان( را پوس  144فروخته و شرط 

 ؛ حق  فسخ وعاوله را داشته حاشد، دهد
که   حه عنووان ، شرعا  ولک اوستسپس خرخدار )علی( ههان خك دانو وشاع را 

ت خک سال اجاره دهد 7ووجر حه حسحن حه وجلغ   ؛ وحلحون تووان واهانه حه ود 
وحلحوووون توووووان  175وحلحوووون توووووان داده و حوووه تووودرخج  144علوووی  ،در ایووون شوووحوه 
 .  گحردوی پس

                                                           
م« بیع و شرط»تفصحل احكام . 1  .  ذکر شد« 450تا  454»وساجل، در جلد سو 

ت حوا فروشونده شورط نهاخود شوی توانود در ضوهن بیوع ووذکورخرخدار وی. 2 ء خرخوداری شوده را حوه وجلوغ و وود 
ن از وی اجاره نهاخد  .  وعح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 تجدیل قرض حه فروش ارز»: ششن راهکار» 
حوه بیوع )فوروش(  تجودیل قورض، هوای رهوایی از رحوای قرضویخكی از راه . 1551 مسأله
 ؛ است

کووه اقوودام حووه فووروش نسووحۀ ارز  ،جووای قوورض دادن وووال خوووخشه فوورد حوو حووه ایوون صووورت 
 وحلحووون 14حووه ، واهووه« 0»هووزار دخنووار عراقووی را حووه صووورت نسووحۀ  044واننوود اخنكووه ؛ نهاخوود

واهه « 0»وحلحون تووان پول ایران را حه صورت نسحه  14تووان پول ایران حفروشد و خا اخنكه 
رخوال ، هزار دخنار عراقی حفروشد و در وقت پرداخت جایز است حه جاى ارز ووذکور 544ه ح

که در این صورت اداى دین از جونس دخگور خواهود بوود و حوا رضواخت  نقدا  پرداخت شود
 1.ندارد طرفحن اشكالی

گر فرد حخواهد اقدام حه فروش نسحۀ پول ا ا وحلحون  14وثال  ، های ههجنس نهاخداو 
هرچنود ایون وعاولوه ، واهوه حفروشود «0» ۀوحلحون تووان حه صورت نسوح 14حه  اتووان ر

ت بیع وذکور وحل  اشوكال، قرض ربوى نحست الزم حنوابر احتحواط  اسوت و ولی صح 
 2.شودرحای وعاولی نسحه وحسوب وی

 ت اقتصادی جعاله در، قرارداد وکالت»: هفتن راهکار  «فعالح 
کوواربرد . 1552 مسأله ی بوورای رهووایی از رحووای قرضووی و خكووی از قراردادهووای سوواده و 

خافووت و پرداخووت سووود در اداوووه دو نهونووه از ایوون ؛ اسووت« ُجعالووه، قووراداد وکالووت»، در
 : شود نوع قرارداد ذکر وی

o (9های اقتصادی )جعاله در فعالحت، قرارداد وکالت 

:یسفیىلسازداد
وول» ،در ایوون قوورارداد صوواحب سوورواخه  ،رپووذی و سوورواخه« جاعوول»و ههووحن طووور « ووک 

 . شودوحسوب وی« عاول»و ههحن طور « وکحل»
                                                           

م. 1  .  رجوع شود« 453»وسألۀ ، حه جلد سو 

م. 2  .  ذکر شد« 454و  04»وساجل، توضحح بیشتر وطلب در جلد سو 



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

:خعاله،هفادلسازدادوكالث
عاووول را وکحوول از طوورف خووود حووا حووق  توکحوول غحوور در انجووام ، صوواحب سوورواخه .1

ت هوای اقتصوادی سوودآور وطوابق عقوود اسوالوی غحور ربووی قورار  تجارت و سایر فعالح 
 .  و عاول قجول وکالت نهود هداد

گوور سوورواخه گووذار حووه سوورواخه .2 وود شوود ا پووذیر حووه عنوووان عاووول  عنوووان جاعوول وتعه 
ت کوار حگحورد و ه هوای اقتصوادی حو سرواخه را حسب وکالوت در تجوارت خوا سوایر فعالح 

ت قرارداد حاصل شود سود در هر وواه حوه عنووان  )درصد( از ..... وجلغ، سودی در ود 
   1.وی حاشد« ۀُجْعل و حق  الزحه»

ت قورارداد جهوت تسووخه حسوابعاول وکحل اسوت توا در ان .3 سورواخۀ ، تهوای وود 
ن ووق حووه صوواحب سوورواخه را حووه وجلووغ وعووح  ووۀ خوووخش وصووالحه  ..... ووجووود وتعل  در ذو 

 .  گذار واریز نهاخد و عاول قجول وکالت نهود نهوده و وجلغ وذکور را حه حساب سرواخه
:هّدتلسازداد

ت قرارداد از تارخخ  .  حاشد وی. .... تا تارخخ ..... ود 
:شسايطضمىعمدوكالث

ووود ووووی .1 سوووهن سوووود  2،وووواه در هووور« سوووود»شوووود در صوووورت حصوووول عاوووول وتعه 
ۀ خوخش حوه صوورت  ن )وثال  خک وحلحون تووان( در ذو  صاحب سرواخه را حه وجلغ وعح 

کند واریوز  - وثال   - گذار سپس وجلغ وذکور را حه حساب حانكی سرواخه، نقد وصالحه 
 .  نهاخد
وجلغ ووذکور )خوک وحلحوون توووان( را حوه وی ، حصول سود واهانه در صورت عدم 

 .  هجه )اهدا( خا صلح حالعوض نهاخد
وود وووی ن)خووا اخنكووه عاووول وتعه  کووه وجلووغ وعووح  را  - وحلحووون تووووانوووثال  خووک  - شووود 

و در پاخوووان در وقوووت  گوووذار بپوووردازد حوووه سووورواخه« علوووی الحسووواب»واهانوووه حوووه صوووورت 
                                                           

گر سودی حاصل نشود ،حنابراین. 1  .  عاول وستحق  حق  الزحهه )ُجْعل( نخواهد بود ،ا

 . گذار وعلوم شده و چه هنوز وعلوم نشده حاشد ن سرواخهچه اخنكه وقدار سود سه. 2



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

را حوا سوود حقحقوی سوهن وی حوا توافوق طورفحن « حسوابسود علی ال»وجلغ ، حسابرسی
آن را حوووه وی ، گوووذار سوووهن سووورواخه خوووا در صوووورت بیشوووتر بوووودن سوووود، کننووود  وصوووالحه

عاوول وی را از حواز پرداخوت وجلوغ ، و چنانچوه سوودی حاصول نشوده پرداخت نهاخود
ه نهاخد( ءعلی الحساب ابرا  1.ذو 

گر اصل سرواخه حه هور دلحلوی از بوین بورود .2 ود ع، ا شوود آن را از ووال وویاوول وتعه 
کنوود خووا  خووخش حووه ووانی ججوران نهاخوود و وعوادل آن را حووه صواحب سوورواخه اهودا  طوور وج 

 2.صلح حالعوض نهاخد
:جرّكسات

وووف اسوووت سووورواخه را حسوووب وفووواد وکالوووت .1 تجوووارت خوووا  ۀدر زوحنووو، عاوووول ووظ 
ووت گحوورد و جووایز نه هووای اقتصووادی وطووابق حووا عقووود اسووالوی حووفعالح  حسووت آن را کووار 

 . صرف ادای دیون خوخش و وانند آن نهاخد و سود قرارداد را از درآود دخگری بپردازد
وه حوه رضواخت طورفحن اشوكال  ۀوخلوط شدن این سرواخه حا سرواخ .2 عاول حوا توج 
ووت نوودارد ووف اسووت سوورواخۀ وشووترک را در فعالح  هووای اقتصووادی سووود آور و عاووول ووظ 

حه وعاوالت بر کل  گوذار  اساس نسجت سهام وشترک هر خک از سرواخه وصرف نهاخد و 
 .  پذیر انجام شود و سرواخه

o (3های اقتصادی )جعاله در فعالحت، قرارداد وکالت 
:یسفیىلسازداد

ل» ،در این قرارداد صاحب سرواخه  ؛ حاشدوی« وکحل» ،پذیر و سرواخه« ووک 
 .  شودوی وحسوب« عاول» ،گذار و سرواخه« جاعل» ،پذیر ههحن طور سرواخه
:خعاله،هفادلسازدادوكالث

                                                           
گانۀ دخگور واننود وصوالحه( گذار وی عاول خا سرواخه ،شاخان ذکر است. 1 تواند در ضهن وکالت )خا عقد جدا

ه را انجام دهد ءاین وصالحه خا ابرا، برای خوخش نسجت حه ووارد وذکور وکالت حگحرد تا خود  .  ذو 

گانووه نحووز اوكووان« وصووالحه»رواخه در ضووهن عقوود بیهووه نهووودن اصوول سوو. 2 کووه توضووحح آن در  جدا پووذیر اسووت 
 .  شودذکر وی« 1007»وسألۀ 



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

وود وووی« جاعوول»پووذیر حووه عنوووان  سوورواخه .1 گوور سوورواخهوتعه  گووذار حووه عنوووان  شووود ا
حووه جاعوول وکالووت دهوود و از وکالووت « 0 و 7 و 4»در وووورد اوووور وووذکور در وووادۀ « عاووول»

ت قووورارداد عووودول نكنووود گوووذار( وسوووتحق  حوووق  الزحهوووه  وی )سووورواخه، خووووخش در وووود 
ن)ُجْعل ۀ جاعل حاشد ..... ( حه وجلغ وعح   .  در ذو 
صوواحب سوورواخه جاعوول را وکحوول از طوورف خووود حووا حووق  توکحوول غحوور در انجووام  .2

ت  آور وطووابق عقووود اسووالوی غحوور هووای اقتصووادی سووود وعوواوالت شوورعی و سووایر فعالح 
 .  قجول وکالت نهود ،و جاعل ربوی قرار داد

ت  1م سوود حاصول شودهدهد توا جاعول تهوا صاحب سرواخه وکالت وی .3 در وود 
وانی وصوالحه و تهلحوک نهاخود و جاعول قجوول وکالوت  قرارداد را حه خودش حوه طوور وج 

 2.نهود

ت قورارداد جهوت تسووخه حسواب .4 سورواخۀ ، جاعل وکحل است تا در انتهای وود 
ن ووق حووه صوواحب سوورواخه را حووه وجلووغ وعووح  ووۀ خوووخش وصووالحه . .... ووجووود وتعل  در ذو 

 .  گذار واریز نهاخد و جاعل قجول وکالت نهود ور را حه حساب سرواخهنهوده و وجلغ وذک

:هّدتلسازداد
ت قرارداد از تارخخ  .  حاشد وی ..... تا تارخخ ..... ود 

:شسايطضمىعمدوكالث
ود ووی .1 ل  - ووثال   - شوود ُجْعول )حوق  الزحهوه( وربووط حوه ُجعالوه راجاعل وتعه  او 
 .  اریز نهاخدگذار و واه حه حساب سرواخههر

گر اصل سرواخه حه هر دلحلی از بوین بورود .2 ود ، ا شوود آن را از ووال وویجاعول وتعه 

                                                           
ق شده است ،ونظور. 1 که وحق   . سودی است 

که پول )رأس الهال( ووال صواحب سورواخه اسوت و وعواوالت حوه  ،شاخان ذکر است. 2 در این قرارداد از آنجا 
گووذار  سوورواخه ،حنووابراین .حاشوود اصوول از آن هوون وربوووط حووه وی ویسووود ح ،شووودوکالووت از وی انجووام وووی

ووق آن( توانوود بوورای وصووالحۀ سووود حووه سوورواخه وی حووا ، پووذیر وکالووت حدهوود تووا وی پووس از حصووول سووود )تحق 
ووت وی در ، انشووای وصووالحه کووه وصووالحه انجووام نشووود سووود حووه ولكح  ووک نهاخوود و تووا زوووانی  سووود را تهل 

 . آخد نهی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کنوود خووا  خووخش حووه ووانی ججوران نهاخوود و وعوادل آن را حووه صواحب سوورواخه اهودا  طوور وج 
 1.صلح حالعوض نهاخد

:جرّكسات
وووف اسووت سووورواخه را حسووب وفووواد وکالووت .1 در زوحنوووۀ تجووارت خوووا ، جاعوول ووظ 
ووتفعال گحوورد و جووایز نحسووت آن را ه هووای اقتصووادی وطووابق حووا عقووود اسووالوی حووح  کووار 

 . صرف ادای دیون خوخش و وانند آن نهاخد و سود قرارداد را از درآود دخگری بپردازد

ه حوه رضواخت طورفحن اشوكال  .2 وخلوط شدن این سرواخه حا سرواخۀ جاعل حا توج 
ووف اسووت سوورواخ ووتوشووترک را در  ۀنوودارد و جاعوول ووظ  آور  هووای اقتصووادی سووودفعالح 

ح کل  گوذار  ۀ وعاوالت بر اساس نسجت سهام وشترک هر خک از سرواخهوصرف نهاخد و 
 .  پذیر انجام شود و سرواخه

گانوه نحوز حوه « ۀوصوالح»بیهه نهودن اصل سرواخه در ضوهن عقود  . 1553 مسأله جدا
 :  صورت ذیل اوكان پذیر است

:صلرهشسو .الف
طوور  وجلوغ ووثال  ده هوزار توووان را حوه عاوول حوه «ُوصواِلح»صاحب سرواخه حوه عنووان 

کوواالی خرخووداری شووده بوورای  گوور اصوول پووول خووا  ووانی صوولح نهاخوود حووه شوورط آنكووه ا وج 
ود، صاحب سرواخه قجل از انجوام وعاولوۀ نسوحه حوه هور دلحلوی از بوین بورود  عاوول وتعه 

ووانی ججووران نهاخوود و وعووادل آن را حووه صوواحب  شووود آن را از وووال خوووخش حووه طووور وج 
کنوود و عاووول حووه عنوووان سوو در ایوون ، وووذکور را بپووذیرد وصووالحۀ« ُوتصووالح»رواخه اهوودا 

 .  صورت این شرط صححح و عهل حه آن الزم است
:صلردزذّهه.ب

و« ُوصاِلح»عاول حه عنوان  وی در ذو  کل  کل  سرواخه را حه صوورت   ۀوجلغی وعادل ارزش 
انی و حدون عوض خا د خوخش حه صاحب سرواخه حه کاالییطور وج  کن هرچند   - ر ازای 

                                                           
گانووه نحووز اوكووان« وصووالحه»سوورواخه در ضووهن عقوود بیهووه نهووودن اصوول . 1 کووه توضووحح آن در  جدا پووذیر اسووت 

 .  شودذکر وی« 1007»وسألۀ 



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

گوردد و عاوول در ضوهن  وصالحه - ارزش و سازش نهاخد تا عاول حه آن وجلغ حدهكار 
کوه  ءبورای خوود وکالوت در ابورا، قرارداد وصوالحه وۀ خووخش قورار دهود توا در صوورتی  ذو 

ۀ خود را از وجلغ وورد وصالحه ابراء نهاخد، ضرر خا خسارتی حادث نشود  ؛ ذو 
ا در صورت  ه  ءحه وقدار ضرر خا خسارت وکالت در ابرا، بروز ضرر خا خسارتاو  ذو 

 .  وذکور را بپذیرد ۀوصالح ،«ُوتصالح»نداشته حاشد و صاحب سرواخه نحز حه عنوان 

 ت، قرارداد وکالت»: هشتن راهکار  «های اقتصادیوصالحه در فعالح 
کوواربردی بوورای رهووایی از رحووای قرضووی و  . 1554 مسأله خكووی از قراردادهووای سوواده و 

خافت و پرداخت سودد وت، قراداد وکالوت»، ر نوام « هوای اقتصوادیوصوالحه در فعالح 
 : شودسه نهونه از این نوع قرارداد ذکر وی، در این قسهت؛ دارد

o ت، قرارداد وکالت  (9های اقتصادی )وصالحه در فعالح 

:یسفیىلسازداد
)عاوول( حوه عنووان پوذیر  و سورواخه« ُوصواِلح»گذار حوه عنووان  سرواخه ،در این قرارداد

 .  حاشدوی« ُوتصاِلح»
هفادلسازدادوكالثهصالسه
 :  کند بر اخنكهوصالحه وی« ُوصاِلح»صاحب سرواخه حه عنوان 

عوووی ،عاوووول .1 وووانی( از طووورف وی حوووا حوووق  توکحووول غحووور وکحووول تجر  در انجوووام  )وج 
ت هووای اقتصووادی سووودآور وطووابق عقووود اسووالوی غحوور  وعوواوالت شوورعی و سووایر فعالح 

ت قرارداد حاشدرب  .  وی در ود 
ت قرارداد حوه خوودش حوه صوورت  ،عاول .2 وکحل حاشد تهام سود حاصل را در ود 

انی وصالحه و تهلحک نهاخد  1.وج 

                                                           
گرفتوه نشوده و حودر این قرارداد ُجْعل و حوق  الزحهوه. 1 وک و ، جوای آن های بورای عاوول در نظور  وکالوت در تهل 

ووانی سووود حاصوول از سوورواخه حووه وی اعطووا شووده اسووت ۀوصووالح کووه پووول )رأس و  حالعوووض و وج  از آنجووا 
سوود حاصول از آن هون  ،شوودالهال( وال صاحب سورواخه اسوت و وعواوالت حوه وکالوت از وی انجوام ووی



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ن کووه در . .... در ازای اخنكووه وجلووغ وعووح  )کووه برابوور حووا وجهوووع وقوودار سووودی اسووت 
ت قرارداد حنا است حه سرواخه وۀ سورواخ ود  )حوه عنووان  پوذیر هگذار پرداخوت شوود( بور ذو 

 .  حاشد عوض وصالحه(
نهاخد و حسوب وفواد وصالحه وذکور را قجول وی« ُوتصاِلح»پذیر حه عنوان  سرواخه

 .  حاشدگذار وی صلح وکحل سرواخه
ت قرارداد از تارخخ:هّدتلسازداد  .  حاشد وی ..... تا تارخخ ..... ود 

شسايطضمىهصالسه
ف ا سرواخه .1 قسوط  14سوت وجلوغ ووورد وصوالحه را در طوی  پذیر )ُوتصالح( ووظ 
ل هر واه - وثال   - طور واهانه حه  .  گذار واریز نهاخد حه حساب سرواخه، در او 

گر اصل سرواخه حه هر دلحلی از بوین بورود .2 ود  سورواخه، ا شوود آن را از وویپوذیر وتعه 
انی ججران نهاخد و وعوادل آن را حوه صواحب سورواخه اهو وال خوخش حه کنود طور وج  دا 

 1.خا صلح حالعوض نهاخد
رات»آنچووه حووه عنوووان شوواخان ذکوور اسووت،  ، قوورارداد وکالووت»در نهونووۀ اول از « تووذک 

 .  در این وورد نحز جاری است، بیان شد« 1004»در ذیل وسألۀ « ُجعاله
نحوز انشواء شوود « ُوتصواِلح»و « ُوصواِلح»تواند حا جا حه جایی عنوان این قرارداد وی
 . شودر ویکه در اداوه ذک

o ت، قرارداد وکالت  (3های اقتصادی )وصالحه در فعالح 
:یسفیىلسازداد

گوذار حوه عنووان  و سورواخه« ُوصواِلح»پوذیر )عاوول( حوه عنووان  در این قورارداد سورواخه
 .  حاشدوی« ُوتصاِلح»

                                                                                                                               
پذیر وکالت حدهد توا  تواند برای وصالحۀ سود حه سرواخه گذار وی سرواخه ،حنابراین .حاشد وربوط حه وی وی

وق آن( کوه وصوالحه سوود را ت، حوا انشوای وصوالحه، وی پس از حصول سوود )تحق  وک نهاخود و توا زووانی  هل 
ت وی در نهی ،انجام نشود  . آخد سود حه ولكح 

گانووه نحووز اوكووان« وصووالحه»بیهووه نهووودن اصوول سوورواخه در ضووهن عقوود . 1 کووه توضووحح آن در  جدا پووذیر اسووت 
 .  ذکر شد« 1007»وسألۀ 



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

هفادلسازدادوكالثهصالسه
نوی ر« ُوصاِلح»پذیر حه عنوان  سرواخه ۀ خوخش وجلغ وعح  ا )کوه برابور حوا وجهووع بر ذو 

ت قوورارداد حنووا اسووت حووه سوورواخه کووه در ووود  گووذار بپووردازد( حووه نفووع  وقوودار سووودی اسووت 
 :  گذار کند در ازای آنكه از طرف سرواخهگذار وصالحه وی سرواخه
ووانی( حووا حووق  توکحوول غحوور در انجووام وعوواوالت شوورعی و سووایر  .1 عووی )وج  وکحوول تجر 

ت ت قوورارداد  عقووود اسووالوی غحوور هووای اقتصووادی سووودآور وطووابق فعالح  ربوووی در ووود 
 .  حاشد
ت قورارداد حوه خوودش  .2 وق شوده( را در وود  وکحل حاشد تا تهام سود حاصل )وحق 

انی وصالحه و تهلحک نهاخد  1.حه صورت وج 
 .  نهاخدوصالحه وذکور را قجول وی ،«وتصاِلح»گذار حه عنوان  سرواخه

ت قوورارداد و شووراخط ضووهنشوواخان ذکوور اسووت،  ات  ووود  وصووالحه و سووایر خصوصووح 
 .  ههانند نهونۀ اراجه شده در قرارداد قجل است

o ت، قرارداد وکالت  (7های اقتصادی )وصالحه در فعالح 

:یسفیىلسازداد
پوذیر )عاوول( حوه عنووان  و سورواخه« ُوصواِلح»گذار حوه عنووان  سرواخه ،در این قرارداد

 .  حاشدوی« ُوتصاِلح»
هفادلسازدادوكالثهصالسه
 :  کند بر اخنكهوصالحه وی ،«ُوصاِلح»صاحب سرواخه حه عنوان 

عوووی ،عاوووول .1 وووانی( از طووورف وی حوووا حوووق  توکحووول غحووور وکحووول تجر  در انجوووام  )وج 
ت هووای اقتصووادی سووودآور وطووابق عقووود اسووالوی غحوور  وعوواوالت شوورعی و سووایر فعالح 

ت قرارداد حاشد  .  ربوی در ود 

                                                           
 .  رجوع شود« 553»، صفحۀ «1»پاورقی  حه. 1



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ت قرارداد حوه خوودش حوه صوورت وکحل حاشد تهام سود حاصل ر ،عاول .2 ا در ود 
انی وصالحه و تهلحک نهاخد  1.وج 

نهاخد و حسوب وفواد وذکور را قجول وی ۀوصالح« وتصاِلح»پذیر حه عنوان  سرواخه
 .  حاشدگذار وی وکحل سرواخه ،صلح

:هّدتلسازداد
ت قرارداد از تارخخ  .  حاشد وی ..... تا تارخخ ..... ود 
شسايطضمىهصالسه

د وی سرواخه .1 نپذیر )عاول( وتعه  ت قورارداد وجلوغ وعوح  . .... شود واهانه در وود 
انی صلح نهاخد را حه سرواخه کند( خا حه صورت وج  کند )اهدا   .  گذار هجه 

گر اصل سرواخه حه هور دلحلوی از بوین بورود .2 ود ، ا شوود آن را از ووال وویعاوول وتعه 
ووانی ججوران نهاخوود و وعوادل آ خووخش حووه کنوود خووا طوور وج  ن را حووه صواحب سوورواخه اهودا 

 2.صلح حالعوض نهاخد
رات»آنچووه حووه عنوووان شوواخان ذکوور اسووت،  ، قوورارداد وکالووت»در نهونووۀ اول از « تووذک 

 .  در این وورد نحز جاری است، بیان شد« 1004»در ذیل وسألۀ « جعاله

 بررسی برخی دخگر از راهکارهای رهایی از رحای قرضی

 ط قرضعقد وحاحاتی حه شر». الف» 
گحرنووده»: انوودبرخووی از فقهووای عظووام فرووووده . 1555 مسأله گوور قوورض  کوواالیی را از ، ا

 توور از گووراندرصوود 44 خووادرصوود  14وووثال   - واننوود حانووک - شووخص حقحقووی خووا حقوووقی
گونوه 3قحهت واقعی آن خرخداری نهاخد خوادی قحهوت برابور حوا وجلوغ سوودی حوه  کوه ز ای 

                                                           
 .  ههان. 1

گانووه نحووز اوكووان« وصووالحه»ه در ضووهن عقوود بیهووه نهووودن اصوول سوورواخ. 2 کووه توضووحح آن در  جدا پووذیر اسووت 
 .  ذکر شد« 1007»وسألۀ 

 . ناوندوی« حاحاتیوعاولۀ و». این نوع وعاوله را 3



   / رهایی از رحاکارهایی برای  راه 

شورط نهاخود آن شوخص خوا و ضوهن وعاولوه  1شوود حاشودکه در قرض ربوی لحاظ ووی
ت که ووورد توافوق طورفحن اسوت بوراى وود  نوی حوه وی قورض دهود حانک وجلغی را  ، وعح 

گرفتن جایز است  .  «و رحا نحست این نوع قرض 
واجوب از ایون شوحوه اسوتفاده حنوابر احتحواط  ولی این وسأله وحل  اشكال اسوت و

 .  نشود
ه شوورط قوورض دادن حاحوواتی حووو ۀدر وووورد هجووه و نحووز صوولح و اجووار ،ههووحن حكوون
 .  جارى است
گر فرد والی را حه شخص حقحقی خا حقوقی ،حنابراین بجخشود خوا  - وانند حانوک - ا

ووانی صوولح نهاخوود و در ضووهن آن شوورط  حووه کووه شووخص وووذکور خووا حانووک  طووور وج  کنوود 
نوی حوه وی قورض دهود ت وعح  که ووورد توافوق طورفحن اسوت بوراى وود  وحول   ،وجلغی را 

 .  واجب رحا استاط حنابر احتح اشكال است و
گوور ووو ،طووور ههووحن ونووزلش را حووه بهووای  ،خانووه( جهووت رهوون و اجوواره وجر )صوواحبا

کراخۀ وعهول آن حه وستأجر اجواره دهود کوه ، کهتر از  حوه شورط آنكوه وسوتأجر وجلغوی را 
ت نی حه او قرض دهود وورد توافق طرفحن است براى ود  ههوحن اشوكال جواری  2،وعح 
 3.از آن استاست و احتحاط واجب در اجتناب 

گر فرض شود ووارد وذکور در وسألۀ قجول حودون هوحچ شورط . 1556 مسأله هرچنود  - ا
گوردد - 4حه صورت شورط ضوهنی خوا حنوایی اشوكال  ،حوا توافوق و تراضوی طورفحن انجوام 

 ؛ ندارد
گر در رهون و اجواره ونوزل کهتور از  وجر )صواحبوو، وثال  ا خانوه( ونوزلش را حوه وجلوغ 

                                                           
گونوه. 1 کهتر از قحهت واقعی آن حه شخص وذکور خا حانک حفروشود حوه  کاالیی را حه  کوه وقودار تخفحوف خا  ای 

که گرفته  برابر حا وجلغ سودی حاشد   شوددر قرض ربوی در نظر 

 . ناوندآن را اجاره حه شرط رهن )قرض( وی ،در عرف. 2

کوه ایون وسوأله. شاخان ذکور اسوت، 3 قابول وراجعوه حوه سوایر وجتهودین ، واجوب اسوتحنوابر احتحواط  از آنجوا 
 . حاشدجاوع الشراخط حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وی

م. 4  .  ذکر شده است« 744» وسألۀ، توضحح اقسام شرط در جلد سو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

خا و وسوتأجر نحوز پاسوخ  فت قرض اجاره دهدکراخۀ وعهول حدون هحچ شرطی حاحت در
وجر وجلغوی را حوه وو ،و حودون هوحچ الزاوویاحسان را حا احسوان داده و حوا رضواخت خوود 

 . حدهد اشكال ندارد الحسنه قرض

 گحرنده». ب  «قجول نکردن شرط زخاده از طرف قرض 

گوور وام )قوورض( حانووک خووا غحوور آن »: انوودبرخووی از فقهووای عظووام فرووووده . 1557 مسأله ا
خوا ولوی ، توانود اصول عقود قورض را قجوول نهاخودفورد ووی، دی ربووی حاشودشاول شورط ز

که حرام و حاطل است را نپذیرد و در این صورت قرض اعطوایی صوححح  خاده  شرط ز
ه برای قرض دهنده )حانک خوا غحور آن( ؛ واقع شده و فرد ورتكب حرام نشده است الجت 

خادی ناوشروع وی خافت ز کوه چوارهولی پرداخت آن بورای وتقاضو، حاشد در ای از آن ی 
 ؛ «ندارد جایز است

ت    .  صححح نحست 1«عدم وطاحقت بین اخجاب و قجول»ولی این شحوه حه عل 

گوور حانووک وووذکور دولتووی خووا وشووترک وحسوووب ووویشوواخان ذکوور اسووت،  فوورد ، شووودا
خوادی ربووی وی خافوت وام وشوتهل بور ز عهول « 1007»وطوابق حوا وسوألۀ ، توانود بورای در
 .  نهاخد

                                                           
ت وعاوالت و عقوود ووی. 1  توضوحح در ایون ووورد در؛ حاشودتطابق بین اخجاب و قجول از شراخط عهووی صح 

م  .  ذکر شد« 55و  54»وساجل، جلد سو 



 

 بیمه

 بيهه تعرخف
که طجق آن « بیهه» . 1558 مسأله د وی 1«گذار  بیهه»قراردادى است  شود وجلوغ  وتعه 

نووی )حووق  بیهووه( را نقوودا  خووا حووه صووورت اقسوواط )واهانووه طووور  سوواالنه خووا حووه، فصوولی، وعح 
ود ووی «گور بیهوه»، بپوردازد و در وقابول آن 2«گر  بیهه»دخگر( حه  شوود وجلغوی پوول خوا  وتعه 

یوال دخگرى حه صورت خوک جوا خوا وسوت کوه در  در، هر  وق خكوی از اوووری  صوورت تحق 
، وقوع حادثوۀ خواص، حازنشستگی، فوت، وانند بیهاری - قرارداد حه آن تصرخح شده

ن کوه در قورارداد بیهوه « شوخص ثوالثی»خوا « گوذار بیهه»حه  - ضرر والی خا غحر والی وعح 
ن شده بپردازد  .  وعح 

 اقسام رایج بيهه
 : له ووارد ذیلاقسام وختلفی دارد از جه« بیهه»

 3؛بیهارى خا حوادث دخگر، در برابر وفات؛ «بیهۀ اشخاص»-
                                                           

 .  وتقاضی بیهه. 1

 .شرکت بیهه. 2
 .  بیهۀ تكهحلی خا بیهۀ عهر و غحر آن، عادی ۀحه صورت بیه. 3



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کشووتی، اتووجحوول، واننوود خانووه؛ «بیهووۀ اووووال» -  کاالهووای تجوواری در ، هواپیهووا و 
 ؛ غرق شدن و حهجاران و وانند آنها، زلزله، سرقت، سوزى برابر خطر آتش

ت» - ت ح؛ «هابیهۀ وشاغل و وسؤولح  کوه حوه  رفوهوانند بیهوۀ وسوؤولح  ای پزشوكان 
ووت  ونظووور پوشووش ججووران وووالی صوودوات حوودنی وارد حووه بیهوواران خووا فوووت آنووان حووه عل 

عهوال جراحوی و سوایر اووور ا، وعالجوه، غفلت خا قصور پزشوک در تشوخحص، اشتجاه
کارفرووا و ، شودپزشكی صادر وی ت  کوه در آن وسوؤولح  وات سواختهانی  خوا بیهوۀ عهلح 

ۀ عواول اجرایی حه ح  های والی و صدوات جسوهانی وارد  وشترک در وورد زخانطور  کل 
ات ساختهانی تحت پوشوش بیهوه قورار ووی  .گحوردحه اشخاص ثالث در اجرای عهلح 

 . گردد در اداوه بیان وی ،تفصحل احكام شرعی بیهه

 شراخط قرارداد بيهه 

ووووق شوووودنش الزم اسووووت  عقوووود وی« بیهووووه»قووورارداد  . 1559 مسأله حاشوووود و بوووورای وحق 
گحوورد ه صووورت لفظوویحوو 1«قجووول»و « اخجوواب» دو طوورف . حنووابراین، خووا عهلووی صووورت 
 .  عقد بیهه را ونعقد نهاخند، توانند وثال  حا اوضاء قرارداد صححح وی

 :  ووارد ذیل شرط است ،در عقد بیهه . 1561 مسأله
چه شخص حاشد و چه وال )وثال  فالن وسحلۀ نقلحه خا ، تعحین وورد بیهه شده .1

ن(   ؛ساختهان خا شخص وعح 
ت قرارداد بیهه )وثال  از فالن روز تا خک سال(تعحین آغ .2    ؛از و پاخان ود 
 ؛بیهارى(، غرق، سرقت، زلزله، سوزى تعحین سجب ضرر و زخان )وثل آتش .3
، فصولی، واهانوه - گوذار و نحوز اقسواط بیهوه ط بیهوهتعحین وجلغ پرداختی توسو .4

که - ساالنه خا طور دخگر    ؛پرداخت آن قسطی حاشد در صورتی 
د والی بیهه .5 هزخنۀ درووان توا  %34گر نسجت حه وورد بیهه )وثال   تعحین وحزان تعه 
 .  وحلحون تووان( 144سقف 

                                                           
مدر جلد « عقد»وعنای . 1  و حعود 45»وسواجل ، در ههوان جلود« اخجواب و قجوول»و وعنای « 30»وسألۀ  ،سو 

 . ذکر شد «از آن



   / بیهه 

 گذار و بيههگر   بيهه شراخط
« قصود»گذار( حاخد قرارداد بیهه را حا  بیههو گر  بیههطرفحن قرارداد بیهه ) . 1561 مسأله

   .انجام دهند« اختحار»و 
ووت دخگووری در خووک از آن دو نسووجت حووه وووا هوور ،طووور ههووحن کووه حووا بیهووه حووه ولكح  لی 

 ؛ )وانند وکحل خا ولی  شرعی( حاشد« در حكن والک»خا « والک»،  آورد وی

س شرعا   ،عالوه بر این  .  حاشند 1«وحجور» نجاخد ههچون ناحالغ و سفحه و وفل 
احكوام و شوراخط فووق در ، گور شورکت بیهوه حاشود چنانچوه بیهوهشاخان ذکر است،  

 2.شودآن شرکت جاری ویداران  وورد سهام

 فسخ بيهه

و جوووز حوووا رضووواخت  رود از عقووودهاى الزم حوووه شوووهار ووووی« بیهوووه»قووورارداد  . 1562 مسأله
کوووه شووورعا  ووجوووب ثاحوووت شووودن ، طووورفحن قابووول فسوووخ )اقالوووه( نحسوووت وگووور ووووواردی 

  .گرددفسخ )خحار( وی حق  
که بیهه ،حنابراین گر در قرارداد بیهه شرط شود  خ گر خوا هوردو حوق  فسو  گذار خا بیهه  ا

 .  جایز است، فسخ آن بر حسب شرط، حاشند داشته

دات گذار  بيهه خاگر   بيهه تخل ف  از عهل حه تعه 

گر . 1563 مسأله دات خود عهل نكندگر   بیهه ا حا رجوع  - تواند گذار وی  بیهه، حه تعه 
کن شرع داتش الزام نهاخد - خا غحر او، حه حا  ؛ وی را حه اجراى تعه 
کووه  توانوود قوورارداد را فسووخ وووی ،رطووو ههووحن گردانوودن وجووالغی  نهاخوود و خواسووتار حوواز 

کرده  .  شود، حاحت حق  بیهه پرداخت 

                                                           
ت« وحجور»افراد . 1 ف در اوووال خوود وحودودخ  کوه شورعا  نسوجت حوه تصور  شورح  ؛ هایی دارنود کسانی هسوتند 

م  . ذکر شد« َحْجر»فصل  ،وساجل وربوط حه این افراد در جلد سو 

ت حقوقی شرکت . 2  . گرددداران( وی ونحل  در اعضای حقحقی آن )سهام ،بیههشخصح 
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گر بیهه . 1564 مسأله ود شوده حاشود وجلغوی را، گذار در قرارداد بیهه  ا حوه عنووان  وتعه 
د، حق  بیهه حه صورت اقساط بپردازد چوه از نظور وقودار  - چنانچه در اجراى این تعه 

کند - نظر زوان و چه از ف   : دو صورت دارد، تخل 
در وفووواد قووورارداد در ایووون زوحنوووه دسوووتور و روش خووواص  وشوووروعی لحووواظ و  .الفففف
آن روش حوه هرچنود  ،حاخد حه ههوان روش عهول شوود ،در این صورت؛ بینی شده پیش

 1؛صورت شرط ارتكازی خا ضهنی در قرارداد لحاظ شده حاشد

ی ونعقد نشده .ب  بور ،در ایون صوورت؛ قرارداد در این زوحنه بر اساس روش خاص 
د خود در پرداختگر   بیهه ن حوه هنگوام بوروز  واجب نحست حه تعه  وجلغ خوا عووض وعوح 

ص توانوود  گووذار نحووز نهووی  بیهووه ،عهوول نهاخوود و در فوورض وووذکور حادثووه و ضوورر وشووخ 
گردد گرداندن حق  بیهۀ پرداخت شده   . خواستار حاز 

 بيهۀ نقد و نسحه 

گر شرکت بیهه اقدام حه انعقاد  . 1565 مسأله وتقاضحان بیهه نهاخود حا « بیهۀ نسحه»ا
کووه حاحووت  ن ووووی خووا اقساطووووحووه صووورت رأس« بیهووۀ نسووحه»و عوضووی را  ی در قوورارداد وعووح 

که در ، کند وی  .  است اشكال ندارد« بیهۀ نقدی»بیشتر از عوضی حاشد 

فقوط  ،های شرکت اصلی بیهه حا وتقاضوحان در برخی از ووارد قرارداد . 1566 مسأله
ووثال  بورای وسوحلۀ  - فوی فورد وتقاضویبینوی شوده و از طر حه صورت بیهوۀ نقودی پویش

ت - نقلحووووۀ خووووود دار خواهووووان اسووووتفاده از خوووودوات بیهووووه حووووه صووووورت نسووووحه و ووووود 
 ؛ دووحاش وی

گر برای این ونظور حا وراجعه حه نهاخنودگی بیهوه ،در این ووارد کوه ، ا توافوق نهاخنود 
 وعوادل ،حا وال خودش اقدام حه بیهۀ نقدی بورای وتقاضوی بیهوه نهاخود و در وقابول وی

ت، حق  بیهوه را حوا وجلوغ بیشوتر حاحوت توأخحر در پرداخوت آن ووثال   - دارحوه صوورت وود 

                                                           
م. 1  .  ذکر شده است« 744»وسألۀ ، توضحح اقسام شرط در جلد سو 



   / بیهه 

انجوام ایون عهول جوایز نحسوت و از ، حه نهاخندۀ شرکت بیهوه بپوردازد - چک سه واهه
 1.شود ووارد رحای دیرکرد وحسوب وی

گور نهاخنودگی بیهو ،ههحن طوور  ه وجلوغ ووذکور را از ووال خووخش حوه وتقاضوی بیهو ۀا
سوپس از ، واشوحن خوود نهاخود - ووثال   - قرض دهد تا وی حتواند اقودام حوه بیهوۀ نقودی
از وصووادیق قوورض ربوووی وحسوووب شووده و ، وی چكووی حووه وجلووغ بیشووتر وطالجووه نهاخوود

 .  حرام است
کرد  خسارت تأخحر تأدخه در قرارداد بيهه، دیر 

گوور در ضووهن عقوود بیهووه بوورای تووأخحر در پرداخووت وجلووغ بیهووه )حووق   . 1567 مسأله ا
چنانچووه ، دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام شوورط شووده حاشوود، (بیهووه
ۀ بیهه، بیهه حق   حاشود « عهلوی» حلكوه پرداخوت آن، گذار وحسووب نشوود دین در ذو 

د شده است قراردادن چنوحن شورطی وحول  اشوكال ، که وی نسجت حه انجام آن وتعه 
کوه  حاشداست و احتحاط واجب در ترک آن وی وۀ »حوق  بیهوه و در صورتی  دیون در ذو 

 2.حاشدشرط وذکور ربوی وحسوب شده و حرام وی، وحسوب شود« گذار بیهه

 شرط هجه خا صلح حدون عوض در ضهن عقد بيهه

وودات  . 1568 مسأله کووه در صووورت رعاخووت تعه  گوور در ضووهن عقوود بیهووه شوورط شووود  ا
نی بیهه، گذار بیهه از طرف بیهه ص 3گر )شرکت بیهه( وجلغ وعح   ال  ووث - را در زوان وشخ 

ت قورارداد بیهوه کنود( خوا صولح حالعووض  حوه بیهوه - انتهای وود  کنود )اهودا  گوذار هجوه 
 .  صححح است و حاخد حه شرط وذکور عهل نهاخد، نهاخد

                                                           
کووه نهاخنوودگی بیهووه حووه اووور خووا درخواسووت وتقاضووی بیهووه. 1 ع و »از وووال خوووخش ، زیوورا زوووانی  حوودون قصوود تجوور 

ووت  .شووودوجلووغ حووق  بیهووه را طلجكووار وووی فقووط ههووان، نهاخووداقوودام حووه انعقوواد بیهووۀ نقوودی وووی« وجانح 
دیرکووورد و رحوووا ، وطالجوووۀ وجلوووغ بیشوووتر حاحوووت توووأخحر در پرداخوووت حووودهی و وهلوووت دادن حوووه وی ،حنوووابراین

 . شودوحسوب وی

م. 2  .  ذکر شده است« 1405و  1401» وساجل، «دیرکرد»فصل  ،توضححات بیشتر در این وورد در جلد سو 
کهبیشتر از وج ،هرچند وجلغ وذکور. 3  . آن را پرداخته حاشدگذار  بیهه لغ حق  بیهه 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 و حکن سود آنگذاری  سرواخه بيهۀ

گور حوا بیهوهگذاری  سرواخه اقدام حه انعقاد نوعی قرارداد« گذار بیهه»گاه  . 1569 مسأله
 1؛نهاخدبیهه( وی )شرکت

وود وووی بیهووه ،ن قووراردادطجووق ایوو  نووی را حووه گووذار وتعه  طووور نقوود خووا حووه  شووود وجلووغ وعح 
بپوردازد توا آن را در « گور  بیهوه»طور دخگر( حه  ساالنه خا حه فصلی، صورت اقساط )واهانه

ت د ووی« گر بیهه»نهاخد و در وقابل آن گذاری  سرواخه های اقتصادی فعالح  شوود وتعه 
که در وساجل قجول بیوان شود - خدوات بیهه ۀعالوه بر اراج که  اقودام حوه - حا توضححی 

تگذاری  سرواخه « گوذار بیهوه»های اقتصادی و اعطای سود حاصل از آن حوه در فعالح 
   .نهاخد
حووا  - الزم اسووت ایوون قوورارداد وطووابق حووا عقووود خووا اخقاعووات شوورعی ،در فوورض وووذکور 

وکالوت در ، عالوهُج ، اجواره، وضوارحه، وشوارکت، واننود وصوالحه - رعاخت شوراخط آن
گوردد ه عقود خا اخقاعات شرعی خا ترکحجی از آنها ونعقود  ح   ،کوه توضوحح دو ووورد آن 2کل 

 .  شودحه عنوان نهونه در وساجل حعد ذکر وی

گر قرارداد بیه . 1571 مسأله گوذار حوا  بوین بیهوه« وصوالحه»حه عنوان گذاری  سرواخه ۀا
ق آن حه صورت ذیل ا، ونعقد شود 3گر )شرکت بیهه(  بیهه  : ستتحق 

ود ووی« ُوصواِلح»گذار حه عنوان  بیهه نوی را حوه صوورت اقسواط وتعه  شوود وجلوغ وعح 
آن وجالغ را حوه  4از طرف او، گر دهد بیهه گر بپردازد و وکالت وی حه بیهه - وثال   - واهانه

ت عقوود شورعی و وعواوالت اسوالوی »هوای اقتصوادی وطوابق  صورت وشاع در فعالح 
 ؛ اخدنهگذاری  سرواخه «حدون رحا

                                                           
 .  شودگفته وی« گذاری سرواخه ۀبیه»که در عرف حه آن . 1

، شوودسوتحَدث وحسووب نهویودی خود از عقود شرعی وستقل و وحه خ« گذاری بیهۀ سرواخه» ،حنابراین. 2
گردد  .  حلكه حاخد ونطجق حا عقود اسالوی 

کووه ووودیر عاووول و  داران شوورکت بیهووه اسووت سووهام ،وووورد و ووووارد وشوواحه در ایوون« شوورکت بیهووه»ونظووور از . 3
 .  انداوور شرکت نهوده ۀهحأت ودیره را وکحل در ادار

ن نهودن حق  الوکاله. 4  .  حا حق  توکحل دخگران و نحز داشتن وکالت در وعح 



   / بیهه 

ود ووی« ُوتصواِلح»گور )شورکت بیهوه( حوه عنووان  بیهوه ،در وقابل  شوود حسوب وتعه 
تگذاری  سرواخه وفاد وکالت وذکور اقدام حه های اقتصوادی نهاخود و حعود از در فعالح 
کسر هزخنه ق سود و  ن حوه بیهوه، ها و حق  الوکالوهتحق  گوذار  سوود ووذکور را در زووان وعوح 
ود وویبپردازد و عالوه بور آن وت کوه در قورارداد عه  توی  کحفح  کوه خودوات بیهوه را حوه  شوود 

ص شده  .  گذار اراجه نهاخد حه بیهه ،وشخ 

که بیههشاخان ذکر است،   ،گور الزم اسوت آن را رعاخوت نهاخود گذار خا بیهه شراخطی 
 1.شوددر ضهن عقد صلح وذکور لحاظ وی

گر قرارداد بیهۀ . 1571 مسأله گور )شورکت  بین بیهوه« ُجعاله»حه عنوانگذاری  سرواخه ا
ق آن حه صورت ذیل است، گذار ونعقد شود بیهه( حا بیهه  :  تحق 

گور بیهوه: نهاخوداعوالم ووی« جاعول»گر حه عنووان  بیهه  )در « عاوول»گوذار حوه عنووان  ا
نی را حه صورت اقساط واهانه حه بیهه گر بپردازد و نحز حه وی وکالوت  ُجعاله( وجلغ وعح 

ووتگووذاری  سوورواخه تووا وجلووغ وووذکور را جهووت 2دهوود هووای اقتصووادی وطووابق در فعالح 
گحورد« عقود شرعی و وعاوالت اسالوی حدون رحا» کوار   در وقابول، حه صورت وشاع حوه 

وود ووویگوور   بیهووه کووه حسووب وفوواد وکالووت وووذکور اقوودام حووهوتعه  در گذاری  سوورواخه شووود 
ووت کسوور هزخنووهفعالح  ووق سووود و  ، هووا و حووق  الوکالووه هووای اقتصووادی نهاخوود و حعوود از تحق 

ن حوهس ود وویگوذار  بیهه ود ووذکور را در زووان وعوح  کوه بپوردازد و عوالوه بور آن وتعه  شوود 
ص شده حه که در قرارداد وشخ  تی  کحفح   ؛ اراجه نهاخدگذار  بیهه خدوات بیهه را حه 

                                                           
نووی را حووه کوونن بوور اوصووالحه وووی: گوخوودوووی« ُوصوواِلح»حووه عنوووان گووذار  بیهه احتوودا ،حنووابراین. 1 خنكووه وجلووغ وعح 

آن  حاشد حا حق  توکحل غحور توا از طرف ون وکحلگر   بیهه بپردازم وگر   بیهه حه - وثال   - صورت اقساط واهانه
توجالغ را حه صورت وشاع در فع  «عقود شرعی و وعاوالت اسوالوی حودون رحوا»های اقتصادی وطابق  الح 

کسگذاری  سرواخه ق سود و  ن حوه ، هوا و حوق  الوکالوهر هزخنهنهاخد و حعد از تحق  سوود ووذکور را در زووان وعوح 
ص شووده حووه  ووون )بیهووه کووه در قوورارداد وشووخ  تووی  کحفح  گووذار( بپووردازد و عووالوه بوور آن خوودوات بیهووه را حووه 

گر قرارداد و ،)ضهنا   اخنجانب اراجه نهاخد  .شود(ذکر وی، شتهل بر شروطی استا
ود ووی: گوخودووی «ُوتصواِلح»حه عنووان گر   بیهه ،در وقابل کوردم و وتعه  شووم حسوب ایون وصوالحه را قجوول 

 .  کرده و حه وفاد وذکور عهل نهاخنگذاری  گذار سرواخه بیهه وکالت فوق برای

ن نهودن حق  الوکاله )ُجْعل(. 2  . حا حق  توکحل دخگران و نحز وکالت در وعح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ودات، در این قراردادشاخان ذکر است،   « عووض»و « ُجْعول»حوه عنووان گور   بیهوه تعه 
 .  شودوحسوب وی« ُجعاله»در 

کووه اقوودام حووههووای بیهووهاه شوورکتگوو . 1572 مسأله در  ،نهاخنوودووویگذاری  سوورواخه ای 
کوه در آخنوده حوه، هوا و جوداول خووخشضهن لحست گوذار  بیهه وجلوغ قطعوی سوودی را 

 ؛ کنندشود اراجه ویپرداخت ویگذاری  سرواخه حاحت
که در وسوألۀ توان در ضهن قرارداد وصالحهوی ،برای این ونظور اراجوه « 1034»ای 

گووور وجلوووغ سوووود حاصووول از« ُوصووواِلح»حوووه عنووووان گوووذار  ههبی ،شووود کوووه ا  شووورط نهاخووود 
کسر هزخنهگذاری  سرواخه کهتور از وقودار سوود ووورد انتظوار و ، هوا و حوق  الوکالوهحعد از 

کهجود را ججران نهوده و آن را حهگر   بیهه ،تعحین شده حاشد  ؛ بپردازدگذار  بیهه وقدار 

کنود در ضوهن عقود وصوالحه شورط ووی« تصواِلحُو »حه عنووان گر   بیهه ،طور ههحن 
کسور هزخنوهگذاری  سورواخه که وکحل حاشد تا چنانچه وجلغ سود حاصول از هوا و حعود از 

وجلوغ اضوافه را بورای ، بیشتر از وقدار سود وورد انتظوار و تعحوین شوده بوود، الوکاله حق  
 1.خوخش برداشته و حا عقد صلح و وانند آن حه خود تهلحک نهاخد

 های بيههط شرکتوام خا تسهحالت توساعطای 

گر شورکت . 1573 مسأله هوای بیهوه حخواهنود اقودام حوه اعطوای وام خوا تسوهحالت حوه ا
حوا  - چنانچوه قورض خوا تسوهحالت ووذکور وطوابق حوا عقوود شورعی، گذاران نهاخنود بیهه

کواروزد قورض خوا حاشود و شواول شورط - رعاخت صححح بوودن عقود هوای ربووی واننود 
ارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام حاحووت تووأخحر در وسوودودی حسوواب در قوورض خووا خسوو

 2.اشكال ندارد، پرداخت حدهی نجاشد

                                                           
کووه ُجعالووه نوووعی اخقوواع وحسوووب وووی  از ،شوواخان ذکوور اسووت. 1 شووراخط ضووهن آن واجووب الوفوواء  ،دشوووآنجووا 

گر قرارداد بیهۀ وذکور حه عنووان جعالوه ونعقود شوود ،حنابراین .نحست بورای الزم شودن عهول حوه شوراخط ، ا
گانو کوه شوراخط ووذکور در ضوهن آن عقود ذکور دخگوری واننود صولح ووی ۀضهن آن نحواز حوه عقود جدا حاشود 

 .  گردد
سات والی اعتجاریحانکاحكام »در فصل  ،احكام ووارد وذکور حه تفصحل. 2  .  ذکر شد« ها و و س 



   / بیهه 

 اراجه اطالعات نادرست حه شرکت بيهه

هووای سووازی هووای بیهووه و صووحنهاطالعووات نادرسووت حووه شوورکت ۀاراجوو . 1574 مسأله
سوووزی عهوودی خووا تصووادف صوووری حووا واشووحن بوورای  وصوونوعی خووا صوووری واننوود آتووش
کوه اسوتحقاق آن را خافت والی  گور فورد از ایون طریوق ووالی را  در نودارد جوایز نحسوت و ا

کند خافت   1.حاشد شرعا  ضاون آن وی ،در

                                                           
فوی افوراد . 1 خافوت « حوه صوورت شوجكه ای»حكن اقدام حه جذب وشتری جهت بیهه شدن از طریوق وعر  و در

م و  505»ل اجوسو ،وجلغ حاحت اور فوق در قالب پورسانت خا هدخه خا اجرت آووزش و وانند آن در جلد سوو 
 .  ذکر شد« 504





 

 بورس 

ی بورس کل  واتی   توضححات وقد 
رات خواص، بورس نوعی حازار خرخد و فروش و وجادله  کوه ووی حا نظوام و وقور  حاشود 
کواال، های سهاویسهام شرکت، در آن  ...الی وو اسوناد و اوراق وو ارز، انواع وختلف 

 .  شودوجادله وی
 : عجارتند از 1«در بورسگذاری  سرواخه حسترهای» ٭
ت ص .1 که نشان دهندۀ والكح  احجان سهام در خک شرکت سوهاوی اوراق سهام 
که غالجا  حه صورت طور وشاع وی حه عام  ؛ شودونتشر وی« سهام عادی»حاشد 

های سهام وهتواز ویژگی؛ وندشعرضه وی« سهام وهتاز»گاه نحز اوراق سهام حه عنوان 
ت در درخافت آن و، وهكن است نسجت حه تفاوت در وحزان سود  . حاشد ...اولوخ 

، وضوووارحه، وشوووارکت، سووولف، وراححوووه، سوووایر اوراق ووووالی واننووود اوراق اجووواره .2
، اسوناد خزانوه، خرخود دیون، استصناع )سفارش سواخت(، جعاله، وساقات، وزارعه

   2.حسنهال قرضاوراق  اوراق رهنی و

                                                           
ک. 1  . ز والی وشاحهخا فرابورس خا ورا

 .  شودناوحده وی« اوراق بهادار»( اصطالحا  4( و )1اوراق حند ). 2
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گنوودم، هووای پاخووهکوواال و دارایووی .3 کشوواورزی )واننوود  ، پنجووه، ار قجحوول وحصوووالت 
گوران قحهوت؛ روی(، ووس، فووالد، فلوزات )واننود آهون؛ ُکنجاله( ، )واننود طوال فلوزات 
 ؛(پلی اتحلن، کاالهای پتروشحهی )وانند نفت؛ نقره(، پالتحن
کشورهای وختلف )وانند دخنار .4  ؛یوهان(، دالر، ین، یورو، ارز 
ع هسووتند و عووالوه بوور وعوواوالت نقوود ٭ ، سوولف، نسووحه، قراردادهووای بورسووی وتنووو 

( و قراردادهووای اختحووار وعاولووه )آپشوون futuresقراردادهووای آتووی خووا فردایووی )فحوووچرز 
optionsشوندراخج بورس وحسوب ویگذاری  سرواخه ( نحز از حسترهای  . 

 توضححات تفصحلی حازار بورس

 اوراق بهادار 

o 9. اوراق سهام 

 تعرخف اوراق سهام 
که شرکتا« اوراق سهام» ٭ بورای توأوحن سورواخۀ  هوای سوهاوی عوامسنادی است 

گوذار ووی وت صواحب آن بور حخشوی از شرکت ونتشر و حه ووردم وا کننود و بیوانگر والكح 
وودات و و وحووزان وشووارکت در دارایووی اسووت« طووور وشوواع حووه»شوورکت سووهاوی  هووا و تعه 

 . دهدشرکت سهاوی نشان ویونافع صاحب آن را در 

 ت صاحجان اوراق سهام ت والکح  کحفح   حکن 
ووووه حووووه تعرخووووف اوراق سووووهام . 1575 مسأله چووووه حووووه صووووورت  - ایوووون اوراق ، حووووا توج 
ووووت  - کاغووووذی و چووووه حووووه صووووورت الكترونحكووووی و دخجحتووووال برگووووۀ خووووود دارای والح 
 .  صححح نحست 1حاشند و وعاوله بر خود آنها نهی

                                                           
 .  خا وقف آنها 1
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ت حقوووقی هسووتندهوای سووهاشوورکت ،بور اسوواس ایوون تعرخووف  ؛ وی دارای شخصووح 
ت حقوووقی حووه لحووا ووت وسووتقلولووی ایوون شخصووح  در اعضوواء  نجوووده و ُونحوول ظ والكح 

حقحقوة  والوک دارایوی شورکت حوه  ،داران حوا خرخود سوهام داران آن اسوت و سوهام سهام
 1.گردندصورت وشاع وی

 داران در وورد سهام از نظر قانونی توضحح وحدودۀ اختحارات سهام 
ک ٭ داران دخگور شورخک  طور وشاع حوا سوهام کند حهه حه خرخد سهام اقدام ویفردی 

ناووۀ شورکت سورواخۀ خووخش را در های سهاوی و اسواسشده و حسب قوانحن شرکت
کوه از اعضوا قرار وی« ودیر عاول و هحأت ودیره»اختحار  دهد تا آنان حا اذن خوا وکوالتی 

تدارند وطابق حا اساسناوه حا سرواخۀ شرکت حه فعا های اقتصادی بپردازند و سوود لح 
                                                           

ات ذیل ،در تعرخف سهام. 1  :  نظرخات وختلفی بیان شده است از جهله نظرخ 
ای از حقوووق عرفووی )واننوود حووق  وجهوعووهعووام،   هووای سووهاویر فووروش سووهام شوورکتد  حعضووی وعتقدنوود
گووووواهی نقوووول و انتقووووال، وجهووووع عهووووووی حضووووور و رأی در کسووووب اطووووحووووق  خرخوووود و فووووروش و  ، الع، حووووق  

م نسجت حه فروش سهام جدخود و، استفاده از سود سهام حق   کوه حوه عنووانحق  تقد  ، سوهام اعتجوار شوده ...( 
وحسووب « فوروش حوق  »از وصادیق  ،و خرخد و فروش سهامهای شرکت نه دارایی، گحردوورد وعاوله قرار وی

 . دشووی
ووت سووهامعووام،   هووای سووهاویر فووروش سووهام شوورکتحعضووی دخگوور وعتقدنوود د وووال ، داران ووضوووع والكح 
ت حقوووقی اعتجوواری»حلكووه شوورکت حووه عنوووان ، عحنووی و ولهوووس نحسووت ووت قوورار « شخصووح  ووضوووع والكح 

 ؛ گحرد وی
ت حقوقی  ت حقحقی حه استثنای آنچه حه اعتجوار ان ،این شخصح  سوان تهاوی حقوق و تكالحف شخصح 

ووت( را دارا وووی ت و زوجح  ووت ایوون  ،هووای سووهامحاشوود و اووووال و دارایوویبووودن دارد )واننوود حنووو  تحووت والكح 
ت اعتجاری است ا در عحن حال؛ شخصح  ت حقوقی خود جزء اووال وحسوب وی، او  شوود و تحوت شخصح 

ک قرار وی ت  ،داران شرکت حوه نسوجت وحوزان سوهام خوود خک از اعضا خا سهام گحرد و هرتهل  در ایون شخصوح 
 ؛ حقوقی سهحن و شرخک هستند

ه  وستقحن و حق  عحنی نسجت حه اوووال و دارایوی شورکت  ۀوالكان ۀداران راحط سهام، حنابراین در این نظرخ 
ت حقوقی هستند و  ندارند و دارندگان سهام صرفا  والک شرکت حه عنوان خک حنگاه تجاری دارای شخصح 

ووت سووهام ۀحاشوود و راحطووخووود ووویهووای شوورکت والووک اووووال و دارایووی ووت طووولی والكح   ،داران حووه نحووو والكح 
 . تخرخج فقهی شده است

ات صححح نحستلكن فروش سهام حه صورت کوه وقوف خوا اجوارۀ . های ذکر شده در این نظرخ  ههچنوان 
 . حاشدآن حه این وعنا صححح نهی
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داران حه نسجت سوهام و طجوق ضوواحط توافوق شوده تقسوحن  و زخان حاصل را بین سهام
 .  کنند

برخووی از تصووهحهات شوورکت سووهاوی در هحووأت ووودیره و برخووی دخگوور از آنهووا در  ٭
خوووواذ وووووی وجهووووع عهووووووی سووووهام شووووود و ووووودیر عاووووول وجووووری آن اسووووت و داران ات 

 ؛ حق  رأی دارد« وجهع عهووی»ت تعداد سهاوش در داری حه نسج هرسهام
وثال  پیشنهاد ادغام شورکت در شورکت دخگور خوا تغحیور نهوودار سوازوانی شورکت خوا  

حوا  ...و شرکتۀ شرکت خا انتشار سهام جایزه و هر نوع تغحیر در اساسناو ۀتغحیر سرواخ
ت آرای صاحجان سهام شرکت صورت وی کثرخ   .  گحرد ا

  سهام و سایر احکام ورتجط حا آنحکن خرخد و فروش 

ت خرخد و فروش سهام □  شراخط صح 
گر او . 1576 مسأله حنودی  طور وشاع سوهن حه 1های شرکت سهاوی عاموال و داراییا

گووردد )واننوود  و در بووورس فروختووه شووود و سووایر شووراخط صووححح بووودن وعاولووه رعاخووت 
ات دارایوی، وقودار، وعلوم بودن قحهوت و نووع گوذار شوده اوصواف و خصوصوح  هوای وا
 ؛ ای اشكال ندارد و صححح است چنحن وعاوله 2برای خرخدار و فروشنده(

ووه ووت شوورکت سووهاوی نجاخوود وشووتهل بوور رحووا خووا تولحوودات حوورام حاشوود ،الجت  ؛ فعالح 
ههچنووحن خرخوودار سووهام نجاخوود حووه ووودیر عاووول و هحووأت ووودیرۀ شوورکت سووهاوی بوورای 

رات خالف شرع ده، ادارۀ اوور شرکت  .  داذن خا وکالت در وورد وقر 

قحهوووت حوووازاری سوووهام در زووووان هرچنووود  ،در وعووواوالت سوووهام بوووورس . 1577 مسأله

                                                           
گووردش واننوود  راییهووحن طووور داه آالت و ابووزار، سوواختهان، هووای ثاحووت واننوود زوووحن از دارایی عوونا. 1 هووای در 

ه ووواد او  . وحصوالت تولحد شده و نحز وطالجات شرکت سهاوی از اشخاص حقحقی و حقوقی لح 

وا وعلووم بوودن نووع هوای دنحوا حوه صوورت آنالیون و لحظوهقحهت سوهام در تهوام بوورس. 2 ای وعلووم اسوت و او 
که در وسأله شوراخط صوححح بوودن وعاولوه ؛ حعد خواهد آوود دارایی و وقدار و اوصاف آن توضححی دارد 

م عوونا بیووان « احكووام خرخوود و فووروش»فصوول  ،از شووراخط عوضووحن و شووراخط فروشوونده و خرخوودار در جلوود سووو 
 .  شد
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ولوووی چنانچوووه نووووع ، وعاولوووه وعلووووم بووووده و وعاولوووه حوووه ایووون لحووواظ غووورری نحسوووت
ات آنهوا  دارایی های وورد وعاوله در فروش سهام از نظور وقودار و اوصواف و خصوصوح 

از  سوهام صوححح بوودن خرخود و فوروش 2،نجاشود 1حه تفصحل در هنگام وعاولوه وعلووم
   3.این جهت وحل  اشكال است و وراعات وقتضای احتحاط در وورد آن ترک نشود

ووورد وعاولوه واقوع  سوهاوی عوام رخد و فروش سوهام شورکتآنچه در خ . 1578 مسأله
که قجال  ذکر شد - شود )وجحع(وی  ؛ حاشد« های شرکتدارایی»حاخد  - ههان طور 

گر ،حنابراین ، حه خرخداران فروختوه نشوود های شرکت سهاویحقحقة  عحن دارایی ا
 ؛ صححح نحست 4،حلكه فقط در ونافع حاصله شرکت شرخک شوند

کووه در حقحقووت  چنووحن قووراردادی در حعضووی ووووارد عرفووا  تطجحووق حووه قوورض وی شووود 
وشروط حه اخنكه وقوداری از سوود  ،دهندخرخداران سهام حه شرکت سهاوی قرض وی
که در این  خافت نهاخند  قورض ربووی و حورام وحسووب ، صوورتو ونافع حاصله را در

                                                           
هووای ثاحووت ههچووون دانسووتن اووووری واننوود نوووع و وقوودار و اوصوواف دارایووی، ونظووور از وعلوووم بووودن سووهام. 1

گوردش واننود ت و وسواجل نقلحوه و ههوحن طوور دارایویآال هوا و واشوحندستگاه، ساختهان، زوحن هوای در 
ۀ خام و وحصوالت تولحود شوده و وقودار آنهوا و نحوز وطالجوات و حودهكاری لح  هوای شورکت در زووان وواد او 

 :  شودبرای تقرخب حه ذهن وثالی ذکر وی. حاشدوعاولۀ سهام وی

گر فردی وارد خک فروشگاه وواد  غذایی شود و حوه صواحب آن  کوه حاضور اسوت تهوام خوا حخوِش ا ابوراز دارد 
کارشناسوی تهوام خوا آن حخوش وشواع  کنحود قحهوت عادالنوه و  وشاع از سرواخۀ وی را خرخداری نهاخود و فورض 

کاالهوایی در وغوازه  ولی، کاوال  برای طرفحن وعلوم حاشد خرخدار در هنگام وعاوله حوه تفصوحل ندانود چوه نووع 
توی وجوود ، داندخا اخنكه نوع آنها را ح، وجود دارد کحفح  کودام چوه تعوداد خوا چوه وقودار و حوا چوه  ولوی ندانود از هور 

هرچند حتواند حعد از وعاولوه حوا بررسوی اجنواس خوا وراجعوه حوه اطالعوات ، ای حاطل است چنحن وعاوله، دارد
کند و، ثجت شده از اجناس وغازه در وعواوالت سوهام  ،ایون حكون حوه صوورت احتحواط الزم از آن اطالع پیدا 

 . حز جاری استن
کاالهووا هنگووام ، در وعوواوالت راخووج سووهام  وعهوووال  . 2 شوورط وووذکور رعاخووت نشووده و تفصووحل وقوودار و اوصوواف 

 . وعاوله برای طرفحن وعلوم نحست

ون تقلحود حوا رعاخوت اْلعلون فواْلعلن وراجعوه نهاخود فرد وی. 3 شواخان  .تواند در این وسأله حه سوایر وراجوع وعظ 
جهالت وذکور اشكالی نودارد ، ت سهام از طریق قرارداد وصالحه انجام شودچنانچه وعاوال ،ذکر است
کوار اجرایوی آن ،سهام صححح است ۀو وعاول ت عودم وجوود سواز و  ، ولی وعهوال  این اور در بورس حه عل 

 . وهكن نحست

 . رودحكار وی« وشارکت در عحن خا اعحان»در وقابل  ،«وشارکت در ونافع»حه لحاظ فقهی . 4
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 .  آخدشود و در برخی ووارد نحز نوعی خرخد خا وعاوضۀ حاطل حه حساب ویوی
 خرخد و فروش برند شرکت □

هی ندارنود و حعضی از شرکت . 1579 مسأله های سوهاوی اعحوان و دارایوی قابول تووج 
وی 1نشان تجاری و اوتحاز آنها، «ِبَرند»عهد     دارای ارزش اسوت و حوه عنووان سوهام تلق 

خرخد و فروش )بیوع( ایون حخوش از سوهام  2؛گحردشده و در بورس وورد وعاوله قرار وی
 .  صححح نحست

 وعاوله بر نوسانات قحهت  □

 توضحح وعاوله بر نوسانات قحهت در بورس 
نوسوانات قحهوت سوهام و ، گحورد گاه آنچه در بورس وورد وعاوله و توافق قورار وی ٭

 4؛شدحا وی 3ها خا شاخص سهامتفاضل قحهت
فووورد )الوووف( ، حاشووود« 144»واننووود اخنكوووه شووواخص سوووهام بوووورس در حوووال حاضووور 

شوووود و فووورد )ب( ووووی« 144»کنووود در هفتوووۀ آخنوووده شووواخص سوووهام بینوووی ووووی پووویش
خواهووود شووود و در ایووون حوووال طووورفحن بووور « 54»کنووود شووواخص سوووهام بینوووی ووووی پووویش

 کووه قحهووت هوور - وووثال  هووزار واحوود شوواخص؛ دهنوود شوواخص سووهام وعاولووه انجووام وووی
گوور ، شووودآخنووده فروختووه وووی بوورای هفتووۀ  - تووووان اسووت «144»واحوود آن  در هفتووه حعوود ا
خعنووی  - «4»رب در ووووواحوود ض« 1444»ت وووورد )ب( حاخوود قحهووووف، دووووش« 144»ص ووووشاخ

                                                           
کوه حوه انگلحسوی برنودنه. 1 شوود ناوحوده ووی( marque) ووارک فرانسوویو حوه ( brand) انام خوا نشوان تجواری 

ص نهوواد، طوورحعجووارت اسووت از  کووه وشووخ  نندٔه خوودوات خووا فووروش وحصوووالت ک خووا هوور ویژگووی دخگووری 
که حه وسحلٔه آن از دخگر وحصوالت و خدوات وشاحه وتهای خاص  .  گردد ز ویاست 

 .های حازرگانی خا بیههوانند حعضی از شرکت. 2
کول  بوورس حاشود خوا روی شواخص. 3 بوورس وثول  ۀهوای زیور وجهوعواین وعاوله وهكن است روی شواخص 

 .  تر وثل شاخص صنعت سحهانهای جزجیخا شاخص، شاخص صنعت

کول ا»نووعی  و نحوز« و حاخوت ووالی قهوار و بورد» حنودی طرفحنوی و از وصوادیق عرفا  نوعی شورط ،این وعاوله. 4
 . شودوحسوب وی« وال حه حاطل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF
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گور شواخص سوهام  حه فرد )الوف( حدهود - هزار تووان« 444» فورد )الوف( ، شود« 54»و ا
حوووه فووورد )ب(  - هوووزار توووووان« 444»عنوووی خ - «4»واحووود ضووورب در « 1444»حاخووود قحهوووت 

 .  دووحده

کنند کنود در هفتوۀ آخنوده بینی ووی فرد )الف( پیش وثال  ؛ خا آنكه هر دو وثجت فكر 
 140 کنوود شوواخص سووهامشووود و فوورد )ب( پوویش بینووی ووویوووی« 144»شوواخص سووهام 

آخنووده  واحوود شوواخص بوورای هفتووه « 1444»وووثال   ،کننوودشووود و بوور شوواخص وعاولووه وووی
گوور شوواخص ووووشه ووویفروختوو ت ووووفوورد )ب( حاخوود قحه، ودووووش« 144»ود و در هفتووۀ حعوود ا

گوور شوواخص سووهام « 4»واحوود ضوورب در « 1444» فوورد ، شوود 140حووه فوورد )الووف( حدهوود و ا
 1.حه فرد )ب( حدهد« 4»واحد ضرب در « 1444»)الف( حاخد قحهت 

 حکن وعاوله بر نوسانات قحهت
گر در وجادالت بورسی . 1581 مسأله هوای شورکت سوهاوی دارایویوط حوه سهام وربو، ا
شواخص »خوا « هوانوسوانات قحهوت سوهام و تفاضول قحهوت»و تنها  2فروخته نشود عام
که بیان شد - «سهام گحرد - حا توضححی  ای  چنوحن وجادلوه، وورد توافق و وعاوله قرار 

 .  جایز نجوده و حاطل است
ت  □ ت ووق   فروش سهام حه صورت والکح 

ووت یووق هووای شوورکت از طر فووروش دارایی . 1581 مسأله اوراق سووهام حووه صووورت والكح 
کووه حووا سووپری شوودن زوووان وووذکورو ت زوووان حووه خصوصووی( طوووری  ووت )بوورای ووود  ، وق 

م؛ حاطل است، خرخدار والک آن نجاشد وت زووانی در جلود سوو   ،توضوحح بیشوتر والكح 
   3.بیان شد« 147 و 144»وساجل

                                                           
کووه فوورد نووزد   ایوون وجلووغ وعهوووال  . 1 کسوور شووده و ، قوورار داده« کووارگزاری و اتوواق پاخاپووای بووورس»از حسوواب وثحقووه 

 .  گحردتسوخۀ حساب نقدی بین طرفحن صورت وی

 .وعاوالت صوری سهام. 2
ه. 3 گر فروش سهام حدون آنكه وق ،الجت  گحوردا نوی شوده حاشود صوورت  د حه زوان وعح   ولوی در ضوهن وعاولوه ،ح 

که فروشنده وکحل در حاز ن حاشدشرط شود   . وعاوله صححح است، خرخد سهام در زوان وعح 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 تحویل سهام فروخته شده  □

کوه فروشونده . 1582 مسأله کوواالی  از شوراخط صوححح بوودن وعاولوه آن اسووت  حتوانود 
ن فروختوه شوده را حوه خرخودار تح کوه ووووههح ،هاموووو در فوروش س 1ویل دهودووووعح  ن قودر 

ق شدن ش ،ودووی حه نام خرخدار شووام حه صورت رسهوووسه کوافی ورط ووووبرای وحق  ذکور 
 2.شرکت سهاوی حه خرخدار الزم نحست است و تحویل دادن عحن سهام

 خرخد سهام حانک  □

ووتکخرخوود سووهام حانوو . 1583 مسأله کووه فعالح  آنهووا وجتنووی بوور  هووایی از حووالد اسووالوی 
خافووت دیرکوورد و خسووارت تووأخحر تأدخووۀ دیوون و  قوووانحن وشووتهل بوور رحووا حاشوود )واننوود در

چنانچوووه ههوووراه حوووا اذن خوووا وکالوووت حوووه وووودیران حانوووک بووورای انجوووام  3،(کووواروزد قووورض
   .تكلحفا  حرام است 4،وعاوالت ربوی حاشد

کوه فورد حخ ،ههحن حكن  وت خوود حواقی در جایی  واهود چنوحن سوهاوی را در ولكح 
 5.حگذارد نحز جاری است

کوه حانووک در   کنوود  ت ورکوزی حانووک اعوالم  گور خرخوودار سوهام حتوانوود حوه ووودیرخ  ولوی ا
از آنجوا ، حاشودووأذون خوا وکحول از طورف او نهوی، انجام وعاوالت ربوى در شعب خود
اصول سوهام خوا حقوای آن در این فرض خرخود ، شودکه وعاولۀ ربوى حه او ونتسب نهی

ت او کوه در وسوألۀ حعود ذکور وویحوا رعاخوت نكتوه - در ولكح  اشوكال نودارد و  - شوودای 

                                                           
 .قدرت بر تسلحن. 1
کار عرفا  وقدور نهی. 2  . حاشدحلكه این 

که در ضهن قرض توس ،ونظور. 3  . ط قرض دهنده شرط شده استکاروزدی است 

که شاخد غالجا  نحز چنحن حاشد. 4 توضحح اقسوام شورط ؛ هرچند حه نحو شرط ارتكازی در هنگام خرخد سهام 
م  . ذکر شده است« 744»وسألۀ ، در جلد سو 

ووه. 5 ووۀ سووهام وووذکور نكوورده ،الجت  کووه فوورد خووود اقوودام حووه تهح  حلكووه وووثال  از جانووب نهوواد خووا شووخص ، در وووواردی 
گذاری سوهام طور دخگری حدون ههاهنگی و حه ، فضولی سهام وذکور حه نام وی شده و او قجل خا حعد از وا

فی هون نهی اذن و اجازه گوذاری ووذکور نوداده و در آن تصور  حواقی بوودن سوهام حوه نوام ، کنود ای نسجت حوه وا
 .  کند تكلحفی براخش اخجاد نهی، وی
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گناه رحا نشده است    1.تكلحفا  ورتكب 
گر فردی سهام حانک . 1584 مسأله وتا کوه فعالح  آنهوا وجتنوی بور  های حوالد اسوالوی را 

کرده حاشد و حخواهد آن را حقوانحن وشتهل بر رحا وی چنانچوه ، فروشودحاشد خرخداری 
که وی حانک را وکحل خا وأذون در وعاوالت ربوی نهاخد فروش ، حا خرخدار شرط نكند 

گووواهی جهوووت رهوووایی از حووورام؛ آن اشوووكال نووودارد و تكلحفوووا  جوووایز اسوووت حوووا  - حلكوووه 
که در وسأله قجل بیان شد    ؛واجب است - توضححی 

ه   واننود - ل حورام اسوتاگر وعلوم حاشد حخشوی از سوهام حانوک وشوتهل بور اوووا ،الجت 
گرفتووه  کووه از آنووان  کووه حووه نوواحق  از وسوولهانان وصووادره شووده خووا سووودهای ربوووی  اووووالی 

گرفتوه حاشود و سهام سهام ۀشده جزء سرواخ وعاولوۀ آن قسوهت از سوهام  - داران قورار 
شووود و در فوورض فووروش آن حووه شووخص  وضووعا  حاطوول اسووت و خرخوودار والووک آن نهی

ت خرخوود و فووروش - ر حوواللوعاولووه نسووجت حووه وقوودا، دخگوور  - حووا رعاخووت شووراخط صووح 
 2؛حاشد و نسجت حه وقدار حرام فضولی و حاطل استصححح وی

گرفتوه شوود و آنوان وعاولوه را اجوازه دهنود و در  وت  وگر آنكوه از صواحجان آن حاللح 
کووه دسترسووی حووه صوواحجان وسوولهان آن هرچنوود حووا فحووص و تحقحووق وهكوون  صووورتی 

کن  3حاحت اووال وجهول الهالک خوا در حكون آنحاخد عوض آن را از ، نجاشد حوا اذن حوا
ن 4شرع و چنانچه صاحجان وال و وقودار حورام از  5صدقه حدهد حه فقرای شحعۀ وتدی 

م، سهام وعلوم نجاشد وجحوث ، «خهس»فصل ، در وورد آن احكام وذکور در جلد دو 
                                                           

ت ورکووزی حانووک وقوودو، لكون غالجووا  بوورای عهوووم. 1 کووه سووهام  و از ر نحسووتدسترسووی و اعووالم حووه وودیرخ  ، آنجووا 
کل  شعب حانكی است  . کافی نحست، اعالم حه وسؤول چند شعجه از شعب حانک، وشاع در 

ف وی در ثهوون وعاولووه نسووجت حووه وقوودار حوورام جووایز نحسووت ،حنووابراین. 2 کووه خرخوودار ؛ تصوور  وگوور آنكووه حدانوود 
ف است ی در صورت حاطل بودن وعاوله نحز راضی حه تصر   . حت 

شووود و در هووای خصوصووی وجهووول الهالووک وحسوووب ووویایوون وووال نسووجت حووه حانووک ،ض وووذکوردر فوور. 3
 . حاشددر حكن وجهول الهالک وی ،نحهه دولتی )وشترک( های دولتی خا حانک

 . حاشداحتحاط واجب ویحنابر  ،های خصوصیلزوم اجازه از حاکن شرع نسجت حه حانک. 4

که فرد قصد دارد حعد از فروش. 5 خافتی اقدام حه پرداخت صودقه حوه فقورا نهاخود، سهام در ووردی  ، از ثهن در
ۀ خوخش وصوالحه نهاخود توا  وی کن شرع خا وکحل وی حه قحهت وتعارف آن در ذو  تواند وقدار حرام را حا حا

گردد ت وی درآوده و وجاز حه فروش آن   .  جزء حرام حه ولكح 
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 .  شودجاری وی« خهس حالل وخلوط حه حرام»
تهل بوووودن اصووول سوووهام حانوووک بووور اوووووال حووورام چنانچوووه وشوووشووواخان ذکووور اسوووت، 

ت وعواوالت سوهام - فروش خا خرخد آن، وشكوک حاشد  - حا لحاظ سایر شراخط صوح 
 .  وضعا  صححح است و حكن تكلحفی آن در این وسأله و وسألۀ قجل بیان شد

گوور فوورد سووهام حانووک . 1585 مسأله ووتا کووه فعالح  هووای آنهووا هووایی از حووالد اسووالوی را 
خافوت نهاخودخرخودا، وشتهل بر رحا اسوت کنود و از حانوک سوود سوهام در چنانچوه ، ری 

ووت الزم اسووت آن را حووه فقوورای ، هووای ربوووی حاشوودسووود وووذکور فقووط وربوووط حووه فعالح 
کن شوورع شووحعۀ ن حووا اذن حووا ووت 1وتوودی  گوور سووود وخلوووط از فعالح  هووای صوودقه دهوود و ا

خهوس حوالل »وجحوث ، «خهس»احكام وذکور در فصل ، حالل و حرام هر دو است
 .  شوددر وورد آن جاری وی« حه حراموخلوط 

ت ربوی دارند خرخد سهام شرکت □ که تولحدات حرام خا فعالح   هایی 

کوووه اقووودام حوووه تولحوووداخرخووود سوووهام شووورکت . 1586 مسأله ت حووورام و هوووای سوووهاوی 
گوشوت خووک خوا وحتوه و ، سوكراتناوشروع واننود شوراب و و ووواد غوذایی وشوتهل بور 

   .نهاخند جایز نحستوانند آن وی
تشوان اقودام حوه ن خرخد سهام شورکتحك ،طور ههحن  کوه بورای اداووۀ فعالح  هوایی 

خا قسهتی از درآود خووخش را صورف خرخود سوهام  2نهاخندوعاوالت وشتهل بر رحا وی
خافت قورض خوا تسوهحالت ربووی وویهای ربوی ویحانک از  3کننودنهاخند خا اقدام حه در

گذشت روشن وی  .  شودآنچه در وساجل قجل 

                                                           
 . حاشداحتحاط واجب ویر بحنا ،های خصوصیلزوم اجازه از حاکن شرع در حانک. 1

کووه در ضووهن آن شوورط شووود در صووورت تووأخحر وشووتری در پرداخووت حوودهی . 2 وثوول فووروش نسووحۀ وحصوووالت 
 .  حاخد فالن وجلغ حاحت دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام بپردازد ،حاحت ثهن وعاوله

خافت تسهحالت وراححه خا فوروش اقسواطی از حانوک وو. 3 کوه در ضوهن آن دیرکورد خوا یوثال  اقدام حه در نهاخنود 
 . خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التزام حاحت تأخحر در پرداخت دین شرط شده است
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ع دارند ه خرخد سهام شرکت □ که قوانحن خالف شر  ایی 

حوه هحوأت وودیره و ووودیر ، در هنگوام خرخود خووا پوس از آن، وعهووال  خرخودار سوهام ٭
هوای سوهاوی و دهد تا حسب قووانحن عهوووی شورکتعاول شرکت وکالت خا اذن وی

حه در وجهوع عهوووی خوا هحوأت وودیره شورکت عهول نهاخنود و شورکت را  رات وصو  وقر 
 هوای سوهاوی و نحوزتوووقووانحن وربووط حوه شرک عهال   ،امووحا خرخد سه ند و فردواداره نهاخ

که قانون نحست رات شرک ،آنچه     .پذیرد ت را ویووت سهاوی اسووولی جزء وقر 
رات شوور . 1587 مسأله کووه سووهام آن توسووقوووانحن و وقوور  ط فوورد خرخووداری شووده و کتی 

رات وورد وکالت خوا اذن خرخودار ووی ف شورع نجاخود خوال، حاشودرعاخت آن قوانحن و وقر 
که قرض خوا ؛ وحسوب شود ب نهاخند  وانند اخنكه هحأت ودیره شرکت سهاوی وصو 

خافت شود  .  تسهحالت ربوی از حانک برای شرکت سهاوی در
 های صهحونحستی خرخد سهام شرکت □

هووای صهحونحسووتی خرخوود سووهام وربوووط حووه دولووت اسووراجحل و شوورکت . 1588 مسأله
کووه شوورکت دخگووری حووا پ گوور وعلوووم حاشوود  رداخووت حخشووی از درآووود جووایز نحسووت و نحووز ا

ر و و نوان والحات و وانند آن حوهخوخش حه ع ود از دولوت اسوراجحل حهاخوت و طوور وو ث   ک 
کهووک و اعانووه بوور ظلوون ، کنوودپشووتحجانی وووی خرخوود سووهام آنهووا جووایز نحسووت و نوووعی 
 . شودوحسوب وی

که ون  قانونی دارد خرخد سهام شرکت □  هایی 

گوور خرخوود و فووروش سووهام شوورکتی قانونووا  وه . 1589 مسأله وخالفووت حووا ، نوووع حاشوودا
 .  شودقانون وورد رخصت نجوده و اجازه داده نهی

 درخافت اعتجار والی برای وعاوالت سهام □

خافووووت  ٭ کووووارگزاری« اعتجووووار وعوووواوالتی»گوووواه افووووراد اقوووودام حووووه در هووووای بووووورس از 
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کوارگزاری حوه صوورت ؛ نهاخند وی گورفتن سورواخه از  اعتجار وعاوالتی حوه وعنوای قورض 
ت  .  حاشدام وعاوالت سهام خا غحر آن در بورس ویجهت انج 1ووق 

خافووت اعتجووار وووالی حووا توضووحح فوووق )قوورض وووذکور( . 1591 مسأله گوور در وشووروط حووه ، ا
کاروزد حاشد - %1هرچند اندک وثال   - پرداخت وجلغی قرض ربوی ، حه عنوان سود خا 

 .  شودو حرام وحسوب وی
 قرض دادن سهام □

ای را حوا ناووهخواهود توافوقام ویکارگزار بورس از صاحب سه ،در برخی از ووارد ٭
که طجق آن« اعالوحه رضاخت وام»عنوان  کند  کارگزار وکالت دارد سهام وی را ، اوضا 

کوه در هنگوام ادای  حه شخص ثالث قرض دهد و حه نام وی ثجت نهاخد حه این شورط 
گحرنده حه ههان تعداد سهام حه وی بپردازد، حدهی   2.قرض 

گووور سوووهام ووووذکو ،در فووورض فووووق . 1591 مسأله کوووه عرفوووا  ا وووق حوووه اوووووالی حاشووود  ر وتعل 
گحرنوده فقوط قحهوت زووان قورض را ضواون اسوت، شودوحسوب وی 3«قحهی» . قرض 

ارزش سوهام نسوجت حوه زووان قورض افوزاخش ، چنانچه در هنگام ادای قرضحنابراین، 
 .  شودقرض وذکور ربوی وحسوب وی، خافته حاشد

کووه تهووام خووا چنانچووه قوورض دهنووده در ضووهن قوورض شوورط  ،عووالوه بوور آن  نهاخوود 

                                                           
 .  خک ساله، شش واهه، سه واهه، خک واهه سررسحدهای اعتجاری وام حا وثال  حسته. 1

فواق وویفوروش سوهام استقراضوی وعهووال  زووان؛ ناونودوی« فروش سهام استقراضی»این عهل را . 2 افتود ی ات 
و قصود فوروش سوهام خوود را  رودکه والک سهام انتظار دارد در آخنده قحهت سهام ثاحت وانده خا حواال ووی

گحرنوده  ،در وقابول .خواهد افزون بر سود سوهام از افوزاخش قحهوت سوهام نحوز ونتفوع شوود ندارد و وی قورض 
کن کاهش پیدا  فوروش »وی حه صاحب سوهام پیشونهاد ، دانتظار دارد قحهت سهام وذکور تغحیر نكرده خا 

افوزون بور حفوظ اصول ، بینود حوا قور ض دادن سوهام خوودصاحب سهام وی، دهدرا وی« سهام استقراضی
خافوت ووی، سهام و اسوتفاده از سوود آن گحرنوده وعتقود اسوت وجلغوی هون حوه صوورت بهوره در کنود و قورض 

وت در بوورس ووی تی  تواند حا فروش سوهام ووذکور اقودام حوه فعالح  گذشوت وود  کسوب نهاخود و پوس از  سوود 
ه و حه قرض دهنده پس دهد کهتر تهح   . سهام وذکور را حا قحهت سابق خا 

م« قحهی»تعرخف اووال . 3  . ذکر شد« 1040»وسألۀ ، در جلد سو 
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وق حوه وی حاشود قسهتی از سود حاصل از حسواب سورواخه ایون قورارداد  1،گوذاری وتعل 
 .  حاشدنحز از وصادیق قرض ربوی وحسوب شده و حرام وی

گر فرد وتقاضی وام حوه صواحب سوهام پیشونهاد  . 1592 مسأله کوه سوهاوش را ا دهود 
ا حوه وی قورض خودش فروخته خا او را وکحل در فروش آن نهاخد و قحهت فروش سوهام ر

خافووت بهووره حاشوود، دهوود احكووام قوورض ربوووی را ، چنانچووه قوورض وووذکور وشووروط حووه در
 . دارد

 افزاخش سهام  □

کوه از خوخش راه« افزاخش سهام»های سهاوی برای شرکت ٭ های وختلفوی دارنود 
 : جهله آنها ووارد ذیل است

سووهام از افووزاخش  .3؛ از وحوول  سووود انجاشووته .2؛ از وحوول  آورده نقوودی جدخوود .1
خابی دارایی  .  هاوحل  تجدخد ارز

ل   افزاخش سهن حه روش او 

نحازونود توأوحن ونواحع جدخود اسوت و شورکت ، افزاخش سوهام، در روش نخست ٭ 
ت در تهحه آن را برای سهام کوه اوراقوی ؛ دهودقرار ووی داران فعلی اولوخ  حوه ایون صوورت 

م سهاماوراق »تحت عنوان   ؛ گحرددر اختحار آنان قرار وی «حق  تقد 
ت زوان وجاز بورای وعواوالت ایون اوراق )ووثال   سهام کوه حوه آن  - (وواه 4 دار در ود 

ر حوه وی - شودگفته وی« نوخسی وهلت پذیره» ت وقور  تواند وجلغ اسهی سهام را در ود 
ودیر عاول خا هحأت ودیره شرکت سهاوی وکالت خوا اذن نهاخد و حه شرکت پرداخت 

                                                           
گحرنوده. 1 کوه قورض  وجلغوی را )وعوادل قحهوت فوروش حوه عوالوۀ  زیرا وعهوال  حنای توافق طورفحن بور ایون اسوت 

کارگزار قرار ویدرصدی  توی بیشتر( حه صورت وثحقه در اختحار  دهد )حساب ودخعه( تا چنانچه حه هور عل 
گحرنده نتوانست سهام را برگرداند ایون وثحقوه ، قرض را تسووخه نهاخود، کارگزار حتواند از این حساب، قرض 

 . شودگذاری وکالتی سوددار نگهداری وی در حساب سرواخه

https://www.khanesarmaye.com/warrant/
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که دارایی  1.2طور وشاع خرخداری نهاخند های الزم برای افزاخش سهام را حهدهد 
م ا  فزاخش سهام حه روش دو 

اسوووتفاده از سوووود ، هوووای سوووهاویهوووای افوووزاخش سوووهام در شووورکتخكوووی از روش ٭
سووهام جدخوود خووود پرداخووت داران پووولی بوورای  سووهام ،در ایوون روش؛ اسووت 3انجاشووته
حلكووه ووودیر عاووول خووا هحووأت ووودیره شوورکت سووهاوی حووا وکالووت خووا اذن از ، کننوودنهووی
طوور وشواع حوا سوود انجاشوت  های وورد نحاز برای افزاخش سوهام را حوهداران دارایی سهام

   4؛کنندشده خرخداری وی
م   افزاخش سهام حه روش سو 

خوابی ، هوای سوهاویتهای افزاخش سهام در شورکخكی دخگر از روش ٭ تجدخود ارز
واشوحن آالت و ، سواختهان، نظحور زووحن، هوای خوودشورکت دارایوی؛ هوا اسوتدارایی

گووذاری، تجهحووزات خووابی قوورار وووی… هووا و سوورواخه  کووار ، دهوودرا وووورد تجدخوود ارز حووا ایوون 
 5.شودناوۀ والی حه روز وی رکت در ترازهای شارزش دارایی

                                                           
ت خود در شرکت هسوتند، خواهان حفظ حقوق، اران خک شرکتحه دلحل اخنكه سهام د. 1 ، ونافع و ووقعح 

که حعد از افزاخش سهام شورکت وت خوود در شورکت را نسوجت حوه قجول از ، این انتظار را دارند  درصود والكح 
ووت داشووته  کننوود و در صووورت انتشووار سووهام جدخوود نسووجت حووه سووایر خرخووداران اولوخ  افووزاخش سووهام حفووظ 

ووت در خرخوود سووهام نسووجت حووه سووهامحووه ایوون ا؛ حاشووند م خرخوود سووهام»، داران جدخوود ولوخ  گفتووه  «حووق  تقوود 
گووذاری سووهام شوورکت وووی کووه وعهوووال  قحهووت پیشوونهادی وا کهتوور از قحهووت حووازار سووهام ، شووود و از آنجووا 
م استفاده وی  داران از این حق   سهام، است  . کنند تقد 

م خود استفاده نكنوددا سهام، نوخسی چنانچه پس از اتهام وهلت پذیره. 2 شورکت ایون حوق  را ، ر از حق  تقد 
که از سهام گذار وی حسب وکالت خا اذنی  کند و وجلغ حاصول از آن را حعود دار دارد در بورس حه دخگری وا
کوواروزد حووه حسوواب سووهام کسوور  گووردد  کووه حكوون فقهووی آن از آنچووه در اداوووه ذکوور وووی، نهاخووددار واریووز وووی از 

 .  شود روشن وی

کوووه شووورکت درصووودی از سوووود سوووهام ،ونظوووور. 3 وووف هسوووتند سوووالحانه آن را حوووه جهوووت داران اسوووت  هوووا ووظ 
خع نهی هزخنه  . شودهای شرکت سهاوی نگهداری نهاخند و بین اعضا توز

وت سوهام ،در ایون روش. 4 کوه تعوداد  و کنوددار در شورکت تغحیوری پیودا نهوی درصود والكح  حوه ههوان نسوجت 
خاد وی ک ،شودسهام ز گفته وی« سهام جایزه»حه سهام وذکور ؛ کنداهش پیدا ویقحهت سهام   . شودهن 

وات حسواحداری در صوورتپوولی حوه شورکت وارد نهوی ،در این روش نحز. 5 هوای ووالی شوود و فقوط خوک عهلح 
کوه تعوداد سوهام فورد افوزاخش پیودا وویشرکت رخ وی کواهش پیودا  ،کنوددهد و حه ههان وقدار  قحهوت آن 

ت وی در شرکت رخ نهی غحیری در دارایی سهامدر نتحجه ت، نهاخدوی  .  دهددار و درصد والكح 

https://www.khanesarmaye.com/investing/
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 های فوق  حکن افزاخش سهام حه روش
 1فووی نفسووه ،خووک از سووه روش وووذکور اقوودام حووه افووزاخش سووهام حووه هوور . 1593 مسأله

 . اشكال ندارد
گوور سووهام . 1594 مسأله م در خرخوود سووهام جدخوود ا کووه دارای حووق  تقوود  ، اسووت 2داری 

گووذار نهاخوود م خوووخش را حووه شووخص دخگووری وا د در ازای توانوووووی، حخواهوود حووق  تقوود 
نوی از حوق  قوانونی خوود صورف نظور نهاخود و زوحنوۀ اسوتفاده از آن را  خافت وجلوغ وعح  در

 ؛ برای شخص وذکور فراهن نهاخد

نی را حه سهام، وانند اخنكه شخص وتقاضی دار هجه خا وصوالحه نهاخود  وجلغ وعح 
ه خوا صولح دار هجو وشروط حه اخنكه این اوتحاز و حق  را در اختحار وی قرار دهد و سهام

 3.وذکور را قجول نهاخد

o 3 .سایر اوراق بهادار 

 ی و اصطالحات وربوط حه اوراق بهادار کل   توضححات 
حوووا اسوووتفاده از عقوووود و اخقاعوووات شووورعی ، اووووروزه اندخشوووهندان ووووالی اسوووالوی ٭

اوراق بهوووادار »هوووای وختلفوووی از گونوووه، وتناسوووب حوووا نحازهوووای ووووالی جواووووع اسوووالوی
کوورد« اسووالوی احووی  انوود و وعتقدنوود جوواخگزین وناسووجی بوورای اوراق قرضووۀ ربوووی  هرا طر 

که وی گحرند 4تواند در بورساست   ؛ عرضه شده و وورد وجادله قرار 
 : عجارت هستند از - غحر از اوراق سهام - اساوی برخی از این اوراق

 ؛ اوراق سلف .3؛ راححهاوراق و .2؛ اوراق اجاره .1 

                                                           
 . حه خودی خود و حا صرف نظر از عناوین دخگر. 1

ل. 2  . در روش او 

که وی. 3 گذاری اوتحاز وام خا تسوهحالت در وسوألۀ توان از شحوهههچنان  که در وا بیوان « 1045»های دخگری 
 .  استفاده نهود ،شد

کز والی وشاحهخا فرابورس خ. 4  . ا ورا
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 ؛ حهضاراوراق و .5؛ شارکتاوراق و .4 

 ؛ ساقاتاوراق و .7؛ زارعهاوراق و .6 

 ؛ اوراق ونفعت .11؛ اوراق استصناع .9؛ اوراق ُجعاله .8 

 ؛ اوراق رهنی .12 1؛اوراق خرخد دین .11

 .  الحسنه قرضاوراق  .13 

 :  حاشندوعهوال  دارای تهام خا برخی از ارکان قانونی ذیل وی ،اوراق بهادار ٭
کوه اوراق حوا هودف  اسوت ی انتشوار اوراق اجوارهوتقاض 2شخص حقوقی :بايی.1

 .  شودتأوحن والی وی ونتشر وی
، گذاری کوه حوا هودف سورواخه هسوتند افوراد حقحقوی خوا حقووقی :صازباواوزاق.2

 .  کنند این اوراق وی ۀاقدام حه تهح  

کوه نقوش  :شسكثواسطيفايهفادواسفط)ياشفساوزاق .3 شوخص حقووقی اسوت 
 .  کند ی و دارندگان اوراق را اخفاء ویبین حان« واسطه و وکحل»

کووه حووه نهاخنوودگی از سوورواخه :اهففیى.4 گووذاران و حووه ونظووور  شووخص حقوووقی اسووت 
رات وواتی ، حفووظ ونووافع آنووان در چووارچوب وقوور  کوول  فراخنوود عهلح  ت نظووارت بوور  وسووؤولح 

 .  دار استاوراق را عهده

کووه درخصوووص توانووایی خوو :بًففدیزجبففهۀهؤّسسفف.5 ت حقوووقی اسووت  ک شخصووح 
ووداتش ناشووی از انتشووار اوراق بهووادار و غحوور آن کاووول و حووه ووقووع تعه  ، شوورکت در اخفووای 

ص وی رخسک شرکت ،ههچنحن .نهاخدنظر وی اظهار کنود و  ها و حازدهی آنها را وشخ 
هووای بورسووی و اختصوواص رتجووۀ اعتجوواری  حنوودی شوورکت بوور ایوون اسوواس اقوودام حووه رتجووه

ن و از پیش تعرخف شده حه آنان وی  .  هاخدنوعح 
که پرداخت سود و حاز :ضاهى.6 پرداخوت اصول سورواخه را  شخص حقوقی است 

                                                           
 . که توضحح آن در اداوه خواهد آود، اوراق خزانه )اسناد خزانه( است، از جهله اوراق خرخد دین. 1

ت حقووقی ووذکور وسوتقل فرق. 2 هوای سوهاوی بووده و ههچوون شورکت حاشود خوا غحور وسوتقل ندارد شخصوح 
 . ی استدر اعضای حقحقی آن حاشد و این وطلب در سایر ووارد نحز جار ونحل
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که شورکت ونتشور، کند ضهانت وی ودات  ۀکننود پس در صورتی  اوراق نتوانود حوه تعه 
کنوود سووات ، هووا وعهوووال  حانک؛ الزم اسووت ضوواون اوراق اقوودام نهاخوود، خووود عهوول  و س 

 .  شونداوراق انتخاب وی های بیهه حه عنوان ضاونوالی و اعتجاری و شرکت
کوه وظحفوۀ عرضوۀ او :عاهلفسوش.7 وشخص حقووقی اسوت  اوراق را بور عهوده  ۀلح 
کوووارگزاری رسوووهی بوووورس خوووا حانک وعهووووال  شووورکت؛ دارد سوووات ووووالی و ، هوووا های  و س 

 .  شوند اعتجاری حه عنوان عاول فروش انتخاب وی

ه پرداخت :عاهلپسداخث.8 ح  کوه ها )سود اوراق و اصل سرو کل  اخه در پاخوان دوره( 
حه این صورت ، گرددط عاول پرداخت انجام ویشود توس دارندگان اوراق داده وی حه

خافوووت نهوووووده و حووووه  کننوووده اوراق )حووووانی( در کوووه وجوووووه وربوطوووه را از شوووورکت ونتشوووور 
 .  کند گذاران پرداخت وی سرواخه

در ؛ راق اسوتشووندگی او تورین وظحفوۀ حوازارگردان تضوهحن نقود وهن :باشازگسداو.9
کووه سوورواخه اوراق خووود را حووه فووروش ،  سررسووحدگذار حخواهوود پوویش از ووعوود  صووورتی 

گوور  برسوواند وی کنوود و ا توانوود از طریووق وعوواوالت ثانوخووه در بووورس اوراق بهووادار اقوودام 
ف است اوراق را حه ، کسی حه عنوان خرخدار اوراق وجود نداشته حاشد حازارگردان ووظ 

 .  گذار خرخداری نهاخد اخهههان قحهت اصلی از سرو
ت صاحجان اوراق بهادار □ ت والکح  کحفح   حکن 

کاغذی و چه حه صوورت الكترونحكوی  - اوراق وذکور . 1595 مسأله چه حه صورت برگۀ 
، انوود ولووی خووود وعووروف شووده« اوراق بهوادار»هرچنوود در حووازار بووورس حووه نووام  - و دخجحتوال

ت نهی حلكوه ایون اوراق نووعی ، حاشند و وعاوله بر خوود آنهوا صوححح نحسوتدارای والح 
ق قرارداد  ی»نشانه و سند برای تحق   .  حاشد بین طرفحن وی« خاص 

 خک از اوراق بهادار توضححات تفصحلی هر 

و سوپس حكون آن  - غحور اوراق سوهام - در اداوه حه توضحح هر خک از اوراق بهادار
 .  شود پرداخته وی
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 اوراق اجاره . 9 □

 توضحح اوراق اجاره و اقسام آن 
کووه دارنوودۀ آن حووه صووورت وشوواع« راق اجووارهاو» ٭ والووک ، اوراق بهوواداری اسووت 

ن حوه حوانی  ت وعح  که ونافع آن بر اساس قرارداد اجاره برای ود  حخشی از دارایی است 
گذار وی  ؛ شودوا

سووۀ اوووحن و تأسووحس شوورکت واسووط  کووه حووانی حووا وراجعووه حووه و س  ، حووه ایوون صووورت 
 ؛ نهاخدقرارداد اجاره را اعالم ویبر آوادگی برای انعقاد  سفارش خود وجنی

زات الزم قووانونی اقوودام حووه انتشووار اوراق اجوواره   گوورفتن وجووو  شوورکت واسووط حعوود از 
خافت اوراق اجواره کند ووی خافوت اوراق ، وتقاضحان در حوا پرداخوت وجووه نقودی و در
سۀ والی ناشر اوراق )شرکت واسط( وکالت وی، اجاره دهند تا اقدام حه خرخود حه و س 
ت اجارهک  ؛ گذاران نهاخد حه صورت وشاع برای سرواخه 1االیی حا قاحلح 

کوواالی وووذکور را حووه صووورت  ،سووپس شوورکت واسووط حووه وکالووت از صوواحجان اوراق 
اجووارۀ عووادی خووا اجوواره حووه شوورط تهلحووک در اختحووار دولووت خووا اشووخاص حقحقووی خووا 

خووا حووا ، توودای آنبهووای آن در انتهووای دوره خووا اح و اجوواره 2دهوود حقوووقی )حووانی( قوورار وووی
خافووت وووی، سررسووحدهای واهانووه کسوور درصوودی حووه فصوولی خووا سوواالنه در شووود و پووس از 

سو عنوان حق   کواروزد و س  سو ۀالوکالۀ شرکت واسط و  حنودی و سوایر  رتجوه ۀاووحن و و س 
 . گرددبین صاحجان اوراق توزخع وی ،هاهزخنه
ه حه هدف انتشار ٭  :  شوندتقسحن ویحه چند دسته  ،اوراق اجاره بر اساس توج 

کوه در آن شورکت واسوط :اوزاقاخازۀجأهیىدازايی.1 خوک دارایوی ، اوراقی هستند 
حووه ، هووای وووورد احتحوواح حووانی را حووا وکالووت از صوواحجان اوراقای از دارایوویخووا وجهوعووه

                                                           
آالت صونعتی  ابوزار، اسوكله، سد  ، خودرو، قطار، کشتی، هواپیها، اواکن تجاری، ساختهان، وانند زوحن. 1

کشاورزی  .  خا 

ت خرخد دارایی و اجار. 2 تواند برای خک نوحت حاشود خوا حوا رعاخوت عادی خا اجاره حه شرط تهلحک وی ۀفعالح 
 .  چند ورتجه تكرار شود ،اوراق اجاره سررسحد
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حوانی  ،و حدین شوحوه دهدصورت وشاع برای آنان خرخداری نهوده و حه حانی اجاره وی
 .  نهاخدخود را تأوحن وی دارایی وورد نحاز

که در آن :اوزاقاخازۀجأهیىيمديًگی.2 شورکت واسوط حوه وکالوت ، اوراقی هستند 
دارایووی ثاحووت و حووا دواوووی را از حووانی حووه صووورت وشوواع بوورای ، از طوورف صوواحجان اوراق
کرده که وورد وعاوله حه حوانی اجواره و در ضهن وعاوله شرط وی 1آنان خرخداری  شود 

دا  آن را حه حانی اجاره ویس، داده شود حدین شحوه حوانی ، دهدپس شرکت واسط وجد 
 .  کنداقدام حه تأوحن نقدخنگی وورد نحاز خود وی

که در آن :بحًیبسسهاماوزاقاخازهه.3 شرکت واسط حه وکالت از ، اوراقی هستند 
کووه وربوووط حووه حووانی اسووت از وی حووه ، طوورف صوواحجان اوراق سووهام شوورکت سووهاوی را 

کرده صورت دا   ،سپس حسب شورط ضوهن قورارداد ،وشاع برای آنان خرخداری  وجود 
حودین شوحوه حوانی اقودام حوه توأوحن نقودخنگی ، دهودحه حانی اجاره حه شرط تهلحوک ووی

 .  کندوورد نحاز خود وی
رات بورس های سهاوی در صورتی وجنوای سهام شرکت، در این شحوه حسب وقر 

نسووجت حووه ، آنهووا ۀهووای غحوور قابوول اجووارکووه دارایوویگحوورد انتشووار اوراق اجوواره قوورار وووی
و وجلغ  2تجعی داشته حاشد ۀهای ثاحت و حادوام( جنجهای قابل اجاره )داراییدارایی

ن ووی کوه از وجلوغ دارایویانتشار اوراق اجاره بر روی سهام طوری وعوح  هوای قابول شوود 
 .  بیشتر نجاشد 3اجاره
:ایلیصيًگهاوزاقاخازهخهثجشكیلسسهايهشسكث.4

وووت تجوواری حوووه، هوودف از ایووون نوووع اوراق اجووواره الح  طوووور  تشوووكحل سوورواخه بووورای فع 

                                                           
که حانیشرکت واسط در ضهن وعاوله شرط وی .1  .  دارایی خرخداری شده را از وی اجاره نهاخد ،نهاخد 

ه. 2 کسر حدهكاری این نسجت ،الجت   . گحردهای شرکت صورت ویسنجی حعد از 

، حه جهت رعاخت انضوجاط ووالی، های ثاحت حدهی وجود داشته حاشدچنانچه در ازای حخشی از دارایی. 3
کثر حه اندازۀ وا حه التفاوت داراییتشرکت وی ا نسجت حه انتشار اوراق اجاره ، های ثاحت و حدهی واند حد 
 . اقدام نهاخد
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سوو 1حووانی )شوورکت لحزخنووو( .حاشوود وسووتهر  وووی اوووحن و تأسووحس  ۀحووا وراجعووه حووه و س 
کوورده و حووه وکالووت از  وجوووه افووراد را جهووع، شوورکت واسووط و انتشووار اوراق اجوواره آوری 

کاالهووای ، طوورف آنووان ، هووای دولتوویسووازوان، وووورد نحوواز دولووتحووه صووورت وسووتهر  
هووای اقتصووادی حخووش خصوصووی و وصوورف  هووای واحسووته حووه دولووت و حنگوواهشوورکت

کز کنندگان خا ورا سوپس حوا افوزودن ، فروش حه صوورت نقود خرخوده کنندگان را از تولحد 
نی حوه عنووان سوود کننودگان ، نرخ وعح  حوه صوورت اجواره حوه شورط تهلحوک حوه وصورف 

 . دهدنهایی اجاره وی

کردن  :اوزاقاخازهزهًی.5 تسهحالت اجاره حوه »هدف از انتشار این اوراق تجدیل 
سوو« شوورط تهلحووک « اوراق بهووادار»وووالی واننوود حانووک خووا شوورکت لحزخنووو( حووه  ۀ)و س 

 ؛ است
خووادیحانووک خووا شوورکت لحزخنووو دارایووی  را طجووق قوورارداد اجوواره حووه شوورط  2هووای ز

گذار  کورده و حوه صوورت واهانوه خوا فصولی خوا تهلحک حه اشخاص حقحقی خا حقوقی وا
 ؛ کندبهای آنها را درخافت وی اجاره ،طور دخگر

کورده و تووان ایون دارایویووی ،حا استفاده از اوراق اجارۀ رهنی  هوای حوا حوازده را نقود 
گرفووتدوحوواره در طوورح حووه ایوون ؛ هووای وختلووف اقتصووادی خووا تسووهحالت جدخوود حكووار 

کووه شوورکت واسووط حووه وکالووت سووه وووالی یدارایوو، صووورت  هووای وووذکور را از حووانی )و س 
واننوود حانووک خووا شوورکت لحزخنووو( بوورای صوواحجان اوراق حووه صووورت وشوواع خرخووداری 

نهاخود شرکت واسط از طرف حانی حا خرخودار شورط ووی، و در ضهن وعاوله 3نهاخد وی
کنوود و اجوواره وودات خوووخش عهوول  کووه وسووتأجر حووه تعه  کاووول  بهووا را حووه در صووورتی  طووور 

                                                           
کاال حه صورت نسحه )رأسی خا اقساطی( وی. 1 گذاری  که اقدام حه وا  . نهاخدشرکت لحزخنو شرکتی است 

کوورده خووا خرخووده. 2 کووه حانووک آن را احووداث  حووه صووورت اجوواره حووه شوورط سووپس  ،واننوود واحوودهای وسووكونی 
کرده است گذار   . تهلحک حه خانوارها وا

ت اجاره وربوط حه وستأجر اسوت و ؛ شودوذکور حه صورت وسلوب الهنافع واقع وی ۀوعاول. 3 زیرا ونافع ود 
 .  شودحه خرخدارونتقل نهی



   /بورس  

ف است وال وورد اجاره را حه وی تهلحک نهاخدخرخ، بپردازد  .  دار ووظ 
وت صواحب اوراق حواقی ووی دارایوی ،در اوراق رهنی وذکور وانود و نووعی در والكح 
صووواحب اوراق ، شوووود و توووا وسوووتأجر تهووواوی اقسووواط را نپوووردازدوثحقوووه وحسووووب ووووی

 .  حه وی خودداری نهاخدوال وورد اجاره تواند از تهلحک  وی
که اقساط حاقحهاندۀ اجاره بهات، شاخان ذکر اس جوزء وطالجوات حانوک خوا ، از آنجا 

گووذاری آن حووه دو شووحوه ، شووودشوورکت لحزخنووو )حووانی( از وسووتأجران وحسوووب وووی وا
  : وهكن است

کوه شرکت واسط از طرف خرخدار حوا حوانی شورط ووی :شس ضمىعمد.الف نهاخود 
کووه  ۀاقسوواط حاقحهانوود ووف ، حووا شوورط وووذکوراجوواره بهووا را حووه خرخوودار بپووردازد  حووانی ووظ 

 . شود اقساط وذکور را در اختحار صاحب اوراق قرار دهد وی
يدديفى.ب ، هوا بورای صواحجان اوراقشورکت واسوط در هنگوام خرخود دارایوی :خس

در ، وطالجوات وووذکور را نحووز حوه صووورت وشوواع بورای آنووان حووه ثهون نقوود خرخووداری نهاخوود
اجوووواره را از وسووووتأجران طلجكووووار  اقسوووواط حاقحهانوووودۀ، ایوووون صووووورت صوووواحجان اوراق

 .  شوند وی

گذاری اوراق اجواره  ٭ که صاحجان اوراق اجاره حه شرکت واسط هنگام وا وکالتی 
گذاری آن حه صورت اجاره عادی خا اجاره حوه شورط ، شاول خرخد دارایی، دهند وی وا

کردن وال وورد اجاره، تهلحک خافت اجاره، بیهه  فوروش عوحن وسوتأجره )ووال ، بهوا در
ت اجووواره در اجوووارۀ عوووادی و تهلحوووک عوووحن وسوووتأجره حوووه وووو ورد اجووواره( در پاخوووان وووود 

وات حسواحداری و تقسوحن ونوافع بوین ، وستأجر در اجاره حه شرط تهلحک انجام عهلح 
کسوور آن و سووایر شووؤون ووورتجط حووا اوراق  صوواحجان اوراق اجوواره و تعحووین حووق  الوکالووه و 

 .  حاشداجاره وی
 حکن اوراق اجاره 

 : در اوراق اجاره الزم است ،نكته رعاخت چند . 1596 مسأله
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کووه در فوووق بیووان شوود - 1وکالووت، صوواحب اوراق .1  حووه شوورکت  - حووا توضووححی 
 2.واسط حدهد

کواال حوه صوورت  .2 شراخط صححح بودن خرخد و فروش )بیوع( در خرخود دارایوی خوا 
گوردد ، در اوراق اجواره وجتنوی بور سوهام. حنوابراین، وشاع برای صاحجان اوراق رعاخوت 

 .  وربوط حه خرخد و فروش سهام وراعات شود احكام
ت اجاره تعحین شود .3  3.وقدار وال االجاره و زوان پرداخت آن و ود 
که اجاره داده وی .4 ت حاقی واندن داشته حاشد ،شوددارایی     .حاخد قاحلح 
وشووووتهل بوووور ، الزم اسووووت سووووهام، در اوراق اجوووواره وجتنووووی بوووور سووووهام ،حنووووابراین 

که قابل اجاره دادن هستند و در  - ساختهان، وانند زوحن - های ثاحتی دارایی حاشد 
ت اجاره تجدیل نهی  ؛ شوندود 

ووه  هووای ثاحووت و حووا داوام شوورعا  در صووححح بووودن عقوود اجوواره در وووورد دارایووی ،الجت 
که دارایی هوای نسوجت حوه دارایوی، های غحر قابل اجارۀ شورکت سوهاویشرط نحست 
 .  حادوام( جنجۀ تجعی داشته حاشد های ثاحت وقابل اجاره )دارایی

گوردش شورکت که سوهام وعهووال  وشوتهل بور سورواخه در  ا از آنجا  از وجووه  عونا - او 
وووهاو ووووواد، نقووودی  – وحصووووالت تولحووود شووودۀ آووووادۀ عرضوووه حوووه حوووازار و وطالجوووات، لح 
وت اجواره ندارنود خوا اجواره دادن آنهوا خوالف شورط ارتكوازی اسوت وی کوه قاحلح  ، حاشد 

                                                           
 .  حا حق  توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق  الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق. 1

ل )صاحب اوراق( ،شاخان ذکر است. 2 که ووک  گر در ضهن عقد وکالت شرط شده  وکحل )شورکت واسوط( ، ا
ول حوه شورط ووذکور عهول نهاخود، را عزل ننهاخود ، ولوی در صوورت عوزل و احوالغ آن حوه وکحول ،الزم اسوت ووک 
گور وکالوت ووذکور در ضوهن عقود الزم وا، شوودشود و وکالت حاطل ووی عزل واقع وی وا ا ننود صولح شورط او 
 .  شودقابل عزل نحست و وکالت حالعزل وحسوب وی، شده حاشد

که قرارداد اجاره حه شرط تهلحک حاشد وحزان اجاره. 3 گورفتن قحهوت تهوام  ،بها در صورتی  وعهوال  حوا در نظور 
و؛ گوردد هوا تعحوین وویو سوایر هزخنوه شرکت واسوط ۀکاال و سود صاحجان اوراق و حق  الوکال ۀشد ر د ،هالجت 

ت آن قجوول از عرضووۀ اوراق اجوواره در بووورس اوراق اجووارۀ ط ، توسوورهنووی وحووزان وووال االجوواره و اقسوواط و ووود 
س ن شوده  ۀو س  والی )حانک خا شرکت لحزخنو( در هنگام اعطای تسهحالت اجاره حه شورط تهلحوک وعوح 

ستوس ،و وهكن است قسهتی از این اجاره بها نحز قجل از انتشار اوراق اجاره خافت شوده  ۀط و س  والی در
 . حاشد
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اجواره دادن ِبَرنود و نشوان  ،ههچنوحن .سهام نجاخد ووورد اجواره واقوع شوود این حخش از
 .  های سهاوی حاطل استتجاری شرکت

گردش سهام و درآود حاصل از آن ،بر این اساس  وربوط حه صواحجان ، سرواخه در 
اوراق اجاره )صاحجان سهام( خواهد بود و چنانچه قرار است تهام خوا حخشوی از ایون 

تواند در ضهن عقد فروش سهام شرط نهاخد حانی وی، ختحار حانی حاشددرآود نحز در ا
که از طرف خرخدار )صاحب اوراق( وکحل حاشد تا درآود وذکور را حه خوود وصوالحه و 

   1.تهلحک نهاخد خا آن را حسب صالحدخد خوخش هزخنه نهاخد
ات دارایووی اجوواره داده شووده ) .5 اط حنووابر احتحوو (وووال وووورد اجووارهنوووع و خصوصووح 

کووه دارایووی ۀدر اجووار. حنووابراین، واجووب وعلوووم حاشوود هووای شوورکت وجتنووی بوور سووهام 
د هسوتند ع و وتعود  ت اجاره دارند وتنوو  که قاحلح  واجوب نووع و حنوابر احتحواط  ،سهاوی 

ص حاشد ات هر دارایی وشخ   .  خصوصح 
ت اجواره، چنانچه اجاره حه شرط تهلحوک اسوت .6 کوه ، در پاخوان وود  در صوورتی 

کرده هام اجارهوستأجر ت دات ضهن عقد اجاره عهل  ، بها را پرداخت نهوده و حه تعه 
که در قرارداد اجاره ذکر شده حاخد وال وذکور را حوه ، شرکت واسط حه وقتضای شرطی 

کند انا  صلح نهاخد، وستأجر هجه  خا حه وجلغ ناچحزی حه وستأجر حفروشود خوا حوه ، خا وج 
 2.دخگری حه وی انتقال دهد ۀگون

گوور شوورط وووذکورذکوور اسووت،  شوواخان صووححح  ،حاشوود« شوورط نتحجووه»حووه صووورت  ا
ت اجوواره کووه حعوود از پاخووان خووافتن ووود  در   نحسووت و وقصووود از شوورط نتحجووه آن اسووت 

که وستأجر کاوول پرداختوه حاشود بها را حه اقساط اجاره صورتی  ووال ووورد اجواره ، طوور 
 3.خود حه خود و حدون انجام عقد جدخد ولک وستأجر حاشد

دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام در ازای  ،ر ضووهن عقوود اجووارهد .7
                                                           

وق حوه سوهامحانی وی. 1 م تواند در وورد سوایر حقووق وتعل  حوق  رأی در وجهوع ، دار واننود اسوتفاده از حوق  تقود 
 . عهووی نحز از خرخدار وکالت خا اذن حگحرد

 . شودناوحده وی« شرط فعل» ،وذکور ۀشرط حه شحو. 2

م. 3  . ذکر شد« 455»وسألۀ  ،توضحح بیشتر در جلد سو 
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ربووی و  ،وگرنوه قورارداد اوراق اجواره ،بهوا شورط نشوود تأخحر در پرداخوت اقسواط اجواره
 .  حرام خواهد بود

سووۀ وووالی )شوورکت واسووط( وووی . 1597 مسأله کووه از و س  توانوود حسووب اذن خووا وکووالتی 
، کوه در توضوححات اوراق اجواره ذکور شودصاحجان اوراق دارد در ازای اراجوۀ خودواتی 

سووه اوووحن و  درصوودی از اجوواره کوواروزد و س  بهووا را حووه عنوووان حووق  الوکالووۀ خوووخش و نحووز 
س  . ها برداردحندی و سایر هزخنه رتجه ۀو س 

 حکن حازار ثانوی اوراق اجاره 
کووه حووه دارایووی، گووذاری حعوود از تجوودیل وجوووه حاصوول از سوورواخه . 1598 مسأله هووایی 

ت اجاره دارن هوا و حوه حوه صوورت وشواع والوک دارایوی، صواحجان اوراق اجواره، دقاحلح 
 ؛ شوندبهای حاصل از اجاره دادن آنها وی والک اجاره ،تجع
اشوكال  1حوا رعاخوت سوایر شوراخط صوححح بوودن وعاولوه« ووورد اجواره ووال»فروش  

نودارد و در اوراق اجوواره وجتنوی بوور سوهام نحووز الزم اسوت شووراخط و احكوام فقهووی فووروش 
گردد سهام  . رعاخت 

ا نسجت حه  گوذاری آن حوه عنووان فوروش ، شودکه دین وحسوب وی« بها اجاره»او  وا
ت آن - دین توانود در  خرخودار وی ،طوور ههوحن .جوایز اسوت - 2حا رعاخت شوراخط صوح 

که اجاره والضهن فروش  ت حاقحهانوده  وورد اجاره حا فروشنده شرط نهاخد  بهای وود 
 . را حه وی بپردازد

که اجاره حه شرط تهلحک صوورت ویدر ووار . 1599 مسأله چنانچوه حوانی ، گحورد دی 
کووه وووورد وعاولووه را حووا صوواحب اوراق )خرخوودار( شوورط ، در ضووهن فووروش دارایووی کنوود 

شرط وذکور صوححح اسوت ، نجاخد حا فروش و وانند آن حه شخص ثالث ونتقل نهاخد
                                                           

، و در صوورت وعلووم نجوودن آن واجوب وعلووم حاشودحنابر احتحواط  از جهله اخنكه نوع دارایی و اوصاف آن. 1
کهتووان از عقود وصوالحه اسوتجهت تصوححح ووی کوه در آن الزم نحسوت  وت سوهن فاده نهوود  کحفح  وت و  ح 

 . صاحب اوراق از وورد اجاره دقحقا  وعلوم حاشد

متفصحل احكام خرخد و فروش دین . 2 ، «خرخود و فوروش چوک و سوفته»وجحوث ، «دیون»فصل  ،در جلد سو 
 .  ذکر شد« و حعد از آن 504»وساجل ، «فروش طلب»و نحز وجحث « 551»وسألۀ 
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اوراق  ،رتو در ایون صوو 1و خرخدار تكلحفا  جایز نحست آن را حه دخگوری ونتقول نهاخود
 .  حاشداجارۀ وذکور قابل عرضه در حازار ثانوی بورس نهی

رات در  گذاری آن حوا فوروش و واننود آن حسوب وقور  گر چنحن شرطی نشده و وا ا ا او 
ووال ووورد توانود ووورد وعاولوه )صاحب اوراق وی، بورس حه شخص ثالث وجاز حاشد

کنود در الوث شورط ووی( را حه دخگری ونتقل نهاخد و در ضهن عقود حوا شوخص ثاجاره
که وستأجر تهام وجلغ اجواره ودات عقود اجواره  صورتی  بهوا را پرداخوت نهاخود و حوه تعه 

کند  .  ( را حه وستأجر تهلحک نهاخدوال وورد اجارهوی حاخد وورد وعاوله )، عهل 
 اوراق وراححه . 3 □

 توضححات اوراق وراححه و اقسام آن 
کوه و ،«راححهاوراق و» ٭ وب خرخود نقود اوراق بهاداری است  شوتهل بور وعاولوۀ ورک 

 ؛ دارایی و فروش نسحۀ آن حه قحهت بیشتر است

که وهن ٭  : ترین آنها عجارتند از  اوراق وراححه انواع وختلفی دارد 
که حانی حوه ونظوور توأوحن دارایوی :اوزاقهسابسۀجأهیىدازايی.1 هوا و اوراقی هستند 

سوو، کاالهووای وووورد نحوواز خوووخش اوووحن و تأسووحس شوورکت واسووط  ۀحووا وراجعووه حووه و س 
س بر آوادگی برای انعقاد قورارداد وراححوه  وجنیسفارش خود ، والی ناشر اوراق( ۀ)و س 

 ؛ نهاخدرا اعالم وی

کورده  سرواخۀ صواحجان اوراق را جهوع، شرکت واسط حا انتشار اوراق وراححه  آوری 
کاالی وورد نحاز حانی )دولت خ ا اشخاص حقحقی خوا و حه وکالت از آنان اقدام حه خرخد 

 ؛ نهاخدطور وشاع وی حه 2حقوقی(
کوواالی وووذکور را حووه صووورت  ،سووپس شوورکت واسووط حووه وکالووت از صوواحجان اوراق 

                                                           
ه. 1 کرده، چنانچه خرخدار اقدام حه این اور نهاخد ،الجت  که انجام داده ولی وعاوله ،گناه  حا رعاخت سوایر  - ای 

ت  . حاشدصححح وی - شراخط صح 

آالت صونعتی  ابوزار، اسوكله، سد  ، خودرو، قطار، کشتی، هواپیها، اواکن تجاری، ساختهان، وانند زوحن .2
کشاورزی  .  خا 
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فروشد و حا این عهل دارنودگان اوراق حاحوت ثهون وعاولوه نسحه حه وتقاضی )حانی( وی
وود وووی؛ شوووندنسووحه از حووانی طلجكووار وووی صحووانی وتعه  کووه در سررسووحد وشووخ  ، شووود 

کاال را بپردازدق  ؛ حهت 
کسر درصدی حه عنوان حوق  الوکالو، سود حاصل  کواروزد  ۀپس از  شورکت واسوط و 

سووو سوووه اووووحن و و س  خوووع حنووودی و سوووایر هزخنوووه رتجوووه ۀو س  هوووا بوووین صووواحجان اوراق توز
 .  شود وی

هودف از انتشوار ایون  :هایجدفازیجشكیلياجكمیلسسهايۀشسكثۀاوزاقهسابس.2
وت تكهحول سورواخۀ شورکتتشكحل خوا  ،اوراق هوای تجواری و رونوق حخشوحدن حوه فعالح 

 ؛ اقتصادی آنها است
سووۀ اوووحن و تأسووحس شوورکت واسووط و   حووانی )شوورکت تجوواری( حووا وراجعووه حووه و س 

کووردهوجوووه نقوودی دارنوودگان اوراق را جهووع، اوراق وراححووه انتشووار حووه وکالووت از  ،آوری 
حقی خا حقوقی را حه صوورت نقود کاالهای وورد نحاز دولت خا اشخاص حق، طرف آنان

نی حه صورت نسحه وی  ؛ فروشدخرخده و حا افزودن سود وعح 
اوراق  سررسووحدخرخوود نقوودی دارایووی و فووروش نسووحۀ آن حووا رعاخووت ، در ایوون قسوون 

 ؛ گرددطور وستهر  تكرار وی وراححه چند ورتجه و حه
کسر درصدی حه عنوان حق  الوک، سود حاصل از خرخد و فروش  الۀ شورکت پس از 

سووۀ رتجووه سووۀ اوووحن و و س  کوواروزد و س  حووه صووورت  - هوواحنوودی و سووایر هزخنووه واسووط و 
خووع وووی - سوواالنه، فصوولی، واهانووه ، در هوور وقطووع زوووانی؛ شووودبووین صوواحجان اوراق توز

اجنواس و وطالجوات حاشود ، وهكن است ترکحجی از پوول نقود، دارایی صاحجان اوراق
 .  آنها هستندکه صاحجان اوراق حه صورت وشاع والک 

سوۀ ناشور اوراق :اوزاقهسابسهجأهیىيمفديًگی.3 کوه در آن و س  حوا ، اوراقوی هسوتند 
نهاخووود و حوووه وکالوووت از آوری ووووی گوووذاران را جهوووع  وجووووه نقووودی سووورواخه، انتشوووار آنهوووا

هوای اقتصوادی( را حوه ها خا حنگاههای حانی )دولت خا سازواندارایی، صاحجان اوراق
ها را حه وکالت از صواحجان اوراق حوا سپس ههان دارایی، کردهصورت نقد خرخداری 



   /بورس  

هووای هووا خووا حنگوواهقحهتووی بیشووتر حووه صووورت نسووحه حووه خووود آنهووا )دولووت خووا سووازوان
 .  فروشداقتصادی( وی

 حکن اوراق وراححه 
گووذاری اوراق وراححووه الزم اسووت . 1611 مسأله کووه در وا ووه  برخووی از نكوواتی  حووه آن توج 

 : شود حه این شرح است
کووه در فوووق بیووان شوود - 1وکالووت، وراقصوواحب ا .1 حووه شوورکت  - حووا توضووححی 

 .  واسط حدهد
. حنوابراین، احكام وربوط حه خرخد و فروش در وعاوالت ذکور شوده رعاخوت شوود .2

ت آن و نحز چنانچوه اقسواطی اسوت زووان پرداخوت  حاخد در وعاولۀ نسحه قحهت و ود 
کاالی ،ههچنحن .هر قسط و وجلغ هر قسط وعلوم حاشد گر  وذکور از اشوحای وزنوی خوا  ا

کاال قجل از فروش آن، ای استپیهانه که در جلود  - احكام وربوط حه قجض و تحویل 
م  .  وراعات شود - ذکر شده« 414 و 411»وساجل  ،سو 
م از اوراق وراححووه از وصووادیق  .3 گوور در وحسوووب وووی« بیووع عحنووه»نوووع سووو  شووود و ا

هوور دو وعاولووه ، م شوورط شووده حاشوودنسووحه دو   ۀانجووام وعاولوو، نقوود اول ۀضووهن وعاولوو
حاطل است و اوراق وراححه صورت شورعی نودارد و چنانچوه شورط نشوده حاشود هور دو 

   2.وعاوله صححح است
شرط دیرکرد خا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام حاحوت ، وعاولۀ نسحه وذکور .4

 .  وگرنه ربوی و حرام خواهد بود ،تأخحر در پرداخت دین نداشته حاشد
 راق وراححه رهنی او

 توضحح اوراق وراححۀ رهنی 
کووه هوودف از « رهنووی ۀاوراق وراححوو»نوووع دخگووری از اوراق حووه عنوووان  ٭ راخووج اسووت 

                                                           
 .  حا حق  توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق  الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق. 1

م توضحح بیشتر در این. 2  . ذکر شد« 474»لۀ وسأ ،وورد در جلد سو 
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س کردن تسهحالت وراححه خا فروش اقساطی حانی )و س  والی واننود  ۀانتشار آن تجدیل 
 ؛ حانک خا شرکت لحزخنو( حه اوراق بهادار است

عییدارای ،حانک خا شرکت لحزخنو  را طجوق قورارداد شورعی وراححوه خوا  1های وتنوو 
ن حووه اشووخاص حقحقووی خووا حقوووقی )دولووت ، فووروش اقسوواطی حووا احتسوواب سووود وعووح 

کورده و در قجوال تسوهحالت اعطوایی رهون خوا ، هوای اقتصوادیحنگاه گوذار  خانوارهوا( وا
گرفته و حه صورت واهانه خا فصلی خا طور دخگر  ؛ ندکاقساط آنها را درخافت وی ،وثحقه 

کورده و دوحواره در حا استفاده از اوراق وراححۀ رهنوی ووی  تووان ایون وطالجوات را نقود 
گرفتطرح  ؛ های وختلف اقتصادی خا تسهحالت جدخد حكار 
کوووه شووورکت واسوووط حوووا انتشوووار اوراق وراححووو  وجووووه نقووودی ، رهنوووی ۀحوووه ایووون صوووورت 

دیوون حاصول از ، راقنهاخود و حوه وکالوت از صواحجان اوآوری ووی  گذاران را جهوع سرواخه
کهتووور از حوووانی )حانوووک 2تسوووهحالت وراححوووه خوووا فوووروش اقسووواطی  خوووا شووورکت  را حوووه قحهوووت 
وود وووی لحزخنووو( حووه صووورت نقوود خرخووداری وی شووود در سررسووحدهای کنوود و حووانی وتعه 

ص کرده و در اختحار شرکت واسط قورار   وجلغ اسهی دیون را از حدهكاران، وشخ  وصول 
کواروزد دهد تا طلب وذکور پس از  کسر درصدی حه عنوان حق  الوکالوۀ شورکت واسوط و 
سۀ رتجه سه اوحن و و س   .  شودبین صاحجان اوراق توزخع ، هاحندی و سایر هزخنه و س 

هووای هووا و شوورکتدر ایوون شووحوه عووالوه بوور نقوود شوودن وطالجووات حانووک ،حنووابراین 
 . آوری برای صاحجان اوراق حه ههراه دارد سود، لحزخنو

 رهنی  ۀوراحححکن اوراق 
ووت فقهووی ایوون قسوون از اوراق . 1611 مسأله حنووابراین،  3.حاشوودوووی« خرخوود دیوون»، واهح 

                                                           
کوورده خووا ، اووواکن تجوواری، هوواپووروژه واننود. 1 کووه حانووک خووا شوورکت لحزخنووو آن را احووداث  واحوودهای وسووكونی 

کرده است، خرخده گذار   . سپس حه صورت فروش اقساطی حه اشخاص وا

کووه حانووک خووا شوورکت لحزخنووو حووه صووورت وراححووه )فووروش اقسوواطی( حووه دولووتوووراد دارایووی. 2 ، هووایی اسووت 
کرد حنگاه گذار  خافت نهوده استها و خانوارها وا  . ه است و در قجال آن رهن خا وثحقه در

خرخد نقد و فروش نسحه در قالب تسهحالت وراححوه قجول از انتشوار ، شاخان ذکر است در این قسن از اوراق. 3
گرفته است و حدین اعتجار آن را اوراق وراححه وی  . ناونداوراق صورت 



   /بورس  

گردد ۀالزم است احكام ویژ  1.خرخد و فروش دین در وورد آن رعاخت 
ۀ  . 1612 مسأله لح  سۀ والی وانند حانک خا شرکت لحزخنو در ضهن قرارداد او  گر و س  ا

کننودگان تسوهحالت ) خافوت  ، واننود دولوتتسهحالت وراححه خوا فوروش اقسواطی حوا در
دیرکرد خا خسارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام حاحوت ، خانوارها(، های اقتصادیحنگاه

 ؛ شودشرط وذکور ربوی و حرام وحسوب وی، تأخحر در پرداخت دین شرط نهاخد
توانوود حووانی نهووی، رهنووی ۀپووس از تجوودیل شوودن تسووهحالت وووذکور حووه اوراق وراححوو 

کرد خا خ سارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام را جوزء دخنوی قورار وقدار حدهی ناشی از دیر 
که آن را  .  فروشدحه صاحجان اوراق وی 2دهد 

که در قرارداد خرخود دیون تو . 1613 مسأله ط شورکت واسوط بورای صواحجان سواز آنجا 
د وی، رهنی ۀاوراق وراحح را وصوول و در اختحوار شورکت  3شود دیون ووذکورحانی وتعه 

از طووورف ، داد خرخووود دیووون ضوووهن قووورار چنانچوووه شووورکت واسوووط در، واسوووط قووورار دهووود
شووووورط نهاخووووود در صوووووورت توووووأخحر در وصوووووول دیووووون از « حوووووانی»حوووووا ، صووووواحجان اوراق

خافت آن حه شورکت   آن و تحویل سررسحدکنندگان تسهحالت )حدهكاران( در زوان  در
نی را بپردازد، واسط  ؛ ناوند( اشكال ندارد)که آن را شرط فعل وی، حانی وجلغ وعح 
رط نهاخد در صورت تأخحر در وصول دیون از آنوان )حودهكاران( در ولی چنانچه ش 
نوی را وودیون حاشود )کوه آن را شورط نتحجوه ، آن  و تحویل سررسحدزوان  حانی وجلغ وعح 
 4.ناوند( صححح نحستوی

 حازار ثانوی اوراق وراححه و حکن آن 

اوراق تواننووود توووا سررسوووحد ونتظووور حهاننووود و از سوووود  دارنووودگان اوراق وراححوووه وی ٭

                                                           
م. 1 ، «خرخود و فوروش چوک و سوفته»وجحوث ، «دیون»فصل  ،تفصحل احكام خرخد و فروش دین در جلد سو 

 .  ذکر شد« و حعد از آن 504»وساجل ، «فروش طلب»و نحز وجحث « 551»وسألۀ 
 . ط شرکت واسط. توس2

 .  دیون ناشی از تسهحالت وراححه خا فروش اقساطی. 3

 .  ذکر شد« 1030»وسألۀ ، تسهحالت خرخد دین، «هااحكام حانک»توضحح آن در فصل . 4



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کننوود و نحووز وی اوراق خووود را در حووازار ثووانوی حووا سووود ، تواننوود قجوول از سررسووحد اسووتفاده 
   .کهتر حفروشند

گذاری  . 1614 مسأله در « رهنوی ۀاوراق وراححو»و نحوز « اوراق وراححۀ تأوحن دارایوی»وا
ت کهتوربورس از وصادیق فروش نقدی دین ود  حوه شوخص ثالوث اسوت  دار حه وجلوغ 

گذاری  1ودن آن اشكال نداردکه حا رعاخت شراخط صححح ب اوراق وراححوۀ توأوحن »و وا
که در ضهن وعاول« نقدخنگی دوم شرط  ۀنسح ۀانجام وعاول ،نقد اول ۀنحز در صورتی 

 2.نشده حاشد ههحن حكن را دارد
ووا در  دارایووی ، «هووای تجوواریشوورکت ۀتشووكحل خووا تكهحوول سوورواخ ۀاوراق وراححوو»او 

کاال پوول نقود و وطالجوات )دیون( حوه صوورت ، صاحجان اوراق وهكن است ترکحجی از 
کوه فوروش آنهوا حوا رعاخوت شوراخط صوححح بوودن بیوع عوحن و دیون اشوكال  وشاع حاشد 

 3.ندارد
 اوراق سلف . 7 □
که « اوراق سلف» ٭ احوی  اساس براوراق بهاداری است  قورارداد فوروش سولف طر 

 ؛ شده است
کوووه کووواال خوووا وحصوووول  عرضوووه حوووه ایووون صوووورت  جعوووه حوووه )حوووانی( حوووا ورا کننووودۀ 

سۀ ، اوحن و تأسحس شرکت واسط و انتشوار اوراق سولف از طریوق شورکت ووذکور و س 
صووات قوورارداد سوولف در ازای  کوواال خووا وحصووول را وطووابق وشخ  صووی از  وقوودار وشخ 

کورده توا در  ن پویش فوروش  ص حوه خرخودار )صواحب اوراق(  سررسوحدوجلغ وعوح  وشوخ 
 ؛ تحویل دهد

                                                           
م. 1 ، «خرخود و فوروش چوک و سوفته»وجحوث ، «دیون»فصل  ،تفصحل احكام خرخد و فروش دین در جلد سو 

 .  ذکر شد« و حعد از آن 504»وساجل ، «فروش طلب»و نحز وجحث « 551»وسألۀ 
م« بیع عحنه»برای آشنایی حا احكام . 2  .  رجوع شود« 474»وسألۀ  ،حه جلد سو 

که. 3 کودام از وووارد ووذکور وعلووم  ،واجبتحاط حنابر اح از جهله شراخط آن است  نوع و وقودار و اوصواف هور 
کوه در آن تووان از عقود وصوالحه اسوتجهت تصححح ووی، و در صورت وعلوم نجودن آنها حاشد فاده نهوود 

که کحفح  الزم نحست  ت و   .  دقحقا  وعلوم حاشد ،فعلی ۀت سهن صاحب اوراق از سرواخح 
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خرخوود  اوراق سوولف اقوودام حووه پوویششوورکت واسووط حووه وکالووت از طوورف صوواحجان  
وی  ،سلف ۀکاالها و وحصوالت در وعاول، نهاخدکاالها و وحصوالت وورد نظر وی کل 

ت ه و ود   .  حاشددار ویدر ذو 
کواال خوا  سررسوحدتوانود در  دارندۀ اوراق سلف اولحوه وی خافوت فحزخكوی  اقودام حوه در

کنووود خوووا قجووول از خوووا حوووا شوووراخط از پووویش تعحوووین شوووده تسووووخۀ نقووودی  1وحصوووول نهاخووود
کوواال خووا وحصووول پوویش،  سررسووحد کوورده  وعووادل  را طووی  قوورارداد سوولف ثووانوی خرخوود 
که ذکر خواهد شد - وازی()سلف و  .  پیش فروش نهاخد - حا توضححی 

هوای اقتصوادی عوالوه بور فوراهن نهوودن حسوتری جهوت توأوحن حنگواه ،حدین وسحله
کاالهووای تولحوودی  اقوودام حووه پوشووش رخسووک وربوووط حووه قحهووت عرضووۀ، وووالی خوووخش

 .  نهاخندخوخش در آخنده وی

 حکن اوراق سلف 
کووووه در  . 1615 مسأله ت وعاولووووۀ سوووولف  در قوووورارداد فوووووق الزم اسووووت شووووراخط صووووح 
گوردد جلد م فصل وربوط حه آن بیان شد رعاخوت  از جهلوه شوراخط وعاولوۀ سولف ؛ سو 

کوووه در هنگوووام انعقووواد قووورارداد قحهوووت وعاولوووه قجووول از جووودایی خرخووودار و ، آن اسوووت 
 2.شود حه صورت نقد حه فروشنده پرداخت ، از هنفروشنده 

کل  ثهن در وجلس وعاوله پرداخت نهی گر  ا ا ، گوردد شود و ووکول حوه آخنوده ویاو 
 : شودبرای حل  این وشكل دو شحوه پیشنهاد وی

که لزوم پرداخوت تهوام ثهون قجول از جودایی فروشونده و  :صلرسلف.الف از آنجا 
حنووابراین ، شووودسووت و در عقوود صوولح جوواری نهوویا« بیووع سوولف»خرخوودار از احكووام 

وه « ُوصاِلح»تواند حه عنوان فروشنده وی وی در ذو  کل  کاال را حه صوورت  نی از  وقدار وعح 

                                                           
کوواال و وحصووول وووذکور را از فروشوونده تحویوول ، ت از دارنوودۀ اوراقشوورکت واسووط حووه وکالوو سررسووحدخووا در . 1

کسوور حووق  الوکالووۀ خوووخش و سووایر  گرفتووه و در حازارهووای وووالی حووه صووورت نقوود حووه فووروش برسوواند و حعوود از 
 . وجوه نقدی حاصل شده را حه دارندۀ اوراق بپردازد، ها هزخنه

م. 2  .  ذکر شد« 404تا 473» وساجل، «وعاولۀ سلف»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کوه طجوق زووان وۀ خرخودار  نی در ذو  ص در وقابل وجلغ وعح  حنودی  حا زوان تحویل وشخ 
ص پرداخووت شووود وصووالحه نهاخوود و خرخوودار نحووز حووه عنوووان  صوولح « ُوتصوواِلح»وشووخ 

 .  وذکور را قجول نهاخد
کواالی وووورد نظوور را حووه صووورت سوولف  :شففس ضففمىعمففد.ب فروشوونده حخشووی از 

خافووت نهاخوود و در ضووهن قوورارداد شوورط شووود وعاولووۀ  حفروشوود و تهووام ثهوون آن را نقوود در
گووردد کوواال در زوووان تحویوول ثهوون انجووام  کووه فروشوونده ؛ حخووش دخگوور  حووه ایوون صووورت 

کواال را ود شوود حاقحهانوودۀ  نوی حوه خرخوودار  در هنگوام وتعه  تحویوول ثهون آن حوه وجلووغ وعح 
وود وووی کوواالی وووذکور را حووا پرداخووت ثهوون آن در زوووان حفروشوود و خرخوودار نحووز وتعه  شووود 
ن از فروشنده خرخداری نهاخد  .  وعح 

وه فروشونده اسوت و دیون  . 1616 مسأله وی در ذو  کل  کاال حوه صوورت  در وعاولۀ سلف 
گوور در ضووهن وعاولووۀ سوولف دیرکووردوحسوووب وووی خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا  شووود و ا

کواال )دیون( شورط شوود وجه شورط ووذکور رحوا و حورام ، التزام جهوت توأخحر در تحویول 
 .  حاشدوی

 حکن حازار ثانوی اوراق سلف 
کواالی پویش خرخود شوده را قجول از خرخدار در وعاولۀ سلف نهی . 1617 مسأله توانود 

کوووه ،حوووه غحووور فروشووونده حفروشووود و در ایووون ووووورد سررسوووحد  صووولح در وقابووول عووووض 
 1؛احتحاط واجب صححح نحست اش وانند فروش است نحز حنابر نتحجه
توانووود از قوورارداد سوولف ثوووانوی )اوراق سوولف ووووازی( اسوووتفاده ولووی خرخوودار وووی 

کوووه در طوووول دورۀ اوراق سووولف اولحوووه، نهاخووود خرخووودار سووولف اول ، حوووه ایووون صوووورت 
ل خرخووده اسووتتوانوود و وی کووه در قوورارداد او  کوواالیی  خگووری در را حووه شووخص د 2عووادل 

 .  قالب خک قرارداد سلف ثانوی )ووازی( پیش فروش نهاخد

ووه حووا اعطووای  کننوودۀ اوراق سوولف )حووانی( در عرضووۀ اولح  گووواهی »شوورکت عرضووه 
                                                           

م. 1  .  رجوع شود« 405»وسألۀ ، «وعاولۀ سلف»فصل ، حه جلد سو 

کاال. 2  .  نه ههان 
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کوه قجول از سررسوحدحه خرخدار )صواحب اوراق( اجوازه ووی، «سلف ، دهود در صوورتی 
کورد کواال خوا وحصوول  گوواهی، اقدام حه فروش سلف وووازی  ، سولف حتوانود حوا تحویول 

کننود کواال خوا تسووخۀ نقودی حوه شورکت عرضوه  اوراق  ۀخرخدار جدخد را جهوت تحویول 
ووق حوالووه خرخوودار )صوواحب جدخوود اوراق( حووق  ، سوولف )حووانی( حوالووه دهوود و حووا تحق 

 . رجوع حه صاحب قجلی اوراق را در وعاولۀ سلف ثانوخه ندارد

توانوود در ز ووویخاحوود و خرخوودار سوولف دوم نحوو ایوون فراخنوود حووه ههووحن صووورت اداوووه وی
کوواال خووا وحصووول حووه ، قالووب خووک وعاولووۀ سوولف دخگوور اقوودام حووه پوویش فووروش وعووادل 

 . شخص دخگری نهاخد و وی را حه فروشندۀ سلف اولحه )حانی( حواله دهد
کواالی فروختوه شوده در آنهوا  دهای سلف وذکور حاخد از هن وستقلقراردا حاشند و 

ت ووه و ووود  ووی در ذو  کل  سوولف ووووازی ههاننوود م قراردادهووای دار حاشووند و احكوواحاخوود 
ه استقرارداد سلف او  .  لح 

گوورشوواخان ذکوور اسووت،  ل حووه شووحوۀ وووذکور در حنوود )ب( از وسووألۀ  ا وعاولووۀ سوولف او 
ل در سولف وسوتقل، ونعقد شوده اسوت« 1540» م خرخودار سولف او  وشواحه سولف  دو 

ل د وی ،او  کاال را حه قحهتدر ضهن قرارداد وتعه  که حخش دخگری از  نوی در  شود  وعح 
م خواهد فروخت، زوان تحویل قحهت  .  حه خرخدار سلف دو 

کووه حووا وزن خووا پیهانووه خرخوودار در وعاولووۀ سوولف نهووی . 1618 مسأله توانوود اجناسووی را 
پوویش از قووجض و تحویوول ، اشحووه غحوور فروشوونده - هووا غحوور از وحوه - شووود فروختووه وی
فوورا  هرچنوود سررسووحد وعاولووه سوولف، حووه بیشووتر از قحهووت خرخوود حفروشوود، گوورفتن آن

   1؛رسحده حاشد
کووه خرخوودارراهكووار تصووححح و کووه در « عووادلو» ،عاولووۀ وووذکور آن اسووت  کوواالیی 

وۀ خووخش حوه ثهون  کواال( را در ذو  ل خرخوده و هنووز تحویول نگرفتوه )نوه ههوان  قرارداد او 
خافوت آن، نقدی حه شوخص ثالوث حفروشود حوا رعاخوت  - سوپس آن شوخص را بورای در

ت حواله حوه شورکت عرضوه  - که وسألۀ قجل بیوان شود وشاحه توضححی ،شراخط صح 
                                                           

م. 1  .  ذکر شد« 404 و 414»وساجل  ،توضحح بیشتر در جلد سو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

که ذکور شود؛ کنندۀ اوراق سلف )حانی( حواله دهد ه ههان طور  الزم اسوت ثهون ، الجت 
ت ه و ود   .  وعاوله صححح نحست، دار حاشدوعاوله نقد حاشد و چنانچه ثهن در ذو 

 اوراق وشارکت. 9 □

کووه واننوود سووپرده، «اوراق وشووارکت» ٭ گذاری  رواخههای سوو اوراق بهوواداری اسووت 
 ؛ حاشد وجتنی بر عقد وکالت وی، وکالتی حانكی

کوووه ناشووور اوراق وشوووارکت  گوووذاری اوراق 1حوووه ایووون صوووورت  وجووووه نقووودی ، حوووا وا
کرده و حه وکالوت از طورف آنوان وتقاضحان اوراق را جهع آن را صورف احوداث  2،آوری 

کارخانوووه ، ای تولحووودیهووو و سوووایر پروژه  پاالخشوووگاه، سووود  ، نحروگووواه،  شوووهرک، خوووا توسوووعۀ 
، نهاخد و پروژۀ ووضوع انتشوار اوراقخدواتی و عهرانی حه صورت وشاع وی، صنعتی

 3.حاشد ولک وشاع دارندگان اوراق وی
ن )وووثال    ت وعوح  ص و بورای ووود  سواله( حووه  0سواله خووا  7ایون اوراق حووه قحهوت وشووخ 

هوا و سوود پوروژههوا و شود و دارندگان آن در طورح ونتشر وی« نامبی»خا « حا نام»صورت 
ت قووورارداد ، حاصوول از آن شوورخک خواهنوود بووود و ناشووور اوراق وشووارکت در پاخووان ووود 

کووه از صوواحجان اوراق دارد اقوودام حووه خرخووداری سووهن الشوورکۀ آنووان از  حسووب وکووالتی 
اب وووووه حسووووود و تسوخوووووفروشکنووود خوووا آن را حوووه شوووخص ثالوووث وووویطووورح خوووا پوووروژه ووووی

 .  نهاخد وی
ههووۀ سوورواخۀ ووورد نحوواز اجوورای پووروژه را از طریووق ، از ووووارد ناشور اوراق در حعضووی ٭

صوواحجان  وکحوول، ناشوور، در ایوون صووورت .کنوودآوری وووی انتشووار اوراق وشووارکت جهووع

                                                           
هووای سووهاوی عووام خووا خوواص، ، شوورکتهوواشووهرداری، هوواخانووه وزارت، ناشوور اوراق وشووارکت حانووک ورکووزی. 1

 . حاشندوی. ..های تعاونی شرکت

از اشخاص حقحقی خا حقوقی و نحز داشتن وکالت در تعحین حق  الوکاله و سوایر  عناحا حق  توکحل دخگران . 2
 .  شؤون ورتجط حا اوراق وشارکت

کووه در. 3 احووی شووده  ت « ناشوور»و « حووانی»آن   وعهوووال  اوراق وشووارکت طوووری طر  حوواد دارنوود و خووک شخصووح  ات 
ت حقووقی ناشورتوان ولی وی؛ حقوقی هستند که شخصوح  احی نهود  از حوانی  ،اوراق وشارکت را طوری طر 

 .  وتهایز و جدا حاشد
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کل ۀ شؤون ورتجط حا آن خواهد بود و صاحجان اوراقاوراق در اجرای طرح و  شرکای  ،ح 
 ؛ شوند در پروژه وحسوب وی
کثوور ووووارد ووا در ا حخشووی از سوورواخۀ وووورد نحوواز اجوورای پووروژه را خووود ، ناشوور اوراق، او 

گذاری اوراق وشوارکت توأوحن وویتأوحن وی در ؛ کنودنهاخد و حخش دخگر را از طریق وا
خكوی از ، ناشور خوود، عوالوه بور راحطوۀ وکالوت بوین ناشور و صواحجان اوراق ،این صوورت

   .شودشرکای صاحب سهن وشاع در طرح و پروژه وحسوب وی
احوووی و  ،هرچنووود والكوووان وشووواع پوووروژه هسوووتند صووواحجان اوراق ٭ ولوووی حوووق  طر 

ت پروژه حا ناشر آن وی ت پوروژه را حوه عهوده ، حاشد و ناشر حه عنووان وکحولودیرخ  وودیرخ 
خافت وی، گحرد و در ازای آنوی  .  کندحق  الوکاله در

رات ٭ دارایی ووضووع اوراق وشوارکت در قجوال حووادث احتهوالی حوه ، وطابق وقر 
 . گردد گذاران بیهه وی هنفع سرواخ

که وجوه نقدی جهع ٭ حه صوورت تودرخجی ، آوری شده از صاحجان اوراق از آنجا 
کووه از ، شوووددر اجوورای پووروژه هزخنووه وووی ناشوور اوراق وشووارکت وعهوووال  حسووب وکووالتی 

دار حووانكی قوورار  سووودگذاری  سوورواخه صوواحجان اوراق دارد وجووالغ وووذکور را در حسوواب
 .  نهاخددر پروژه وصرف وی، از آن را از طرف صاحجان اواراقدهد و سود حاصل وی

سوود قطعوی ، حسب قورارداد وهكون اسوت در پاخوان دورۀ وشوارکت، ناشر اوراق ٭
ص در بوین دورۀ وشوارکت بپردازد خا حا زووان واهوه خوا  5واهوه خوا  7)ووثال  ، حنودی وشوخ 

کسور  بپردازد و در پاخوان از 1ساالنه( سودی حه عنوان علی الحساب سوود نهوایی طورح 
 .  نهاخد

کووواروزد ، در وحاسوووجۀ سوووود صووواحجان اوراق ٭ احتووودا حوووق  الوکالوووۀ ناشووور اوراق و 
سووۀ سووۀ رتجووه و س  کسوور شووده و حاقحهانوودۀ سووودحنوودی و سووایر هزخنووه اوووحن و و س  حووه ، هووا 

 .  شودحساب صاحجان اوراق واریز وی

                                                           
ف در آن ونع شرعی خا قانونی ندارد. 1 که تصر   . از وجالغی 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

 حکن اوراق وشارکت 
گر ناشر اوراق حسب وفواد وکالوت فووق ع . 1619 مسأله گوذاری اوراق ، هول نهاخودا وا

ت وذکور صححح است و اشكال ندارد کحفح   1.وشارکت حه 
طووور وشوواع  صوواحجان اوراق وشووارکت حاخوود در عووحن طوورح خووا پووروژه حووه . 1611 مسأله

   .شرخک شوند
که آنان تنها در سود و ونوافع حاصول شوده  ،حنابراین  گر حنای قرارداد بر این حاشد  ا

 ؛ حح نحستصح، نه در خوِد طرح و پروژه، شرخک حاشند

حووه عجووارت  .شووود حلكووه قوورارداد وووذکور در برخووی از ووووارد عرفووا  بوور قوورض تطجحووق وی 
دهنوود وشووروط حووه اخنكووه وقووداری از حووه ناشوور اوراق قوورض وووی، صوواحجان اوراق ،دخگوور

خافووت نهاخنوود قوورض ربوووی و حوورام  ،کووه در ایوون صووورت؛ سووود و ونووافع حاصووله را در
 .  آخدنوعی قرارداد حاطل حه حساب وی ،در حعضی از ووارد نحز؛ شود وحسوب وی

وت . 1611 مسأله گر اوراق وشارکت بورای انجوام فعالح  هوای اقتصوادی ناوشوروع وثول ا
 سوواخت وسووایل قهووار و اوووور حوورام دخگوور، سووكراتتولحوود شووراب و و، وعوواوالت ربوووی

   2.در آن جایز نحستگذاری  سرواخه ،ونتشر شود
که حه وی داده شد . 1612 مسأله . ه عهول نهاخودناشر اوراق حاخد حسب وفاد وکالتی 

گووذاری اوراق وشووارکت بوورای طوورح و پووروژۀ حنووابراین،  نجاخوود وجوووه نقوودی حاصوول از وا
گحرد ن را در طرح خا پروژۀ دخگر حكار   ؛ وعح 

خافتی از صاحجان اوراق  ناشر اوراق نهی ،طور ههحن که حاخد آن  -تواند از وجالغ در
 3.حه اوراق را بپردازدسود علی الحساب وربوط  - کندگذاری  سرواخه را در پروژه

                                                           
ه. 1 گفته وی ،الجت  که در وساجل حعد  گرددالزم است نكاتی   .  شود رعاخت 
شوود و ارتكواب اووور دن در اوور حرام وحسوب وویوذکور وشتهل بر نوعی اذن خا وکالت داگذاری  . سرواخه2

وه عرفا  حه سرواخه  .  شودگذار وستند وی وحر 
ووه. 3 گوور ناشوور حسووب قوورارداد از طوورف صوواحجان اوراق وکحوول حاشوود تووا حووا اجوورای حخشووی از پووروژه ،الجت  حووق  ، ا

اختحووار دارد ، لووهخووذ حووق  الوکااپووس از ، الوکالووۀ خوووخش نسووجت حووه آن وقوودار را از سوورواخۀ وشووارکت بووردارد
 . سود علی الحساب صاحجان اوراق را از آن بپردازد
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گوور . 1613 مسأله کووه از صوواحجان اوراق دارد ، ناشوور اوراق وشووارکت ا حسووب وکووالتی 
وکالتی سوددار حوانكی قورار داده و گذاری  سرواخه آوری شده را در حساب وجالغ جهع

الزم اسوت ، نهاخودسود حاصل از آن را از طورف صواحجان اوراق در پوروژه وصورف ووی
کووه در وسووألۀ وکووگذاری  سوورواخه احكووام وربوووط حووه بیووان شوود را « 1003»التی حووانكی 

گوور حسوواب وووذکور حسوواب پووس ووت آن ا رعاخووت نهاخوود و ا کووه واهح  نووداز حووانكی اسووت 
خافووت سووود در ضووهن آن رحووا اسووت و ، حاشوودنوووعی قوورض دادن حووه حانووک وووی شوورط در

 .  جایز نحست

گووور صووواحجان اوراق وشوووارکت در ضوووهن عقووود وکالوووت حوووا ناشووور اوراق  . 1614 مسأله ا
 :  شرط نهاخند

که ناشر .الف خودش اقدام حه حاز خرخد پروژه حوه ، پس از احداث پروژه در صورتی 
کارشناسی شده نهاخد و حوه صواحجان اوراق حاحوت ثهون وعاولوه وودیون شوود ، قحهت 

کنوود ر تووأخحر  حاحووت هوور روز خووا هوور ووواه ، چنانچووه در پرداخووت ثهوون وووذکور از ووعوود وقوور 
نی را حه عنو، در پرداخت حدهی تأخحر کرد خوا وجوه التوزام خوا خسوارت وجلغ وعح  ان دیر 

 .  شودشرط وذکور ربوی و حرام وحسوب وی، تأخحر تأدخه دین بپردازد
که ناشر پس از احداث پروژه .ب آن را حوه شوخص حقحقوی خوا حقووقی ، در صورتی 

کارشناسووی شووده حفروشوود و شووخص وووذکور حووه صوواحجان اوراق  1دخگووری حووه قحهووت 
ف است ثهن ، ودیون شود وعاوله را از شخص وذکور وصول و حوه حسواب ناشر ووظ 

حاحوت هور  ،صاحجان اوراق واریز نهاخود و چنانچوه در انجوام عهول ووذکور توأخحر نهاخود
نووی را حووه عنوووان وجووه التووزام بپووردازد، روز خووا هوور ووواه تووأخحر در انجووام عهوول ، وجلووغ وعح 

 2.اشكال ندارد و صححح است
                                                           

ه. 1  ۀشرط دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خا وجه التوزام حاحوت توأخحر در پرداخوت دیون در ضوهن وعاولو ،الجت 
 .  شودو رحا وحسوب وی وذکور )فروش پروژه( جایز نحست

گر وجه التزام وذکور حه صورت شرط نتحجه حاشد . 2 گفته شود در صورت تأخحر حوه ازای هورروزا ، )وثل اخنكه 
م ؛ وجلغ وذکور را ودیون حاشد( صححح نحست فرق بین شرط نتحجه و شرط فعل از توضححات جلد سوو 

 .  شود وعلوم وی« 744 و 455»وساجل 
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ن  .ج کوووه ناشووور در پرداخوووت وجلوووغ وعوووح  سوووود علوووی الحسووواب اوراق در صوووورتی 
نوی را حوه  حاحت هر روز خا هر واه تأخحر، وشارکت تأخحر نهاخد در پرداخت آن وجلوغ وعح 

وحوووول  اشووووكال اسووووت و احتحوووواط واجووووب در توووورک آن ، عنوووووان وجووووه التووووزام بپووووردازد
 1.حاشد وی

سوووۀ عاوووول )عاوووول پرداخوووت( . 1615 مسأله گووور حانوووک خوووا و س  در ضوووهن قووورارداد  2ا
ووت )وووثال  عقوود اجوواره( حوو ووف اسووت طجووق اعووالم عاولح  کووه وی ووظ  ا ناشوور شوورط نهاخوود 
سوووۀ عاوووول وجووووه الزم را جهوووت پرداخوووت سوووود علوووی الحسووواب حوووه ، حانوووک خوووا و س 

ر تووأوحن و در اختحووار عاووول پرداخووت  صوواحجان اوراق وشووارکت در سررسووحدهای وقوور 
وف اسوت پوس از احوداث پوروژه و فوروش آن قرار دهود و نحوز ثهون آن را در اختحوار ، ووظ 

نهاخد و چنانچوه ناشور در  ول قرار دهد تا آن را حه حساب صاحجان اوراق واریزنهاد عا
حاحت هر روز خا هر وواه توأخحر در انجوام عهول ، تأوحن وناحع فوق خا واریز آن تأخحر نهاخد

سوۀ عاوول بپوردازد نی را حه عنوان وجه التزام حه حانک خوا و س  اشوكال ، وذکور وجلغ وعح 
 3.ندارد و صححح است

 ازار ثانوی اوراق وشارکتحکن ح

گووذاری ایوون اوراق در حووازار  . 1616 مسأله گوور صوواحجان اوراق وشووارکت اقوودام حووه وا ا
ووه حووه اخنكووه دارایووی صوواحجان اوراق وهكوون ، نهاخنوودثووانوی اوراق وشووارکت وووی حووا توج 
وجووالغ نقوودی و وطالجووات )دیوون( حوووه ، کوواال، وصووالح، حنوواء، اسووت ترکحجووی از زوووحن

کووه فووروش آنهووا گووذاری اوراق در حووازار ثووانوی  - صووورت وشوواع حاشوود  کووه در قالووب وا

                                                           
ه. 1 گر وجه التزام وذکور حه صورت شرط نتحجه حاشد ،الجت   . فتوی  صححح نحست، حنابر ا

که قجال  بیوان شودههان ط. 2 ن ووی ،ور  کوه از طورف ناشور وعوح  شوود و پرداخوت عاوول پرداخوت نهوادی اسوت 
خوا حازخرخود آن قجول از ، حازپرداخت اصل وجلوغ اوراق وشوارکت در سررسوحد، الحساب و قطعی سود علی

د وی ت وتعه   .  شودسررسحد و سایر اوور ورتجط حا اوراق را حسب قرارداد عاولح 

ه. 3 گر و ،الجت   . فتوی  صححح نحست، حنابر جه التزام وذکور حه صورت شرط نتحجه حاشدا
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 1.حاخد حا رعاخت شراخط صححح بودن بیع عحن و دین حاشد - گحردصورت وی
 اوراق وشارکت قابل تعوخض خا تجدیل حه سهام و حکن آن

دارای اوتحووازاتی اسووت از جهلووه ، گوواهی اوراق وشووارکت ونتشوور شووده در بووورس ٭
 ؛ حاشد وی اخنكه قابل تجدیل خا تعوخض حا سهام

کوووه توسووواوراق وشوووارکتی ، «اوراق وشوووارکت قابووول تعووووخض حوووا سوووهام»  ط اسوووت 
هووای حووا سووهام سووایر شوورکت، ونتشوور و در سررسووحد نهووایی هووای سووهاوی عووامشوورکت

 2.شودپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعوخض وی
کووه اوراق وشووارکتی ، «اوراق وشووارکت قابوول تجوودیل حووه سووهام»ههچنووحن  ٭ اسووت 
وق افووزاخش  هووای سوهاوی عوامشورکت طتوسو ونتشوور و در سررسوحد نهوایی خووا زووان تحق 

 ؛ گردد تجدیل وی، های ووضوع طرح اوراق وشارکتسرواخه حه سهام شرکت

وعهوال  شوراخط وشوارکت و ترتحوب تعووخض و تجودیل اوراق وشوارکت حوه سوهام در  
اسووت دارنوودۀ شووود و اسووتفاده از ایوون اوتحوواز ونوووط حووه درخووووی ورقووۀ وشووارکت ذکوور
 .  اوراق وشارکت است

بورای انجوام ، شرکت سوهاوی ووذکور، «اوراق وشارکت قابل تجدیل حه سهام»در  ٭
راتش اقوودام حووه افووزاخش سووهام و انتشووار اوراق سووهام جدخوود ، ایوون تجوودیل حسووب وقوور 

 ؛ نهاخد وی
م نسوجت حوه سوهام  سهام، پس از صدور سهام جدخد  داران قجلی شرکت حوق  تقود 

خافووت سووهام جدخوود شوورکت؛ رنوودوووذکور ندا م در بوورای دارنوودگان اوراق ، زیوورا حووق  تقوود 

                                                           
که. 1 کودام از وووارد ووذکور وعلووم  ،واجبحنابر احتحاط  از جهله شراخط آن است  نوع و وقودار و اوصواف هور 

که ۀ، سوهن صواحب اوراق از سورواخولی وعهوال  در هنگوام فوروش، حاشد وت و فعلوی وشوارکت از لحواظ  ح 
ت ناوع توان جهت تصححح آن حه جای فروش در حازار ثانوی بورس از عقد وصوالحه لوم است و ویکحفح 
کهاستفاده نهود  ت سوهن صواحب اوراق از سورواخکه در آن الزم نحست  کحفح  ت و  دقحقوا  وعلووم  فعلوی ۀح 

ف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نهاخد  . حاشد خا آنكه وكل 

اقل حووه وحووزان اوراق وشووارکت قابوول تعوووخض ،ر ایوون صووورتد. 2 ووف اسووت حوود  ووجووودی سووهام ، ناشوور ووظ 
 . های وذکور را تا سررسحد نهایی اوراق وشارکت نگهداری نهاخدشرکت
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سووهن  ،تواننوود در صووورت تهایوولحاشوود و آنووان ووویوشووارکت قابوول تجوودیل حووا سووهام وووی
خافوووت نكووورده و سوووهام دار شووورکت ووووذکور  وشووواع خوووود حسوووب اوراق وشوووارکت را در

 .  گردند
سووهن  ایوون تعوووخض بووین، «اوراق وشووارکت قابوول تعوووخض حووا سووهام»در  . 1617 مسأله

حوا سوهام شورکت سوهاوی دخگوری صوورت ، وشاع فورد در طورح خوا پوروژۀ احوداث شوده
 حوا رعاخوت شوراخط شورعی هور - تواند در قالب عقد وعاوضه خا وصوالحهگحرد و ویوی
 .  انجام شود - کدام

کووووه در  ،طووووور ههووووحن افووووزاخش سووووهام و انتشووووار اوراق سووووهام جدخوووود حووووا شوووورحی 
ه ذکر شد  . حه خودی خود( اشكال نداردفی نفسه )، توضححات اولح 

 اوراق وضارحه. 3 □
احووی « اوراق وضووارحه» ٭ کووه بوور اسوواس قوورارداد وضووارحه طر  اوراق بهوواداری اسووت 

 ؛ شده است

سوه ووالی ناشور اوراق( از طورف حوانی اقودام   که شرکت واسوط )و س  حه این صورت 
 ۀت سورواخو دارندگان اوراق وضارحه ضهن پرداخو 1نهاخدحه انتشار اوراق وضارحه وی

اقوودام حووه انعقوواد قوورارداد وضووارحه حووا   دهنوود توواحووه شوورکت واسووط وکالووت وووی، وضووارحه
ی شووده را در اختحووار حووانی بوورای آور حانی)عاووول وضووارحه( نهاخوود و وجوووه نقوودی جهووع

ووتفع هووای تجوواری قوورار دهوود و صوواحجان اوراق در سووود حاصوول شووده بوور اسوواس الح 
که در اوراق ثجوت شوده حوا حواننسجت ، ی شورخک شووند و در پاخوان هور دورۀ ووالیهایی 

کسوور درصوودی حووه عنوووان حووق  الوکالوو کوواروزد  ۀسووود وووذکور پووس از  شوورکت واسووط و 
سوو سوو ۀو س  هووا بووین عاووول و صوواحجان اوراق حنوودی و سووایر هزخنووه رتجووه ۀاوووحن و و س 

 .  تقسحن شود

                                                           
ن )ووثال  سوه سوال خوا پونج سوال( ونتشور ووی سررسوحدگواه اوراق وضوارحه حوا . 1 گواه حودون وعوح   سررسووحدشوود و 

 . حاشداین اوراق دارای اعتجار وی ،حانی است و تا انحالل شرکت
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 حکن اوراق وضارحه
کوه در  - در اوراق وضارحه الزم است احكام و شراخط صححح بودن آن . 1618 مسأله

م فصل  گردد - بیان شد« وضارحه»جلد سو   :  ووارد ذیل است ،آنها ۀاز جهل .رعاخت 
کووه در فوووق بیووان شوود - 1وکالووت، صوواحب اوراق .1 حووه شوورکت  - حووا توضووححی 

 .  واسط حدهد

کوواال حووه عنوووان سوورواخۀ وضووارحه  .2 سوورواخۀ وضووارحه پووول نقوود حاشوود و قوورار دادن 
 2.طلب( حه عنوان سرواخه وحل  اشكال استصححح نحست و نحز قرار دادن دین )

گرفتووه شووود و وضووارحه در  ۀسوورواخ .3 وضووارحه در تجووارت و خرخوود و فووروش حكووار 
   3.داوداری و وانند آن صححح نحست، حاغجانی، زراعت، خدواتی، کارهای تولحدی

کسوور خووا درصوودی از  .4 سووهن سووود هوور خووک از عاووول و صوواحب اوراق حووه صووورت 
گردد و نهیونافع حاصل شده تعح کردین   4.توان آن را بر حسب اصل سرواخه تعحین 

گر وال .5 جاره حدون افراط و تفرخط او عاول در قرارداد وضارحه اوحن است و ا ، الت 
ههووه حووه عهوودۀ والووک ، تلووف خووا وعحوووب شووود خووا هوور نوووع خسووارت دخگووری رخ دهوود

 5.)صاحب اوراق( است و عاول ضاون نحست
که عاول چنانچه در ضهن ،حنابراین  کوه در سوود  - وضارحه شرط شود  ههچنوان 

ولوی اصول ، شورط ووذکور حاطول اسوت، در خسارت نحوز شورخک حاشود - شرخک است
 6.حاشدقرارداد وضارحه صححح وی

گر در ضهن وضارحه شرط شود ههۀ تلوف خوا خسوارت بور عهودۀ عاوول حاشود ، نحز ا

                                                           
 .  حا حق  توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق  الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق. 1
م. 2  . ذکر شد« 534تا  554»وساجل ، «وضارحه»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 

م. 3  .  ذکر شد« 530»وسألۀ ، «وضارحه»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 

م. 4  . ذکر شد« 533»وسألۀ ، «وضارحه»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 

م. 5  .  ذکر شد« 541»وسألۀ ، «وضارحه»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 

کند در صورت وقوع تلف خا خسارت. 6 گر در ضهن عقد وضارحه شرط  عاول تهوام خوا حخشوی از آن را ، ولی ا
کند از وال خودش حه انی ججران   . ن شرطی صححح استچنح، طور وج 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

د و صواحب ولوی ههوۀ سوود نحوز بورای عاوول خواهود بوو؛ چنحن شورطی صوححح اسوت
 1.اوراق سههی از سود نخواهد داشت

حكن دیرکرد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در عقود وضوارحه در فصول  .6
سات والی اعتجاریاحكام حانک»  .  بیان شد« 1011»وسألۀ ، «ها و و س 

 حکن حازار ثانوی اوراق وضارحه 
گذاری این اوراق د . 1619 مسأله گر صاحجان اوراق وضارحه اقدام حه وا  ۀر حازار ثانوخوا

کووه دارایووی صوواحجان اوراق وهكوون اسووت ترکحجووی از ، اوراق وضووارحه نهاخنوود از آنجووا 
فوروش آنهوا حاخود حوا رعاخوت ، پول نقد و وطالجات )دیون( حوه صوورت وشواع حاشود، کاال

 2.شراخط صححح بودن بیع عحن و دین حاشد

ه»ولی فروش سرواخۀ وضارحه در   حوه ونزلوۀ  - تکه عقود جوایز اسو - 3«وضارحۀ ؤذنح 
فسووخ وضووارحه وحسوووب شووده و بوورای جوواخگزخنی صوواحب جدخوود اوراق )خرخوودار( 

   .حاشدوی - حا رعاخت شراخط صححح بودن آن - احتحاح حه انعقاد وضارحه جدخد
ه ۀوضووارح»در شوواخان ذکوور اسووت،   - شووودکووه عقوود الزم وحسوووب وووی - «وعاوضووح 

کوه خوالف شورط حوا ع ،وضوارحه ۀفروش سورواخ اوول نجاشود اشوكال نودارد و در صوورتی 
ر شده برای آن در قرارداد ت خود حاقی است ،وضارحه تا انتهای زوان وقر   .  حه قو 

 اوراق وزارعه. 6 □
که « اوراق وزارعه» ٭ احوی شوده  اسواس بوراوراق بهاداری است  قورارداد وزارعوه طر 
 ؛ است

                                                           
م. 1  .  ذکر شد« 544»وسألۀ ، «وضارحه»فصل ، توضحح بیشتر در جلد سو 

که. 2 کودام از وووارد ووذکور وعلووم  ،واجبحنابر احتحاط  از جهله شراخط آن است  نوع و وقودار و اوصواف هور 
کهاز لحوا فعلووی ۀسووهن صواحب اوراق از سورواخ، ولوی وعهوووال  در هنگوام فوروش، حاشود کظ  وت و  ووت ح  حفح 

توووان جهووت تصووححح آن حووه جووای فووروش در حووازار ثووانوی بووورس از عقوود وصووالحه نوواوعلوم اسووت و وووی
کهاست که در آن الزم نحست  ت سوهن صواحب اوراق از سورواخفاده نهود  کحفح  ت و  فعلوی دقحقوا  وعلووم  ۀح 

ف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نه  . اخدحاشد خا آنكه وكل 

ه و و ۀ. توضحح وضارح3 مؤذنح  ه در جلد سو   .  ذکر شد« 500تا  504»وساجل ، «وضارحه»فصل  ،عاوضح 



   /بورس  

گووذاری اوراق حان وجوووه نقوودی وتقاضوو، ناشوور اوراق وزارعووه )شوورکت واسووط( حووا وا
کرده و حه وکالت از طرف آنان اوراق را جهع های قابل زراعت حوه صوورت زوحن، آوری 

از طورف دارنودگان  2سپس آن اراضی را حعد از آواده سازی 1،کند وشاع خرخداری وی
گذار وی کشاورزان حه صورت قرارداد وزارعه وا زراعوت ، نهاخد تا بور آن اراضوی اوراق حه 

ن شوده تقسوحن ، کنند و در پاخوان سوال زراعوی کوه در قورارداد وعوح  وحصوول حوه نسوجتی 
   3.شود

گرفتن سوهن صواحجان اوراق از وحصوول و فوروش آن  شرکت واسط حعد از تحویل 
کشووواورزی کسووور احتووودا حوووق  الوکالوووۀ خوووود و سوووایر هزخنوووه 4،در حوووازار وحصووووالت  هوووا را 

 . کندسود را بین صاحجان اوراق تقسحن وی ۀسپس حاقحهاند، نهاخد وی
حخشوی از زووحن زراعوی حوه صوورت وشواع « والک»، دارندۀ اوراق، اوراق وزارعه در
کشاورز« وکحل والک»، حاشد و ناشر اوراق وی  .  شودوحسوب وی« عاول»، است و 

 حکن اوراق وزارعه
از طوورف  5عووالوه بوور اعطووای وکالووت حووه شوورکت واسووط، در قوورارداد فوووق . 1621 مسأله

کووه در فوووق بیووان شوود - صوواحب اوراق ت  - حووا توضووححی  الزم اسووت شووراخط صووح 
م که تفصحل آن در جلد سو  گردد« وزارعه»فصل  ،وزارعه    .ذکر شد رعاخت 

                                                           
ووه. 1 کووافی  ،الجت  ووت عووحن آن بوورای صوواحجان اوراق وزارعووه  ووت ونووافع زوووحن حوودون ولكح  در عقوود وزارعووه والكح 

گوور شوورکت واسووط حووه وکالووت از صوواحجان اوراق اقوودام حووه اجووارۀ ،حنووابراین .اسووت زوووحن بوورای زراعووت در  ا
ن نهاخد نحز صححح است و صاحجان اوراق والک ونافع زوحن زراعی حه ت وعح  گردنود و طور وشاع وی ود 

که صاحجان اوراق والک زوحن هستند ،در این صورت  .  برخی از احكام آن وتفاوت حا صورتی است 

 .  کشی کانال، کشی ِزه، کارهایی وانند تسطحح. 2
کثر وحصووالتسود اوراق وزار. 3 ؛ سواالنه اسوت، عه حه صورت وتعارف حه دورۀ زراعی حستگی داشته و در ا

خووادی چووون وحووزان تولحوود )وحصووول( وور اسووت و حووه عواووول ز ت ، وقوودار سووود وتغح  قحهووت حووازار و ووودیرخ 
ت اوراق وزارعووه وووثال  پوونج سوواله اسووت و شوورکت  هووای تولحوود حسووتگی دارد هزخنووه کووه ووود  و نحووز در وووواردی 

ت عقوود ، دام حووه انعقوواد وزارعووه وووثال  خووک سوواله حووا زارع نهوووده اسووتواسووط اقوو الزم اسووت پووس از اتهووام ووود 
 .  اقدام حه انعقاد وزارعه جدخد نهاخد، وزارعه

کشاورز را وکحل در فروش وحصول نهاخدشرکت واسط وی ،در این قرارداد. 4  . تواند خوِد 

 .  کاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراقحا حق  توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق  الو. 5



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

حكن دیرکرد خا خسارت تأخحر تأدخه خوا وجوه التوزام در عقود وزارعوه شاخان ذکر است،  
سات والی اعتجاریاحكام حانک»در فصل   . بیان شد« 1011»وسألۀ ، «ها و و س 

  1رعهحکن حازار ثانوی اوراق وزا

هووای حووه زوووحنگذاری  سوورواخه حعوود از تجوودیل وجوووه نقوودی حاصوول از . 1621 مسأله
صاحجان اوراق وزارعه حه صورت وشواع والوک آن اراضوی هسوتند و چنانچوه ، زراعی

وحصووولی حاصوول شووده حاشوود در آن حووه صووورت وشوواع حووا زارعووحن شوورخكند و فووروش 
وورکه از زوووحن و وحصوووالت ووجووود حووا رعاخووت شووراخط صووححح بووودن  قوورارداد سووهن الش 

 2.اشكال ندارد« خرخد و فروش»

وووه ۀوزارعووو»ولوووی فوووروش سوووهن الشووورکۀ ووووذکور در   - کوووه عقووود جوووایز اسوووت - 3«ؤذنح 
شووود و بوورای جوواخگزخنی صوواحب جدخوود اوراق ونزلووۀ فسووخ وزارعووه وحسوووب وووی حووه
 - ح بوودن آنوووط صححوووت شراخووحا رعاخ - دووجدخ ووۀدار( احتحاح حه انعقاد وزارعووو)خرخ
گوور فروشوونده قصوود فسووخ قوورارداد را نداشووته حاشوود؛ دحاشوو وووی ووه ا الزم اسووت سووهن  ،الجت 

ت قرارداد وزارعوه حفروشود ، وشاع خوخش از زوحن را حه صورت وسلوب الهنافع در ود 
   ؛تا اخنكه وزارعه ههچنان حاقی حهاند

ووا فووروش سووهن الشوورکۀ وووذکور در  ه ۀوزارعوو»او  کووه عقوود الزم وحسوووب  - «وعاوضووح 
                                                           

کووه حووه: نخسووت؛ قحهووت اوراق وزارعووه در حووازار ثووانوی توواحع دو عاووول خواهوود بووود. 1 طووور  رشوود ارزش زوووحن 
م اسووت توور  هوور چووه حووه پاخووان سووال زراعووی نزدخووک؛ سووود سوواالنه: دوم؛ وتعووارف وسوواوی خووا بیشووتر از نوورخ تووور 

تووأثحر ایوون عاووول روی ، خاحوود و حعوود از تقسووحن سووودوووی قحهووت اوراق وزارعووه از ایوون جهووت افووزاخش، حاشوود
ت قورارداد وزارعوه، رودقحهت از بین وی دوحواره توأثحرش ، سپس حا گذشت زوان در صورت حاقی بودن ود 

 . شودشروع وی

که. 2 کودام از وووارد ووذکور وعلووم  ،واجبحنابر احتحاط  از جهله شراخط آن است  نوع و وقودار و اوصواف هور 
از زووووحن و  عووونا - هوووای ووجوووودسوووهن صووواحب اوراق از دارایوووی، وعهووووال  در هنگوووام فوووروش ولوووی، حاشووود

که - وحصوالت ت ناوعلوم است و ویاز لحاظ  کحفح  ت و  توان جهت تصوححح آن حوه جوای فوروش در ح 
کهاز عقد وصالحه است ،حازار ثانوی بورس که در آن الزم نحست  وت سوهن صواحب فاده نهود  کحفح  وت و  ح 

ف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حوا رعاخوت اْلعلون اوراق از س رواخه فعلی دقحقا  وعلوم حاشد خا آنكه وكل 
 . فاْلعلن وراجعه نهاخد

ه و و3 م. توضحح وزارعۀ ؤذنح  ه در جلد سو   .  ذکر شد« 357»وسألۀ  ،«وزارعه»فصل  ،عاوضح 



   /بورس  

ت حاقحهانوده جب فسخ شودن قورارداد وزارعوه نهویوو - شود وی شوود و وزارعوه در وود 
گوذاری اوراق در حوازار ثانوخوه خرخودار والوک وشواع اصول ، ههچنان حاقی اسوت و حوا وا

 .  شوداراضی وورد وزارعه حه صورت وسلوب الهنافع وی

که قرارداد وزارعه حاقی استشاخان ذکر است،  که حعود از  ،در وواردی  وحصوالتی 
گووذاری وووذکور پدخوود ووویو کسوور وشوواعا ولووک زارع و ، آخوود حسووب قوورارداد حووه صووورت 

کوه  گر خرخدار حا فروشنده در ضهن قرارداد فوروش شورط نهاخود  فروشنده خواهد بود و ا
ت حاقحهانووده از وزارعووه سووهن خوووخش از وحصوووالت آخنووده را پووس از ، فروشوونده در ووود 

توانوود در ضووهن وعاولووه ار ووویو خرخوود اشووكال نوودارد، حووه وی تهلحووک نهاخوود، حصووول
 .  برای خود در این زوحنه وکالت حگحرد

 اوراق وساقات . 3 □
کوه « اوراق وساقات» ٭ احوی  اسواس بوراوراق بهواداری اسوت  قورارداد وسواقات طر 

 ؛ شده است

گوذاری اوراق  وجووه نقودی وتقاضوحان ، ناشر اوراق وساقات )شرکت واسط( حوا وا
هووووای قابوووول حوووواغ، لووووت از طوووورف دارنوووودگان اوراقکوووورده و حووووه وکا آوری جهووووعاوراق را 
حوه وکالوت از  2آوواده سوازی  و حعد از 1کندبرداری را حه صورت وشاع خرخداری وی بهره

گووذار وی، طوورف دارنوودگان اوراق کنوود تووا حووه آنهووا  حووا قوورارداد وسوواقات حووه حاغجانووان وا
کننود و در پاخوان کوه در قوراردادحوه دسوت  وحصوول، رسحدگی  ن  آووده حوه نسوجتی  وعوح 

 3.شده تقسحن شود
                                                           

ه در عقد وساقات. 1 وت عوحن آن بورا ،الجت  ت ونافع حاغ حدون ولكح  کوافی والكح  ی صواحجان اوراق وسواقات 
گوور شوورکت واسووط حووه وکالووت از صوواحجان اوراق اقوودام حووه اجووارۀ حوواغ بوورای حاغووداری در  ،حنووابراین .اسووت ا

ن نهاخد نحز صححح است و صاحجان اوراق والک ونافع حاغ حه ت وعح  گردنود و در ایون طوور وشواع ووی ود 
که صاحجا  . ن اوراق والک زوحن هستندصورت برخی از احكام آن وتفاوت حا صورتی است 

 .  کشی کانال، حفر چاه، های وناسب کارهایی وانند غرس نهال. 2

ور وی سود اوراق وسواقات حوه. 3 خوادی  طوور وتعوارف سواالنه اسوت و وقودار ایون سوود وتغح  حاشود و حوه عواوول ز
 .هووای انجووام شووده حسووتگی داردقحهووت وحصوووالت و هزخنووه، چووون وحووزان تولحوود )برداشووت وحصووول(

داونووۀ سووود ، توانوود بوور حسووب تجووارب سووالحان قجوول و پوویش بینووی آخنوودهناشوور اوراق هرچنوود ووویحنووابراین، 
ص وی، انتظاری را تخهحن بزند ت وشخ  ا سود واقعی در پاخان ود   .  شوداو 



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

گرفتن سهن صاحجان اوراق از وحصول و فروش آنهوا  شرکت واسط حعد از تحویل 
کسووور احتووودا حوووق  الوکالوووۀ خوووود و سوووایر هزخنوووه 1،در حوووازار وحصووووالت حاغوووداری هوووا را 

 . کندسپس حاقحهاندۀ سود را بین صاحجان اوراق تقسحن وی، نهاخد وی
حاشود  حه صورت وشاع وی حخشی از حاغ« والک»، در اوراق وساقات دارندۀ اوراق

 .  شونددر قرارداد وساقات وحسوب وی« عاول»، و حاغجان« وکحل والک»، و ناشر

 حکن اوراق وساقات 
از طوورف  2عووالوه بوور اعطووای وکالووت حووه شوورکت واسووط ،در قوورارداد فوووق . 1622 مسأله

کووه در فوووق بیووان شوود - صوواحب اوراق ت  - حووا توضووححی  الزم اسووت شووراخط صووح 
م فصل وساقات  گردد« وساقات»که تفصحل آن در جلد سو    .ذکر شد رعاخت 

حكوون دیرکوورد خووا خسووارت تووأخحر تأدخووه خووا وجووه التووزام در عقوود شوواخان ذکوور اسووت،  
سات والی اعتجاریاحكام حانک»وساقات در فصل  بیوان  «1011»وسوألۀ ، «ها و و س 

 .  شد

 حکن حازار ثانوی اوراق وساقات 

کوه ، حاشودسواقات ههاننود اوراق وزارعوه وویحكن حازار ثانوی اوراق و . 1623 مسأله
 .  بیان شد« 1541»در وسألۀ 

 اوراق جعاله . 8 □

احوی شوده ، «اوراق ُجعاله» ٭ که بر اساس قورارداد جعالوه طر  اوراق بهاداری است 
ووهُجعالووۀ او»ترکحجووی از دو قوورارداد اسووت و  کووه طووی  دو وووی« ُجعالووۀ ثانوخووه»و « لح  حاشوود 

 .  شود ورحله انجام وی

سووشوور ٭ حووا انتشووار ، وووالی ناشوور اوراق( حووه وکالووت از طوورف حووانی ۀکت واسووط )و س 
هقرارداد جعالۀ او»ام حه انعقاد اقد، اوراق جعاله حه این ، نهاخدگذاران وی حا سرواخه« لح 

                                                           
 . تواند خوِد حاغجان را وکحل در فروش وحصول نهاخدشرکت واسط وی ،در این قرارداد. 1
 .  نحز وکالت در تعحین حق  الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق حا حق  توکحل غحر و. 2
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کووه حووانی نقووش  ، و شوورکت واسووط« عاووول»و صوواحجان اوراق نقووش « جاعوول»صووورت 
 ؛ نهاخندطرفحن را اخفا وی« وکحل»نقش 
گر صاحجان اوراق جعاله)حانی( اعالم وی« جاعل» نوی را، کند ا  پوروژه خوا طورح وعح 
کووز تجوواری خووا تعهحوورات و حوواز - کوواالی وووورد  واننوود احووداث ورا سووازی آنهووا خووا سوواخت 
ص انجووام دهنوود - 1نحوواز ت وشووخ  )حووق  الزحهووۀ( « ُجْعوول»بوورای آنووان ، بوورای او در ووود 

نووی کووه حووه صووورت دفعووی  را در نظوور وووی 2وعح  کووار خووا در دورهگحوورد  هووای زوووانی در پاخووان 
ن  .  بپردازد - ساالنه، شش واهه، وثال  فصلی - وعح 
وجووه نقودی آنوان ، گذاران شرکت واسط در ضهن اعطای اوراق جعاله حه سرواخه 

خافوت ووی نهاخود و حوه وکالوت از طورف صواحجان اوراق اقودام حوه را در جاخگاه وکحول در
نهاخود حوه ایون صوورت جعاله ووازی( حا پیهانكاران وی« )قرارداد جعالۀ ثانوخه»انعقاد 

و شورکت واسوط نقوش « عاوول»و پیهانكاران نقوش « جاعل»که صاحجان اوراق نقش 
 ؛ نهاخندطرفحن را اخفا وی« وکحل»

گوور پیهانكوواران شوورکت واسووط از طوورف صوواحجان اوراق )جاعوول( اعووالم وووی  کنوود ا
ن وووذکور را در ووود  ، )عاووول( ص انجووام دهنوودپووروژه خووا طوورح وعووح  بوورای آنووان ، ت وشووخ 

نی را در نظر ووی« ُجْعل» کوه وعهووال  آن را در دوره)حق  الزحهه( وعح  هوای زووانی گحورد 
کار وی ن حه تناسب پیشرفت   3.پردازدوعح 

ناشوور اوراق )شوورکت واسووط( درصوودی از سووود حاصوول از قوورارداد جعالووه را حاحووت  
ارد و حاقحهانودۀ سوود بوین صواحجان اوراق دهوا بور وویالوکالۀ خوخش و سایر هزخنه حق  

 . شودتوزخع وی
کووه انجووام ووضوووع  ٭ کوواال(  در حسووحاری از ووووارد )واننوود احووداث پووروژه خووا سوواخت 

                                                           
گسوووترش و توسوووعۀ تولحووودات صووونعتی ،از ایووون اوراق. 1 خووودواتی و عهرانوووی ، حازرگوووانی، کشووواورزی، بووورای 

 . شود استفاده وی

کوه قورار اسوت حوه آنوان. 2 گورفتن اصول سورواخۀ صواحجان اوراق و سوودی   این ُجْعول )حوق  الزحهوه( حوا در نظور 
 . گردد ها تعحین ویو سایر هزخنه پرداخت شود و حق  الوکالۀ شرکت واسط

ه. 3  .  از عقد اجاره خا صلح حا رعاخت شراخط شرعی آن استفاده نهود، توان حه جای جعالۀ ثانوخهوی ،الجت 
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ط پیهانكوار ه اسوت و وعهووال  حسوب قورارداد توسولح  نحازوند وصالح و وواد او، جعاله
ه وی  .  شود)عاول در جعاله ثانوخه( تهح 

 حکن اوراق جعاله 
گحورد از قورار  نكاتی . 1624 مسأله وه قورار  گوذاری اوراق جعالوه حاخود ووورد توج  که در وا

 :  ذیل است
کووه در فوووق بیووان شوود - 1وکالووت، صوواحجان اوراق .1 حووه شوورکت  - حووا توضووححی 

 .  واسط حدهند
تواننود در جعالوۀ دوم انجوام عهلوی صواحجان اوراق نهوی ،واجبحنابر احتحاط  .2

کوواال( را حووا کووه وووورد جعالووۀ اول بوووده )وثوول احووداث حنووا  خووا حازسووازی آن خووا سوواخت 
کهتوور از آنچووه در جعالوو حووق   حووه شووخص ثالووث  ،اول تعحووین شووده ۀالزحهووه )ُجْعوول( 

گذار نهاخند و وا حه التفاوت ُجْعل را برای خود بردارند  ؛ )پیهانكار( وا
هرچنوود از طریووق شوورکت  - وگوور آنكووه صوواحجان اوراق حخشووی از انجووام عهوول را

ل شوند - واسط  2.وتكف 
گوور ووضوووع جعالووۀ او ،حنووابراین ووه بووین حووانی و صوواحجان اوراق ا  ۀاحووداث پووروژ»لح 

ن حووا انعقوواد قوورارداد حووا پیهانكوواران گوورفتن  3وعووح  کووار  و تووأوحن هزخنووۀ وووالی آن و نحووز حووه 
کووه بوور ُحْسوون اجوورای آن نظووارت نهاخنوود چنانچووه شوورکت واسووط حووه ، حاشوود« نوواظرانی 
کووه اووووری ههچووون  ،ر نهاخوودوکالووت از صوواحجان اوراق اقوودام حووه ایوون اووو از آنجووایی 

کار )که حخ ل اسوت( انعقاد قرارداد و نظارت بر ُحْسن اجرای  شی از ووضووع جعالوۀ او 
ق ویتوس تواننود احوداث طورح و پوروژه را آنوان ووی، شوودط وکحل صاحجان اوراق وحق 

م حه شخص ثالث )پیهانكار( حا حق  الزحه گذار نهاخند ۀدر جعالۀ دو   4.کهتری وا

                                                           
 .  حا حق  توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق  الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق. 1

محه جل. 2  .  وراجعه شود« 500»وسألۀ ، «جعاله»فصل  ،د سو 

 . ثانوخه خا اجاره خا هر قرارداد وشروع دخگر ۀحه صورت جعال. 3

 . حاشدوی« احداث طرح و پروژه»ووضوع جعالۀ ثانوخه )جعالۀ ووازی(  ،حنابراین. 4
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 1؛جعاله از اخقاعات است و شرط ضهن آن الزم الوفاء نحست .3
بووورای الزم الوفووواء بوووودن آنهوووا ، چنانچوووه قووورارداد شووواول شوووراخطی حاشووود ،حنوووابراین 
در ، صوولح اسووتفاده نهووود تووا اخنكووه شووراخط ونظووور نظوور توووان از عقووودی واننوود عقوود وووی

 .  ضهن آن واقع شود
ووه چنانچووه در ضووهن قوورارداد جعالووۀ او .4 جاعوول ووودیون حووه ، کووه حووا انجووام عهووللح 
شورط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا وجوه التوزام در ، شود الزحهه )ُجْعل( وی حق  

   2.شودرحا و حرام وحسوب وی، ازای تأخحر در پرداخت ُجعل شود
 3توانود در ضوهن عقودی وثول صولحشرکت واسط از طرف صاحجان اوراق وی .5

حاحووت هوور روز ، کووه در صووورت تووأخحر در انجووام عهوول حووا عاووول )پیهانكووار( شوورط نهاخوود
نی را بپردازد )که آن را شرط فعل وی  4.ناوند(تأخحر وجلغ وعح 

کوووه انجوووام ووضووووع جعالوووه .6 وووه اسوووت نحازونووود وصوووالح و ووووواد او، در ووووواردی  لح 
ووه ووویحسووب قوورارداد توسوو کووه ، شووودط پیهانكووار )عاووول در جعالووه ثووانوی( تهح  از آنجووا 

تواند در قالوب این تهلحک وی، حاشدوشتهل بر نوعی از تهلحک نحز وی قرارداد وذکور
ت آن - خكی از عقود اسالوی وثل هجه خا وصالحه خوا وعاوضوه  - حوا رعاخوت شوراخط صوح 

که شرکت واسط وثال  پوروژ، ط شرکت واسط انجام شودتوس احوداث  ۀحه این صورت 
کاالی تولحد شده را حه حانی تهلحک نهاخد  .  شده خا 

م .7 که در جلد سو  گردد« جعاله»فصل  ،سایر احكاوی   . بیان شد رعاخت 

                                                           
م1  .  وراجعه شود« 747»وسألۀ ، «حعضی از احكام وربوط حه شرط»وجحث  ،. حه جلد سو 

ۀ جاعل اوزیرا صاحجان اوراق پس از انجام عهل. 2 ه، در ذو  شووند و قورارداد را طلجكوار ووی« ُجْعول»وجلوغ ، لح 
ر رحا وحسوب وی  .  گرددشرط دیرکرد در ازای تأخحر در ادای دین وذکور از ووعد وقر 

کووه جعالووه از اخقاعووات وحسوووب وووی. 3 رط وووذکور در شوو، شووود و شوورط ضووهن آن الزم الوفوواء نحسووتاز آنجووا 
 . ضهن خود جعالۀ ثانوخه وجوب وفاء ندارد

کووه در صووورت تووأخحر در انجووام عهوول. 4 کنوود  گوور شوورط  ووا ا نووی حووه ، او  پیهانكووار حاحووت هوور روز تووأخحر وجلووغ وعح 
گووردد )کووه آن را شوورط نتحجووه وووی ووۀ وی حووه آن وجلووغ ووودیون  ناونوود( صوواحجان اوراق حوودهكار حاشوود و ذو 

م« شورط نتحجوه»و « عولشورط ف»فورق بوین ؛ صححح نحست « 744و  455»وسواجل ،از توضوححات جلود سوو 
 . شود وعلوم وی
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 نوعی دخگر از اوراق جعاله

کووه در تعرخووف ایوون اوراق ذکوور شوود - اوراق جعالووه ٭ توانوود حووه وووی - غحوور از صووورتی 
شووحوۀ ترکحجووی از قوورارداد جعالووه و فووروش نسووحه )اقسوواطی خووا رأسووی( خووا اجوواره حووه شوورط 

گردد   ؛تهلحک نحز ونعقد 
کوه شورکت واسوط حوا انتشوار اوراق جعالوه  وجووه نقودی صواحجان ، حه این صورت 

کوورده و حووه وکالووت از طوورف آنووان اقوودام حووه انعقوواد قوورارداد جعالووه  آوری جهووعاوراق را 
ص حا پیهانكار وی ۀجهت احداث پروژ کاالی وشخ  ن خا تولحد   ؛ نهاخدوعح 

. شوودوحسووب ووی« عاوول»ر و پیهانكا« جاعل»، در این قرارداد صاحجان اوراق 
کووواال بووورای صووواحجان اوراق شووورکت واسوووط آن را حوووه ، حعووود از احوووداث پوووروژه خوووا تولحووود 

گذار وی  1.نهاخدصورت فروش اقساطی خا اجاره حه شرط تهلحک حه حانی وا
کوه در  . 1625 مسأله اوراق »، «اوراق جعالوه»انتشار اوراق فوق نحز حا رعاخت شوراخطی 
 .  اشكال ندارد، بیان شد« لحکاوراق اجاره حه شرط ته»و « وراححه

 حکن حازار ثانوی اوراق جعاله

کووه وهكوون  . 1626 مسأله ت قوورارداد از آنجووا  دارایووی صوواحب اوراق جعالووه در ووود 
 - وووثال  پووروژۀ نحهووه تهووام - 2عحووان در حووال سوواختاوصووالح و ، کوواال اسووت ترکحجووی از

ها حا فروش آن، حه صورت وشاع خا برخی از آنها حاشد 3وجالغ نقدی و وطالجات )دیون(
 4؛رعاخت سایر شراخط صححح بودن فروش عحن و دین اشكال ندارد

                                                           
کووه توضووحح آن در ، انتشووار اوراق جعالووه وشوواحه اوراق استصووناع نحووز قابوول اراجووه اسووت ،شوواخان ذکوور اسووت. 1

 .اوراق استصناع خواهد آود
 . شودتوضحح آن در وسألۀ حعد ذکر وی. 2

 .  شودذکر وی« 1544»در وسألۀ  که یتوضحححا . 3

که. 4 کودام از وووارد ووذکور وعلووم  ،واجبحنابر احتحاط  از جهله شراخط آن است  نوع و وقودار و اوصواف هور 
که ۀسووهن الشوورکه صوواحب اوراق از سوورواخ، ولووی وعهوووال  در هنگووام فووروش، حاشوود ووت و فعلووی از لحوواظ  ح 

ت ناوعلوم است و وی ار ثانوی بورس از عقد وصوالحه توان جهت تصححح آن حه جای فروش در حازکحفح 
کهاست که در آن الزم نحست  کحفح  فاده نهود  ت و  دقحقوا  وعلووم  ت سوهن صواحب اوراق از سورواخه فعلویح 
ف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نهاخد، حاشد  . خا آنكه وكل 
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کوووه صووواحب اوراق وووهدر جعالوووۀ او 1ولوووی از آنجوووا  ، و در جعالوووۀ ثانوخوووه« عاوووول»، لح 
شوود و چنانچوه حوا فوروش ووذکور از عاوول بوودن و جاعول بوودن وحسوب وی« جاعل»

ح حووه انعقوواد خوودار( احتحووابوورای جوواخگزخنی صوواحب جدخوود اوراق )خر، انصووراف دهوود
ه و ثانوخجعالۀ او  2.حاشدوی - حا رعاخت شراخط صححح بودن آن - جدخد ۀلح 

گر پیهانكار اشحای  . 1627 مسأله وه را حوه وکالوت وورد نحاز وانند وصالح و وواد اوا لح 
 طوووور وشووواع ولوووک اشوووحای ووووذکور حوووه، از صووواحجان اوراق جعالوووه خرخوووداری نهاخووود

 ؛ حاشدصاحجان اوراق وی
ا چنانچه پیهانكا  اووال وذکور ولوک پیهانكوار ، ر آنها را برای خود خرخده حاشداو 
که هنووز تهلحوک حوه صواحجان اوراق نشوده حاشودوی جوزء دارایوی ، حاشد و در صورتی 

 .  شود تا در حازار ثانوی بورس قابل فروش حاشد آنان وحسوب نهی

کووه ،در قوورارداد جعالووه . 1628 مسأله اسووتحقاق ، عاووول قجوول از انجووام عهوول از آنجووا 
در جعالووۀ . حنووابراین، حاشوود)ُجْعوول( نوودارد و جاعوول حووه وی ووودیون نهووی حووق  الزحهووه

کووه عاووول )صوواحب اوراق( حووه وظحفووه خوووخشاو ووه تووا وقتووی  از ، عهوول نكوورده حاشوود 3لح 
حاشوود تووا حتوانوود طلووب خوووخش را در حووازار ثووانوی بووورس حووه جاعوول )حووانی( طلجكووار نهووی

   ؛فروش برساند
ه گر ووضوع قرارداد جعاله طور ،الجت  کوه ووثال  پوروژه در طوی  ا احی شوده حاشود  ی طر 

وق شوود و بورای اتهوام هور ورحلوه ن شوده  ،چند ورحلوه وحق  حوق  الزحهوه )ُجْعول( وعوح 
ن شوده، عاوول از جاعول، پس از اتهام هور ورحلوه، حاشد بورای آن ورحلوه را  ُجْعول وعوح 

                                                           
که در توضوحح آن د ،ونظور. 1 وشواحه آن در ؛ ر احتودای شورح اوراق ذکور شودصورت اصلی اوراق جعاله است 

 . های دخگر انتشار اوراق نحز جاری استجعاله وربوط حه صورت
ه. 2 گر جعالۀ اولحه از طرف حانی حه صورت عام واقع شود ،الجت  که شواول هو، ا ر خوک از صواحجان اوراق طوری 

گوردددر عرضۀ او ه و عرضۀ ثانوخه بورس  گوذاری آن حوه افوراد حوا انصوراف هور خوک از صواحجا، لح  ن اوراق و وا
ت خوود حواقی اسوت و سوهن صواحب اوراق از وقودار ، جعالۀ اوحعد وه حوه قوو  تعحوین شوده حعود از « ُجعول»لح 

-حه نسجت پیشرفت پروژه خا طرح توا زووان انصوراف ووی ،انصراف از عاول بودن و فروش آن در حازار ثانوی

 . حاشد

کاال و تحویل آن حه حانیثانوخه و احداث پروژه خ ۀانعقاد جعال. 3  . ا ساخت 
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حوا  - توانود اقودام حوه فوروش طلوب خووخش در حوازار ثوانوی بوورس حاشد و ویطلجكار وی
 .  نهاخد - رعاخت شراخط صححح بودن آن

 اوراق استصناع . 1 □

کووووه « اوراق استصووووناع» ٭ قوووورارداد استصووووناع  اسوووواس بووووراوراق بهوووواداری اسووووت 
احی شده است )سفارش  .  ساخت( طر 

نوی را حوه ، در قرارداد استصناع ٭ فردی احداث طرح خا پروژه خا ساخت شویء وعح 
ن  - ر خا هنروندپیهانكار خا صنعتگ - شخص دخگر وانند در ازای پرداخت وجلغ وعح 

کوووار خوووا در دوره کوووار سوووفارش در پاخوووان  ص حوووه تناسوووب پیشووورفت  هوووای زووووانی وشوووخ 
کوورده و حووه  وووی ن شووده آووواده  دهوود تووا شووخص وووذکور وووورد سووفارش را در زوووان وعووح 

 .  سفارش دهنده تحویل دهد

 .الفففف: اسوووتحوووه دو شوووحوه قابووول اجووورا  ،ایووون قووورارداد در ووووورد اوراق استصوووناع ٭
 .  استصناع غحر وستقحن .ب ؛استصناع وستقحن

احووداث خووا توسووعۀ طوورح خووا پووروژۀ  1حووانی ،در ایوون شووحوه :اسحصففًاعهسففحمین.الففف
ن را حووه پیهانكووار )سووازنده و وجووری طوورح( سووفارش  خوواص کوواالی وعووح  خووا سوواخت 
د ووی وی کواال را طجوق زوواندهد و در وقابل وتعه  ی حنود شوود اجورت و بهوای پوروژه خوا 

کووواال حوووه صوووورت اوراق استصوووناع  ص وتناسوووب حوووا پیشووورفت پوووروژه خوووا تولحووود  وشوووخ 
ت  .  دار حه پیهانكار بپردازد ود 
کنندۀ اوراق استصناع( در برخی از ووارد صجر وی ٭ خافت  کند تا در پیهانكار )در

گواه  سررسحد کنود و  خافوت  ر وجلغ اسوهی اوراق استصوناع را از سوفارش دهنوده در وقر 
گووذاری اوراق استصووناع در حووازار ثووانوی بووورس در ازای ، دسررسووحقجوول از  اقوودام حووه وا

خافت وجالغ نقدی وی  .  نهاخد در
ووب از استصووناع او، ایوون قوورارداد :اسحصففًاعغیففسهسففحمین.ب ووه و استصووناع ورک  لح 

                                                           
 . های دولتی خا حخش خصوصیشرکت، هاشهرداری، هاخانهوزارت، دولت. 1
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 ؛ شودثانوخه )استصناع ووازی( است و در دو ورحله انجام وی

که حانی کواالی  خاص ۀح خا پروژطر ۀاحداث خا توسع 1،حه این صورت  خا سواخت 
س ص حه نهاد خا و س  ن را برای زوان وشخ  دهود و والی )وثال  حانوک( سوفارش ووی ۀوعح 

د ووی کواال را طجوق زوواندر وقابل وتعه  ص  شوود اجورت و بهوای پوروژه خوا  حنودی وشوخ 
ت کواال حوه صوورت اوراق استصوناع وود  دار حوه آن وتناسب حا پیشرفت پوروژه خوا تولحود 

سه والی بپردازدنهاد   ؛ خا و س 
سۀ والی اقدام حه انعقاد قرارداد استصناع ثانوی حا پیهانكواران   سپس نهاد خا و س 
ص حوه وی ن و حه وجلغ وشخ  کاال را در زوان وعح  نهاخد و احداث طرح خا پروژه خا تولحد 

 2.سپارد آنان وی
سوو ر حدسررسووکنوود تووا در وووالی در برخووی از ووووارد صووجر وووی ۀنهوواد خووا و س  وجلووغ ، وقوور 

گوواه قجوول از  کنوود و  خافووت  در  سررسووحداسووهی اوراق استصووناع را از سووفارش دهنووده در
اقوودام حووه  - وووثال  پرداخووت حوودهی خوووخش حووه پیهانكوواران - وواقووع نحوواز حووه نقوودخنگی

خافوت وجوالغ نقودی )تنزیول  گذاری اوراق استصناع در حازار ثوانوی بوورس در ازای در وا
 .  نهاخددین( وی

 وهكن اسوت حوه شوحوۀ ترکحجوی از - های وذکور غحر از صورت - استصناع اوراق ٭
قرارداد سوفارش سواخت )استصوناع( و فوروش نسوحه )اقسواطی خوا رأسوی( خوا اجواره حوه 

گردد  ؛ شرط تهلحک نحز ونعقد 
که شرکت واسط حسب سفارش حانی حا انتشوار اوراق استصوناع  ، حه این صورت 

کوورده و حووه وکالووت از طوورف آنووان اقوودام حووه  وریآ جهووعوجوووه نقوودی صوواحجان اوراق را 
ن حا پیهانكوار خوا تولحود  کاالی وعح  ن خا تولحد  انعقاد قرارداد سفارش احداث پروژۀ وعح 

کوواال بوورای صوواحجان ؛ نهاخوودکننووده وووی شوورکت واسووط پووس از احووداث پووروژه خووا تولحوود 

                                                           
 .  ههان. 1

خافوت اوراق استصوناع از حوانی. 2 سوۀ ووالی پوس از در کوه نهواد خوا و س  احی این اوراق حه این صوورت  ایون ، طر 
دات والی خوخش حه پیهانكاران  . حار آنان قرار دهد نحز قابل ترسحن استدر اخت، اوراق را حسب تعه 
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گووذار آن را حووه صووورت فووروش اقسوواطی خووا اجوواره حووه شوورط تهلحووک حووه حووانی و، اوراق ا
 .  کند وی

 حکن اوراق استصناع

وحسووووووب  سوووووفارش سووووواخت )استصوووووناع( عقووووود وسوووووتقل قووووورارداد. 1629 مسأله
   .حلكه نوعی عقد خا اخقاع تجعی است 1،شود نهی
د خووا ووووی از دو خووا چنوود عقووووورت ترکحجواوراق وووذکور وهكوون اسووت حووه صوو ،حنووابراین 

اح، جعالووه، صوولح، اخقوواع واننوود اجوواره ح وووورای صححود و بووووووی شووووبیووع و وعاوضووه طر 
کووه بور آن ونطجوق ووی شووود دارا بوودن آن الزم اسوت احكوام و شووراخط عقود خوا اخقواعی را 

 ؛ حاشد

گوردد  گور اوراق استصوناع از نظور فقهوی ونطجوق بور نووعی جعالوه و وعاوضوه  ، وثال  ا
م است و چنانچه ونطجق بر نوعی اجاره و نكات ذکر شده در اوراق جعاله الزرعاخت 

گردد    2.ت نكات ذکر شده در اوراق اجاره الزم استرعاخ ،وعاوضه 
 حکن حازار ثانوی اوراق استصناع 

دارایی صواحب اوراق استصوناع در هور وقطوع زووانی تواحع نووع قورارداد  . 1631 مسأله
ت قورارداد؛ حاشدونعقد شده وی  ،در برخی از وووارد وهكون اسوت ایون دارایوی در وود 
کوواال وجووالغ  - نحهووه تهووام ۀپووروژوووثال   - عحووان در حووال سوواختاوصووالح و ، ترکحجووی از 

کووهنقوودی و وطالجووات )دیووون( حووه صووور فووروش آنهووا حووا  ت وشوواع خووا برخووی از آنهووا حاشوود 
 3.رعاخت سایر شراخط صححح بودن فروش عحن و دین اشكال ندارد

                                                           
 .  حاشداز عقود وستحدثه نحز نهی. 1

م. 2  .  رجوع شود« 1041تا   1035»وساجل  ،و نحز ههحن جلد« 053و  055»وساجل  ،حه جلد سو 

که. 3 کودام از وووارد ووذکور وعلووم  ،واجبحنابر احتحاط  از جهله شراخط آن است  نوع و وقودار و اوصواف هور 
که ۀصوواحب اوراق از سوورواخ ۀسووهن الشوورک، ولووی وعهوووال  در هنگووام فووروش ،حاشوود ووت و فعلووی از لحوواظ  ح 

ت ناوعلوم است توان جهت تصححح آن حه جای فروش در حازار ثانوی بورس از عقد وصوالحه و وی کحفح 
کهاست که در آن الزم نحست  ت سوهن صواحب اوراق از سورواخفاده نهود  کحفح  ت و  وم دقحقوا  وعلو فعلوی ۀح 
ف حه وجتهد جاوع الشراخط دخگر حا رعاخت اْلعلن فاْلعلن وراجعه نهاخد، حاشد  . خا آنكه وكل 
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 اوراق ونفعت. 90 □
ووت دارنوودۀ آن « اوراق ونفعووت» ٭ کووه نشووان دهنوودۀ والكح  اوراق بهوواداری هسووتند 

ن از نسووجت حووه ونووافع آخنوودۀ  خووک دارایووی حووادوام خووا اسووتحقاق اسووتفاده از وقوودار وعووح 
ص وی، خدوات  .  حاشددر دورۀ زوانی وشخ 

نحاز حه نقدخنگی دارند و حاضرند برای توأوحن ، های حادوام گاه صاحجان دارایی ٭
کننود حخشی از ونافع حاصل از دارایی، آن گوذار  واننود ؛ هوای حوادوام خوود را جلووتر وا

گووذاری ونووافع ه کن اقوواوتیتوولوا گووازپاالخشووگاه، هووا و اوووا هووای  نحروگوواه، هووای نفووت و 
ی ووووووا و قطووووار بووورای دورۀ زوانوووووهواپیه، هووواکووووننوووووشحرخ هوووا و آبخانووووه  تصوووفحه، بووورق
 .  صوووشخ  
گاه نهادها  سه شرکت، ههچنحن  هوای های خودواتی بورای توأوحن هزخنوه ها و و س 
گووردش خووا توسووعۀ فعخوووخ تش خووا سوورواخه در  نحوواز  ونوواحع وووالی حووه، اقتصووادی هووای الح 

گوذار  این شرکت، کنند پیدا وی ها حاضرند حخشی از خدوات آخندۀ خوود را جلووتر وا
گووذاری ثانحووه؛ نهاخنوود گردشووگری، ی تجلحغوواتی صوودا و سووحهاهوواواننوود وا ، خوودوات 

 .  هاها و پژوهشكدهخدوات آووزشی و تحقحقاتی دانشگاه
گذاری وذکورخكی از شحوه ٭ حوه ، حاشوداز طریق انتشار اوراق ونفعت ووی، های وا

کوه حوانی سوۀ اووحن و تأسوحس شورکت واسوط اقودام حوه  1این صورت  حوا وراجعوه حوه و س 
گووذ خافووت وجلووغ انتشووار اوراق ونفعووت و وا اری ونووافع خووا خوودوات وووذکور در ازای در
ص ن در دورۀ زوانی وشخ  نهاخد و صاحجان اوراق ونفعت حه شورکت واسوط وی 2وعح 

خافوت اوراق ونفعوت وکالوت ووی، )ناشر اوراق( دهنود توا حا پرداخت وجووه نقودی و در
 .  اقدام حه انعقاد قرارداد حا حانی نهاخد

گذاری اوراق ونفعت حه صورت ٭ انعقاد قرارداد اجاره حوا حوانی جهوت اسوتفاده  وا

                                                           
سات خدواتیهای حادوام خا نهادها و شرکتصاحجان دارایی. 1  . ها و و س 
ت از جهلوه سواعتی صورت حازه تواند حه  این دورۀ زوانی وی. 2 کوتاه ود  هفتگوی خوا حلنود ، روزانوه، های زوانی 
ت   .  صورت واهانه و ساالنه حاشد حه  ،ود 

https://donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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کوواری حووا حووانی  العهل هووای ووضوووع قوورارداد و نحووز انعقوواد جعالووه و حووق   از ونووافع دارایی
گووذاری در جهووت اراجووۀ خوودوات ووضوووع قوورارداد انجووام وووی گوواهی نحووز ایوون وا گووردد و 

 .  شودقالب عقد صلح انجام وی
 حکن اوراق ونفعت 

گووذاری ا . 1631 مسأله کووه وا وراق ونفعووت وشووتهل بوور انعقوواد عقوود اجوواره خووا از آنجووا 
حوا توضوححی  - 1عالوه بر اعطای وکالت حه شرکت واسط ،صلح خا اخقاع ُجعاله است

ت قورارداد اجواره - که در فوق بیان شد کوه ، الزم اسوت شوراخط صوح  صولح خوا ُجعالوه 
م فصل  ز بیان شده و حخشوی ا« ُجعاله»خا « وصالحه»، «اجاره»تفصحل آن در جلد سو 

گردد، آن شراخط در ضهن اوراق اجاره خا اوراق جعاله ذکر شده  . رعاخت 

 حکن حازار ثانوی اوراق ونفعت 

کووه اوراق ونفعووت . 1632 مسأله کووردن ونووافع و خوودوات بوورای  ،از آنجووا  نوووعی ِرزرو 
کوووه خوووود صووواحب اوراق از آن ونوووافع و خووودوات اسوووتفاده  ص اسوووت  زووووانی وشوووخ 

خافوت عووض آن حوه شوخص دخگوری در حوازار نهاخد خوا اسوتفاده از آنهوا را در ازای  وی در
گذار وی گذاری استفاده وویثانوی بورس وا ایون ، نهاخودکند و از سود حاصل از این وا

گذاری وی شوود و در هور ووورد داد جعاله خا اجاره خا صلح انجوام  تواند حه صورت قراروا
گردد  ؛ الزم است شراخط صححح بودن آن وورد رعاخت 

گوور حووانی اقوود ام حووه انتشووار اوراق ونفعووت جهووت اجوواره دادن هتوول و وكووان وووثال  ا
کووه والووک حخووش وشوواعی از ونووافع ، اقوواوتی نهوووده اسووت صوواحب اوراق )وسووتأجر( 

چنانچه حخواهود ونوافع ووذکور را حوا عقود اجواره در ، هتل و وكان اقاوتی وذکور است
گوذار نهاخود م، حازار ثانوی بورس حوه دخگوری وا  ،«اجواره» فصول ،حاخود آنچوه در جلود سوو 

 .  بیان شد را رعاخت نهاخد« 040و  040»وساجل 

                                                           
 .  حا حق  توکحل غحر و نحز وکالت در تعحین حق  الوکاله و سایر شؤون ورتجط حا اوراق. 1
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 اوراق خرخد دین . 99 □
کووه حووه ونظووور خرخوود وطالجووات ، «اوراق خرخوود دیوون» ٭ اوراق بهووادار حانوواوی اسووت 
ت احی شده است 1دار اشخاص حقوقی ود   ؛ طر 

کوه قصود فوروش آنهوا را دارد   که شخص حقووقی دارنودۀ وطالجوات  حه این صورت 
نهاخود و شورکت ز طریق شرکت واسط اقدام حوه انتشوار اوراق خرخود دیون وویا ،)حانی(

گوووذاری اوراق کووورده و حوووه  آوری جهوووعوجووووه نقووودی وتقاضوووحان اوراق را ، واسوووط حوووا وا
ت نهاخود و دار حه صوورت نقود از حوانی وویوکالت از طرف آنان اقدام حه خرخد دیون ود 
 . دهدرار ویوجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختحار حانی ق

ت، ونظور از وطالجات ٭ دار اشخاص حقووقی از اشوخاص حقحقوی خوا  وطالجات ود 
اجاره ، راححهو، ای از قجحل فروش نسحه )رأسی خا اقساطی( ناشی از عقود وجادله، حقوقی

 2اخقوواع ُجعالووه و نحووز - حووه اسووتثنای وطالجووات ناشووی از عقوود سوولف - حووه شوورط تهلحووک
کسوور حووق  الوکالووۀ خوووخش و سووایر حاشوود و شوورکت واسووط پووس ا وی ز وصووول وطالجووات و 
 . نهاخدآن را در اختحار صاحجان اوراق قرار داده و حا آنان تسوخه حساب وی، هاهزخنه

کننده کاالهوای خووخش از طریوق بوورس ، وثال  شرکت تولحد  اقدام حوه فوروش نسوحۀ 
کاالیی در بوورس 3،نهاخد کاال وی ایون اوكوان بورای  ،سپس حا انتشار اوراق خرخد دیِن 

کوووه حتوانووود از وحووول  تنزیووول وطالجوووات خوووودفروشووونده فوووراهن ووووی حوووه پوووول نقووود ، شوووود 
کند  .  دسترسی پیدا 
ای تحت عنووان سوود ندارنود و صواحجان   گونه پرداخت وحان دوره این اوراق هحچ

خووافتی آن در سررسووحد  اوراق از واحووه ، التفوواوت قحهووت خرخوود اوراق و ارزش اسووهی در
 .  شوند ویوند  بهره

                                                           
 . های خصوصیحخش، های تعاونیشرکت، های سهاویشرکت، هاحانک، دولت. 1

ق ووضوع جعاله. 2  .  پس از تحق 

گر در ضهن وعاول ،شاخان ذکر است. 3 فروشنده حا خرخدار شرط دیرکورد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه خوا  ،هنسح ۀا
 . شودرحا و حرام وحسوب وی، وجه التزام در ازای تأخحر در پرداخت حدهی )دین( نهاخد
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 حکن اوراق خرخد دین 

گووذاری ایوون اوراق در حووازار او . 1633 مسأله ووه و ثانوخووۀ بووورس از وصووادوا ق فووروش یلح 
ت کهتر حه شخص ثالث استنقدی دین ود     .دار حه وجلغ 

م - الزم اسووت احكووام ویووژۀ خرخوود و فووروش دیوون ،حنووابراین فصوول  ،کووه در جلوود سووو 
فوروش »و نحوز وجحوث « 551»وسوألۀ ، «خرخود و فوروش چوک و سوفته»وجحوث ، «دین»

گردد - بیان شد« و حعد از آن 504»وساجل ، «طلب  . در وورد آن رعاخت 

گوور شوورکت واسووط از طوورف صوواحجان اوراق . 1634 مسأله حووا حووانی در ضووهن خرخوود ، ا
دین شرط نهاخد در صورت تأخحر در وصول دین از شخص ثالث )حدهكار( در زووان 

نوی، و تحویول آن حوه شورکت واسوط سررسحد )کوه آن را شورط  را بپوردازد حوانی وجلوغ وعح 
 ؛ اشكال ندارد ،ناوند(فعل وی

کنود حوانی در صووورت توأخحر در وصوول دیون از شوخص ثالووث  ولوی چنانچوه شورط 
نووی را ووودیون ، و تحویوول آن حووه شوورکت واسووط سررسووحد)حوودهكار( در زوووان  وجلووغ وعح 

 1.صححح نحست ،ناوند(حاشد )که آن را شرط نتحجه وی

 انه(اوراق خزانه )اسناد خز

اوراق ووذکور اوراق بهوادار  .حاشوداز اقسام اوراق خرخود دیون ووی ،«اسناد خزانه» ٭
که دولت حه ونظور تسوخۀ حدهی کوه حخوش های خود حاحت پوروژه حا ناوی است  هوایی 

کووه ، انوودخصوصووی حووه عنوووان پیهانكووار بوورای دولووت احووداث نهوووده خووا وحصوووالتی 
کووورده و واننووود آ کشووواورزان خرخوووداری  ن حوووه  سررسوووحدحوووا قحهوووت و ، ندولوووت از  وعوووح 

گذار وی  . کند طلجكاران غحردولتی وا
کورده توا در سررسوحد وجلوغ آن را  ،صاحجان اوراق خزانه گاه این اوراق را نگهداری 

                                                           
سووات وووالی اعتجوواریاحكووام حانووک»توضووحح آن در فصوول . 1 وسووألۀ ، «خرخوود دیوون»تسووهحالت ، «هووا و و س 

 . ذکر شد« 1030»
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گاهی در صورت نحاز حه وجوه نقودی قجول از سررسوحد آن را ، از دولت وصول نهاخند و 
 .  رساننددر حازار ثانوی بورس حه فروش وی

 وراق خزانهحکن ا
کووه از  ،حكوون ایوون قسوون از اوراق . 1635 مسأله ههووان حكوون اوراق خرخوود دیوون اسووت 

 .  شود وساجل قجل وعلوم وی
ت . 1636 مسأله کووه سررسووحد اوراق خزانووه ووود  ، در برخووی از ووووارد 1،دار بووودهاز آنجووا 

کاهش ارزش پول حوه طلجكواران داده ووی م و  ووثال  ، شوودسند خزانه وناسب حا نرخ تور 
وعوادل ، حون تووان حه خكی از پیهانكاران حدهی حال  داردوحل 44دولت در ازای آنكه 

کووه وووذکور ووویوحلحووون تووووان اوراق خزانووۀ دو سوواله در اختحووار پیهانكووار  144  44گووذارد 
در ایون وثوال ، وحلحون تووان بیش از طلب شرعی و حقحقی پیهانكار از دولت است

ل از  2؛واقعی است ین غحرد         دین حقحقی و         هر سند خزانه وتشك 

اسناد خزانۀ وذکور ، در این صورت چنانچه پیهانكار حه دلحل نحاز حه وجوه نقدی
وجلوغ دیون ، وحلحون تووان نقودا  حفروشود 34را در حازار بورس حه شخصی در ازای وجلغ 

هون بورای دولوت و هون بورای پیهانكوار ، دولت حه پیهانكار و وجلغ ارفاق شوده حقحقی
ص بوده ص حاشودول ،وشخ  در ایون فورض  3،ی برای خرخدار در هنگام وعاوله ناوشوخ 

بورای خرخودار  خرخد و فروش دین وذکور حوه جهوت نواوعلوم بوودن وقودار دیون حقحقوی
   .حاطل است

                                                           
 .سه سالهوثال  شش واهه تا . 1
م حووه پیهانكوواران . 2 کووه دولووت از روی ارفوواق وجلغووی را حسووب نوورخ تووور  ووه فوورض وسووأله در ووووردی اسووت  الجت 

گر وجلغ اضافۀ وذکور وثال  در قرارداد پیهانكاری حه عنوان دیر؛ پردازد وی ا ا کرد خوا خسوارت توأخحر تأدخوه  او 
 . شودرحا وحسوب وی، ار شرط شده حاشدط پیهانكر ازای تأخحر در پرداخت حدهی توسخا وجه التزام د

وعهوال  اوكان دسترسی خرخدار حه پیهانكوار خوا دولوت بورای  ،شودچون طلب وذکور در بورس وعاوله وی. 3
گوور زوحنوو؛ سوو ال و تحقحووق از وحووزان آن وجووود نوودارد ووا ا لووع حاشوود ۀاو  ، آن فووراهن شووده و خرخوودار نحووز از آن وط 

وحلحووون تووووان نقوود  34وحلحووون تووووان را حووه  44ن حقحقووی خووود خعنووی توانوود در وثووال فوووق دیووفروشوونده وووی
ف و اسووتفادشوورط  ،و در ضووهن وعاولووه حفروشوود کووه فروشوونده اجووازۀ تصوور  ووانی و حالعوووض از ۀشووود   44 وج 

 . وحلحون تووان سند خزانه را در اختحار وی حگذارد 144 وحلحون تووان دخگر را حه خرخدار حدهد و

 14 ـــ 4
 14 ـــ 4
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ف پیهانكار ،در فرض فوق خوافتی از خرخودار تصر  ، اوراق خزانوه در وجووه نقودی در
کوه رضواخت خرخودار وی در صوورت - در صورتی جایز اسوت   - حاطول بوودن وعاولوه حت 

کنوود وجلووغ خوواد شووده در اوراق را ،احووراز شووود و چنانچووه خرخوودار خافووت  ، از دولووت در
کن شوورع اشووكال  ف در آن از حاحووت اوووال در حكوون وجهوول الهالووک حوا اجووازۀ حوا تصور 

 1.ندارد
 اوراق رهنی. 93 □

که حه ونظوور خرخود دارایوی، «اوراق رهنی» ٭ هوا و وطالجوات اوراق بهاداری است 
احی شده است و در بورس عرضه ووی از جهلوه وووارد آن  2شووددارای وثحقه و رهن طر 

اوراق »کوه حكون آنهوا در وجحوث ، اسوت« رهنی ۀاوراق وراحح»و « اوراق اجاره رهنی»
 .  ذکر شد« اوراق وراححه»و « اجاره

  الحسنه قرضاوراق . 97 □
کوووه بووور اسووواس قووور« الحسووونه  قووورضاوراق » ٭ ارداد قووورِض اوراق بهووواداری هسوووتند 
احی حدون  ؛ اندشده بهره طر 

سوۀ خحرخوه حوا انتشوار اوراق  که ووثال  دولوت خوا و س  حوا  الحسونه قورضحه این صورت 
ن کووورده و حوووه صوووورت  آوری جهوووعوجووووه نقووودی افوووراد نحكوکوووار را ، سررسوووحدهای وعوووح 

هووا حووه افووراد نحازونوود وام  خووا حانک الحسوونه قوورضهای  وسووتقحن خووا از طریووق صووندوق
 .  نهاخدهای عام  الهنفعه هزخنه ویخا آن را در طرح، پردازد وی حسنهال قرض
ت فقهی اوراق  ٭ قرض دادن صواحجان اوراق حوه ناشور اوراق ،  الحسنه قرضواهح 
گحرنوووده حوووه وحوووزان ارزش اسوووهی آنهوووا حوووه صووواحجان اوراق حووودهكار ووووی حاشووود و قووورض 

                                                           
که هر خک حكن خاص  خود را دارد ورتص ،وسألۀ وذکور. 1  . های وختلف دخگری نحز دارد 
ت« وطالجات رهنی». 2 هوای لحزخنوو( هوا و شورکتدار اشخاص حقوقی )وانند حانوک وعهوال  وطالجات ود 

، راححوه، ورأسوی خوا اقسواطی ۀای از قجحل فروش نسح ناشی از عقود وجادله، از اشخاص حقحقی خا حقوقی
وق  و نحوز - حه استثنای وطالجات ناشوی از عقود سولف - حکاجاره حه شرط تهل اخقواع جعالوه )پوس از تحق 
 . که دارای وثحقۀ رهنی هستند، حاشدووضوع جعاله( وی
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  ؛حدهی خود حه آنان را بپردازد، شود و حاخد در سررسحد وی
خووووا وحوووول   الحسوووونه قوووورضهووووای  اقسوووواط وام آوری جهووووعاوراق از طریووووق  ناشوووور 

سررسحد شوده را تسووخه  الحسنۀ اوراق قرض، ساالنه خا درآودهای وشروع دخگر بودجۀ
 .  کند حساب وی

 :  حاشددو نوع وی ، الحسنه قرضاوراق  ٭

صووواحجان اوراق غحووور از ، در ایووون نووووع :بفففدووخفففايصهالحسووونه قووورضاوزاق.1
ای هرچنود تحوت عنووان هحچ وجلوغ اضوافه، پرداخت اصل وجلغ قرض داده شده زحا

 .  کنند جایزه را شرط نهی

ناشوور اوراق بوورای اخجوواد انگحووزه و ، در ایوون نوووع :بففاخففايصهالحسوونه قوورضاوزاق.2
ووه و نگهووداری اوراق ن بووین ، تشووویق جهووت تهح  نووی حووه صووورت ووونظ  طجووق برناوووۀ وعح 

 . پردازدکرده و جوایز نقدی خا غحر نقدی حه آنان ویکشی  دارندگان اوراق قرعه
  الحسنه قرضحکن اوراق 

گوور صوواحجان اوراق در ضووهن عقوود قوورض شوورط نهاخنوود . 1637 مسأله هرچنوود حووه  - ا
گحرنوده )ناشور اوراق( - صورت شرط ضهنی  آوری جهوعحاخود وجووه نقودی  1که قورض 

رحووای و « قوورض حووه شوورط قوورض»قوورارداد وووذکور ، شووده را حووه نحازونوودان قوورض دهوود
 2.شود حكهی وحسوب وی

گحرنوده وجووه نقود ووذکور را در  ،طور ههحن  کننود قورض  گر صواحجان اوراق شورط  ا
قورض حوه شورط انجوام عهول )عهول دارای ارزش »های عام  الهنفعه هزخنه نهاخد  طرح
 3.حاشدآوده و رحا وی  حه حساب« والی(

گر ا ا اق وذکور اشكال اور ،شرطی از طرف قرض دهندگان صورت نگرفته حاشد او 
گحرنده وجووه نقودی ، ندارد که قرض  شوده  آوری جهوعهرچند صاحجان اوراق حدانند 

                                                           
س1  .  خحرخه ۀ. دولت خا و س 

م. 2  .  وراجعه شود« 1445و  1443» وساجل ،«قرض»فصل  ،حه توضحح وذکور در جلد سو 

 .  ههان. 3
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 .  نهاخدرا حه نحازوندان قرض داده خا در اوور خحر هزخنه وی
گحرنووده )ناشوور اوراق(  . 1638 مسأله گوور صوواحجان اوراق در ضووهن قوورض حووا قوورض  ا

د خا وجوه التوزام وجلغی را حاحت دیرکر، شرط نهاخند در صورت تأخحر در پرداخت دین
 .  شود قرض وذکور ربوی و حرام وحسوب وی، خا خسارت تأخحر تأدخه دین بپردازد

گووور صووواحجان اوراق  . 1639 مسأله قووورض را ، )نووووع دوم( حوووا جوووایزه الحسووونه قووورضا
پرداخت جوایزه از سووی ، کشی و اعطای جایزه نكرده حاشند وشروط حه برگزاری قرعه

گرفتن آن برای صاحجان اوراق ج  ؛ ایز استناشر اوراق و 
ا چنانچه صاحجان اوراق  کورده  وشروط حه قرعه قرض را، او  کشی و اعطای جوایزه 

شووود و اعطووای قوورض وووذکور ربوووی وحسوووب وووی، حاشووند )شوورط صوورخح خووا ضووهنی(
خافوووت آن حوووه ایووون عنووووان  جوووایزه از سووووی ناشووور اوراق حوووه عنووووان وفوووای حوووه شووورط و در

 1.نحست جایز

گر اوراق  . 1641 مسأله احویحا سررسحده الحسنه قرضا ن حوه ایون صوورت طر   ای وعح 
سوۀ خحرخوه حوه عنووان شورکت واسوط )ناشور اوراق( که ووثال  دولوت خوا و س  وجووه ، شوند 

کرده و حوه وکالوت از طورف آنوان حوه افوراد نحازونود وام  آوری جهعنقدی افراد نحكوکار را 
 ؛ اشكال ندارد، بپردازد  الحسنه قرض

قوورض »، حاشووند و افووراد نحازونوود وی« قوورض دهنووده»، در ایوون شووحوه افووراد نحكوکووار
وحسوووب « وکحوول قوورض دهنوودگان»، هسووتند و شوورکت واسووط )ناشوور اوراق(« گحرنووده
ق نهیوی  .  شودشود و رحای حكهی )قرض وشروط حه قرض( نحز وحق 

که شرکت واسط  گر ، ادای دین شده حاشد ضاون، در صورتی  که ا حه این صورت 
ضوووهانت ، وی بپوووردازد، نپرداختنووود دسررسوووحگحرنووودگان حووودهی خووووخش را در   قووورض

 2.وذکور صححح است و حاخد حه آن عهل نهاخد

                                                           
سات والی اعتجاریاحكام حانک»فصل  تفصحل بیشتر وطلب در. 1  .  ذکر شد« 1005»وسألۀ  ،«ها و و س 

م. 2  .  ذکر شد« 1437»وسألۀ  ،توضحح بیشتر ضهانت ادای دین در جلد سو 
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حوا  1در این شحوه چنانچه صاحجان اوراق در ضهن عقد وکالت ووذکور ،ههچنحن
که وکحل از وال خووخش اقودام حوه برگوزاری قرعوه کشوی بوین شرکت واسط شرط نهاخند 

نودارد و الزم اسوت وکحول قرض دهندگان و اعطای جایزه حسب قرعه نهاخود اشوكال 
 2.حسب وفاد شرط عهل نهاخد

 الحسنه قرضحکن حازار ثانوی اوراق 
ووق قوورض الحسوونه قوورضصوواحجان اوراق  . 1641 مسأله تواننوود طلووب وووی، حعوود از تحق 

کهتوور - خوووخش را در حووازار ثووانوی اوراق بهووادار حووا رعاخووت شووراخط  - هرچنوود حووه وجلووغ 
 3.صححح بودن فروش دین حه صورت نقد حه فروش برسانند

 کاال و دارایی  های پاخهبورس 

o کاال و دارایی  های پاخه توضحح بورس 
کووواال» ٭ کوووه در آن « بوووورس  از قجحووول ، «هوووای پاخوووهکاالهوووا و دارایوووی»حوووازاری اسوووت 

گنوودم کشوواورزی خووا حوواغی واننوود  ؛ پسووته، زیووره، زعفووران، کنجالووه، پنجووه، وحصوووالت 
گوران؛ روی، ووس، فووالد، فلزات وانند آهن ؛ نقوره، پالتوحن، اننود طوالقحهوت و  فلوزات 

شوود و ووورد وعاولوه قورار پلوی اتوحلن عرضوه ووی، گواز، کاالهای پتروشحهی واننود نفوت
 .  گحردوی

کارگزاری انجام وی ٭ کاال وعهوال  از طریق  کواروزد وعاوالت بورس  کارگزار  شود و 
خافت وی  .  نهاخدو حق  الوکالۀ خوخش را از طرفحن وعاوله در

                                                           
 . شده از طرف آنان حه افراد نحازوند آوری جهعوکالت برای قرض دادن وجوه نقدی . 1

گر صاحجان اوراق از وکحل )شورکت واسوط( حخ. 2 ا ا گحرنودگان شورط او  واهنود در ضوهن عقود قورض حوا قورض 
، بپردازنوود - کشووی بووین قوورض دهنوودگان حسووب قرعووه - ای را جهووت اعطووای جووایزهنهاخنوود وجلووغ اضووافه

 .  شودقرض وذکور ربوی وحسوب وی
م فصول . 3 ، «خرخود و فوروش چوک و سوفته»وجحوث ، «دیون»تفصحل احكام خرخد و فروش دین در جلود سوو 

 .  ذکر شد« و حعد از آن 504»وساجل ، «فروش طلب»وجحث و نحز « 551»وسألۀ 
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کوواال در بووورسر هووایخكووی از شووحوه ٭ اح»خووا « زاخوودهو»روش  ،اخووج وعوواوالت  « َحوور 
کواالی ، است کوه حاضور اسوت  اقل قحهتوی را  که در احتدا فروشنده حود  حدین صورت 

قحهتووی حوواالتر از ، سووپس خرخووداران در صووورت تهایوول، کنوود خووود را حفروشوود اعووالم وی
کواال حوه پیشونه، کنند قحهت نهایی را جهت خرخد پیشنهاد وی اد دهنودۀ در نهاخت 

 .  شود حاالترین قحهت فروخته وی
کووواال انوووواع وختلفوووی دارد ٭ ، وعووواوالت نقووودی، از جهلوووۀ آنهوووا، وجوووادالت بوووورس 
کواالیی، سلف، نسحه قراردادهوای آتوی و قراردادهوای اختحوار وعاولوه ، گواهی سوپرده 
 .  شودبرخی از احكام فقهی آنها در وساجل آخنده ذکر وی، حاشدوی

o  کاال  های پاخهو داراییاحکام بورس 

کاال و دارایی . 1642 مسأله از وعاوالت نقودی خوا  عنا، های پاخهدر وعاوالت بورس 
م 1نسحه خا سولف کوه در جلود سوو  فصول  ،الزم اسوت احكوام وربووط حوه هور خوک از آنهوا 
گردد وربوط حه آن ذکر  . شده رعاخت 

احو»روش  ،طووور ههووحن کوواال حووه خووودی خووود )فووی نفسووه( « زاخووده خووا َحوور  در فووروش 
  .ال ندارداشك
گر در وعاولۀ نسحه برای تأخحر در پرداخوت ثهونشاخان ذکر است،    ۀو در وعاولو 2ا

کوواال )وجحووع( شوورط دیرکوورد خووا وجووه التووزام خووا خسووارت  3سوولف بوورای تووأخحر در تحویوول 
 ،گوووردد وی شووورط ووووذکور ربووووی و حووورام وحسووووب، توووأخحر تأدخوووه دیووون قووورار داده شوووود

کارگزاری  .  انجام شود هرچند این وعاوله از طریق 
کووه در بووورس وووورد وعاولووه واقووع وووی . 1643 مسأله کوواالیی  گوور  نقوود خووا  ۀشووود )وعاولوو ا

                                                           
که توضحح آن در اوراق سولف ، گحردوعهوال  حا انتشار اوراق سلف صورت وی ،وعاوالت سلف در بورس. 1

 . بیان شد

ت ،نسحه ۀثهن در وعاول. 2 ه خرخدار استحه صورت ود  ی در ذو  کل   . دار و 

ت ،وجحع در وعاوله سلف. 3 ه فروشنده استدحه صورت ود  ی در ذو  کل   .  ار و 
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کحلووی )حجهووی خووا پیهانووه ، نقووره 1،واننوود طووال - ای( حاشوود نسووحه خووا سوولف( وزنووی خووا 
و فوورد  - هووای نفتووی و وحصوووالت پتروشووحهیفوورآورده، نفووت، زیووره، زعفووران، گنوودم

حه  2فروش آن قجل از قجض و تحویل، دحفروش« بیشتر از قحهت خرخد»حخواهد آن را حه 
   3؛شخص ثالث جایز نحست
کاالی پیش خرخد شده، حلكه در وعاولۀ سلف کحلوی حاشود  - فروش  چه وزنی خوا 

 5.حاشدجایز نهی 4وطلقا   ،سلف حه شخص ثالث سررسحدقجل از  - و چه غحر آن

گر در وجادالت بورسی . 1644 مسأله هوای پاخوه فروختوه نشوود و تنهوا کاال و دارایوی، ا
گحووورد« هوووانوسوووانات قحهوووت و تفاضووول قحهوووت» چنوووحن ، ووووورد توافوووق و وعاولوووه قووورار 

 6؛وجادالتی جایز نجوده و حاطل است

کووه د . 1645 مسأله وووات شوورعی خووا نجاخوود از و ،شووودر بووورس وعاولووه ووویکوواالیی  حر 
که استعهال آنها حرام است حاشد    .اشحایی 

                                                           
ۀ طال هرچند عددی وورد وعاوله واقع وی. 1 وت وزنوی در آن ولحوق حوه اشوحای  ،شودسك  ولی حه لحاظ ححثح 

 . حاشدوزنی وی

وعواوالت حودون آنكوه قوجض و تحویول حوه خرخودار صوورت ، حدیهی است در حسوحاری از وجوادالت بورسوی. 2
د داشتن شودگحرد انجام وی قوجض  ۀحوه ونزلو - کوه توضوحح آن خواهود آوود - کاالیی ۀگواهی سپرد و وجر 
 . کاال نحست

م(؛ ثهار)جات وگر در وحوه. 3  . ذکر شد« 404 و 414»وساجل  ،توضحح بیشتر در جلد سو 

کهتر. 4  . از قحهت خرخد حه بیشتر خا وساوی خا 
م. 5  .  رجوع شود« 405»وسألۀ ، «وعاولۀ سلف»فصل ، حه جلد سو 

کول »نووعی  و نحوز «و حاخوت ووالی قهوار و بورد» حنودی طرفحنوی و از وصوادیق ن وعاوله عرفوا  نووعی شورطای. 6 أ
 . شودوحسوب وی« وال حه حاطل

کحلووگرم طوال حوه وجلوغ  -فروشنده و خرخدار روی نوسانات قحهوت طوال  ،حه عنوان وثال وحلحوون  544ووثال  خوک 
کنند؛ توافق نهاخند  -سه روز آخنده  سررسحدتووان حا  ت اقدام حه تسوخه حساب   و در انتهای ود 

گورم طوال  کحلوو  توووان شوده حاشود، فروشوندۀ  وحلحوون 504حه این صورت که چنانچوه در روز سووم، قحهوت خوک 
کحلو گرم طال وحلحون تووان حه خرخدار نهاد 04نهادین،  م قحهت خک  وحلحون تووان  404ین بپردازد و اگر در روز سو 

 وحلحون تووان حه فروشندۀ نهادین حدهد؛  04نهادین حاخد شده حاشد، خرخدار 
که سررسحد قرارداد فرا ،در برخی از ووارد نحز  ر ویوی زوانی   -تقاضوای وهلوت  ،بینودرسد و فرد خود را وتضر 

گوورم طووال وووی -ای وووثال  خووک هفتووه کحلووو  فوواق در هفتووه حعوود قحهووت خووک  گوور حسووب ات  وحلحووون تووووان  544نهاخوود، ا
 وحلحون تووان حه خرخدار نهادین بپردازد.  44وشندۀ نهادین حاخد حاشد، فر
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گوشووت ، سووكراتوعاولووۀ شووراب و و ،حنووابراین ، خوووکوووواد غووذایی وشووتهل بوور 
آالت ووسوحقی لهووی و واننود آن حورام و حاطول ، وسایل قهار وثل شطرنج و تخته نورد
کووه در وسوواجل  در  ،بوورای خرخوود سووهام بیووان شوود« 1054تووا  1043»اسووت و احكوواوی 

کاال و دارایی  .  حاشدهای پاخه نحز جاری ویوجادالت 

o کاال  گواهی س رده 

 گواهی س ردۀ  کاال   توضحح 
کاال» ٭ وت دارنودۀ  ۀورق« ییگواهی سپردۀ  کوه نشوان دهنودۀ والكح  بهاداری اسوت 

کاالی سوپرده شوده حوه انجوار پوذیرش شوده در بوورس  نی از وحصول خا  آن بر وقدار وعح 
کووه توسووو پشووتوانۀ آن قووجض انجووار اسووتا 1کوواال اسووت ط انجارهووای وووورد نداردی اسووت 
کاال صادر وی ،تأیید بورس کحفی  ی و  که  خابی   ؛ گرددپس از ارز

ه خا شهش طال حاشد ،هالجت   کاالی وذکور سك  گر  وعهوال  در نزد حانک وورد تأییود  ،ا
گذاشته وی  .  نهاخدوی« قجض ودخعه»اقدام حه صدور  ،شود و حانکبورس حه ودخعه 

کوواالیی  گووواهی سووپردۀ  توانوود حووا وراجعووه حووه خكووی از  دارنوودۀ آن وووی، پووس از صوودور 
کاال، ها کارگزاری کواال نهاخود و درخواست فروش وحصول خا  ی خود را از طریق بورس 
خافت وی، کارگزاری  .  کندکاروزد خا حق  الوکالۀ خوخش را حاحت هر وعاوله در

کوواال کوواال در طووول وهلووت نگهووداری   ۀو حووا اراجوو توانوود حووه انجووار وراجعووه وی، خرخوودار 
حووه کوواال را از انجووار تحویوول حگحوورد خووا آنكووه آن را در حووازار ثووانوی بووورس  ،گووواهی وووذکور

گذار نهاخد  .  شخص دخگری وا
کوه  ٭ کواالیی»از آنجا  از اقسوام اوراق بهوادار در بوورس وحسووب ، «گوواهی سوپردۀ 
کوواالیی حووا توثحووق آن نووزد ، شووودووی گووواهی سوپردۀ  کووه صوواحب  ایوون اوكووان وجوود دارد 

خافوت وام خوا ، ط بوورسسه والی و اعتجاری تعحوین شوده توسوحانک خا و س   اقودام حوه در
 .  ی نهاخدتسهحالت حانك

                                                           
گواهی وذکور. 1 ت نهی، خود، حنابراین   . حاشد و وعاوله بر خود آن صححح نحستدارای والح 
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 گواهی س رد  کاال  ۀحکن 
گر . 1646 مسأله گواهی سپرده حه خرخودار  ا گذاری  که از طریق وا کاالیی  وحصول خا 

ات آن وعلووم حاشود و سوایر شوراخط ، شوددر بورس فروخته وی نوع و وقدار و خصوصح 
گوووردد الزم اسوووت . حنوووابراین، اشوووكال نووودارد، صوووححح بوووودن وعاولوووه در آن رعاخوووت 

که در وساجل  گردد« و حعد از آن 1504»احكاوی   . بیان شد وراعات 
کوووواالیی حووووا توثحووووق آن نووووزد حانووووک خووووا  . 1647 مسأله گووووواهی سووووپردۀ  گوووور صوووواحب  ا
اقدام حه درخافت وام خوا تسوهحالت ، ط بورسوالی و اعتجاری تعحین شده توس سۀو س  

کوه در فصول احكوام ، حانكی نهاخد خافوت وام و تسوهحالت را  حاخود احكوام وربووط حوه در
 .  ات نهاخدها بیان شد وراعحانک

 بورس ارز 

ووت فع ٭ وجتنووی بوور وجووادالت ارزی اسووت و در آن ارزهووای وختلووف « بووورس ارز»الح 
م شوندوعاوله وی خرخود و فوروش پوول و » وجحوث ،و احكام وربوط حوه آن در جلود سوو 

 .  بیان شد« 430تا  455»وساجل « ارز

 )وعاوالت آتی )آخنده 

o توضحح وعاوالت آتی 
؛ هسوتند 1)فردایوی خوا آخنوده(« وعواوالت آتوی»، بوورس خكی از وعاوالت راخج در ٭
 : قسن پرکاربرد قراردادهای آتی عجارتند از دو

کوه در آن :لسناول کواالی فروختوه شوده و ثهون )قحهوت( ، تووافقی اسوت طرفحنوی 
ت، آن ه و ود  ی در ذو  کل   ؛ حاشد دار ویهر دو حه صورت 
د وی، بر اساس این توافق  کواالفروشنده وتعه  ی فروختوه شوده را در سررسوحد شود 

                                                           
 .(futuresفحوچرز ). 1
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د ووی ن تحویل دهد و خرخدار نحز وتعه  ؛ شوود قحهوت آن را در ههوان زووان بپوردازدوعح 
ووۀ خووود را در  ووی در ذو  کل  گوورم زعفووران حووه صووورت  کحلووو  واننوود اخنكووه فروشووندۀ آتووی خووک 

ۀ خرخودار حفروشود و زووان تحویول زعفوران و پوول آن  10ازای وجلغ  وحلحون تووان در ذو 
ر شود، دوهر   .  وعاولۀ وذکور را قجول نهاخد ،و خرخدار آتی سه واه حعد وقر 

وود وووی :لسففندوم کووه در آن فروشوونده وتعه  شووود تووا در آخنوودۀ توووافقی اسووت طرفحنووی 
ن کووه اَلن تعحووین وووی، وعووح  ن  کوواال را حووه قحهووت وعووح  صووی  شووود حفروشوود و وقوودار وشخ 

د وی ن ههان وقدا، شود تا در آخندهخرخدار هن وتعه  کاال را حه قحهت وعح  ص  ر وشخ 
کنود ود حوه »گوذاران بوورس نووعی  ایون قورارداد در اصوطالح سورواخه؛ شده خرخداری  تعه 

د حه خرخد در ههان زوان»در وقابل  1«فروش در آخنده  ؛ حاشدوی 2«تعه 

که اول فروردین ونعقد ووی فروشوندۀ آتوی ، شوودوانند اخنكه در قرارداد آتی زعفران 
د وی ن  شود وتعه  کوه فعوال  وعوح  ل وهور وواه حوه قحهتوی  گورم زعفوران را در او  کحلو  که خک 

د وی، شودوی شود در احتدای وهر واه آن را  حه صورت نقد حفروشد و خرخدار آتی وتعه 
کند  .  حه قحهت تعحین شده حه صورت نقد خرخداری 

وی حوه نوام ، عالوه بر خرخدار و فروشنده در حوازار آتوی ٭ خوا « اپوایاتواق پاخ»طورف سوو 
که نقش اساسوی اخفواء ووی« اتاق تسوخه» گور حوازار آتوی اسوت و کنود و تنظوحنوجود دارد 

ت ثجت خابی، وسؤولح  تضهحن اجرای قرارداد توا لحظوۀ سررسوحد و ، تطجحق قحهت، ارز
 . وظحفۀ تسوخۀ قراردادهای وعاوله شده در تاالر وعاوالت بورس را برعهده دارد

فروشوونده و خرخوودار آتووی وحسوووب « وکحوول» ،ق تسوووخهاتوواق پاخاپووای بووورس خووا اتووا ٭
کووووارگزار را اخفوووواء وووووی کوووواروزد و شووووده و نقووووش واسووووط و  نهاخوووود و از طوووورفحن وعاولووووه 

خافوووت ووووی حوووق   گووواهی نحوووز خوووودش طووورف وعاولوووۀ آتوووی الوکالوووۀ خووووخش را در کنووود و 
 . شودوحسوب وی

                                                           
د حه فروش. 1 د خووخش را حوه شوخص ثالوث در حوازار ثوانوی بوور ،این تعه  که خرخدار آتی تعه  س شاول ووردی 

کند نحز وی گذار   . شودوا

د حه خرخد. 2 د خوخش را حه شوخص ثالوث در حوازار ثوانوی بوورس  ،این تعه  که فروشندۀ آتی تعه  شاول ووردی 
کند نحز وی گذار   . شودوا
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کوواال نوودارد و در  وووورد آتووی قراردادهووای آتووی )نوووع اول خووا دوم( اختصوواص حووه بووورس 
کواربرد دارد، آتوی اوراق بهوادار، سهام وه اووروزه؛ آتوی ارز نحوز  غالوب وعواوالت آتوی  ،الجت 
کاال خا دارایی پاخه نهی ونجر رات بوورس حه تحویل  شود و حا تسووخۀ نقودی حسوب وقور 

 .  رسدحه پاخان وی

 :  برخی از شراخط ضهن وعاولۀ آتی از قرار ذیل است ٭

بوورای جلوووگحری از اوتنوواع  :ثوخففهجضففمیىيففاالحففصامگففرازیهبلغففیبابففوثیمففه.1
دات قرارداد آتی طرفحن حه صوورت شورط ضوهن ، فروشنده خا خرخدار آتی از انجام تعه 

د وی 1قرارداد نی را حه عنووان وتعه  نوزد اتواق  2«وجوه تضوهحن خوا التوزام»شوند وجلغ وعح 
خوک از طورفحن از عهول  پاخاپای بورس خا اتاق تسوخه قرار دهند و در صوورت اوتنواع هور

دات اتاق پاخاپوای بوورس خوا اتواق تسووخه وکحول اسوت از سوپردۀ ووذکور حسوب ، حه تعه 
رات بورس حه عنوان ججران ضرر وارد شده حه طورف وقابول از حسواب وی وجلغوی  وقر 

کسر نهوده و حه حساب طرف وقابل واریز نهاخد  .  را 
اد آتوی حوه صوورت شورط ضوهن طرفحن قرارد :آهدكسدووخهجضمیىجعديلوزوش.2

وووود وووووی 3قوووورارداد رات وتعه  شوووووند وتناسووووب حووووا تغحیوووورات قحهووووت آتووووی حسووووب وقوووور 
ووهوجووه تضووهحن او»4بووورس کننوود را تعوودیل و روز« لح  و اتوواق پاخاپووای بووورس خووا اتوواق  آووود 

 ؛ وکالت در این تعدیل و تسوخۀ روزانه دارد ،تسوخه از طرف آنان

خان قراردادهای آتی حوه   حاشود و بور حسوب آن حخشوی از ت روزانوه وویصوورسود و ز
گوردد و ایون قرارداد آتی واریوز ووی طرفحن حه حساب طرف دخگر خكی از« وجه تضهحن»

                                                           
کارگزار خا اتاق تسوخۀ بورس. 1  .  خا شرط ضهن وکالت اعطایی حه 

 14وعهووال  ایون وجلوغ حودود ؛ شوودنحوز ناوحوده ووی (margin) «ووارجحن»خوا « وثحقه»خا « ودخعه»وجلغ وذکور . 2
، برابور 14خوا  0گوذاری درصود قحهوت قورارداد آتوی اسوت و اوكوان سورواخه 44درصد و در برخی ووارد حودود 

 .  شودوحسوب نهی« ثهن وعاوله» ،این وجلغ .سازدشخص را فراهن وی ۀنسجت حه آورد

کارگزار خا اتاق. 3  .  تسوخۀ بورس خا شرط ضهن وکالت اعطایی حه 
که توستغحیر قحهت قرارداد آتی . 4 پوذیرد و صوورت ووی، شوودط بوورس تعحوین وویدر خک داونۀ نوسان روزانه 

ودی سررسوحدفرد توا زووان  وت تعه  اقودام حوه ، حوه دفعوات، فوروش خوا خرخود حواز قورارداد آتوی حوا انتخواب ووقعح 
ه حهانجام وعاوله در حازار ثانوی بورس وی خان وی ،های روزنرخ کند و حا توج   . نهاخدسود خا ز



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

« تسوخۀ حساب روزانوه»این عهل را ، نهایی اداوه دارد ۀو تسوخ سررسحدگاه تا ، فرآخند
خابی بر اساس حازار»خا     1.ناوندوی« ارز

خوان چنانچه فرد در طی  انجام و ٭ کسور ز خان شده حاشود و پوس از  ل ز عاوله وتحه 
کهتوور از، از حسوواب وی گوورددحوود  نصوواب قووانونی )ودخعووۀ الزم او وجووه تضووهحن  ووه(  ، لح 

ووۀ افووزاخش وجووه تضووهحن صووادر وووی خ  ووف اسووت وجووه بوورای فوورد اخطار شووود و وی ووظ 
کوه ووا حوه التفواوت را پرداخوت  تضهحن ججرانی را حه حساب واریز نهاخد و در صوورتی 

ت وعاوالتی او در حازار آتی حاز وی، کند  . شودوگرنه وسدود وی ،واندووقعح 
که اقدام حه انعقاد قرارداد آتی نهوده ٭ در حازار ثانوی بورس اقدام حوه خرخود  ،فردی 

ت خود از طریق وعاولوۀ و فروش آن وی نهاخد و در طی  دورۀ وعاوالتی حا حستن ووقعح 
 2.شودفروش در برابر خرخد( از حازار خارح ویوعكوس )خرخد در برابر فروش و 

                                                           
ۀ طال حا سررسحد « 14». وثال  اگر قرارداد آتی فرد، 1 ودی »واهه حاشد و فرد وذکور در حازار بورس « 5»سك  وت تعه  ووقعح 

داشته حاشد، چنانچه قحهت تسوخۀ روزانه این قرارداد حسب اعوالن بوورس، نسوجت حوه روز قجول تقریجوا  « خرخد
وه حوه اخنكوه توو« 14 4440» کورده اسوت و حوا توج  ه سوود  ان افزاخش خافتوه حاشود، حوه ههوحن وقودار نسوجت حوه هور سوك 

ه است، کل  سود این فرد «14»قرارداد شاول  کوه در تسووخۀ حسواب روزانوه حوه تووان وی«144 4440»عدد سك  حاشود 
گور وجلوغ وجوه تضوهحن وی قوجال   ،حنوابراین .شوودحساب وی واریز وی حوه خوک وحلحوون  ،وووان بوودههوزار ت« 544»ا
ودی، ههوان وجوه تضوهحن  خاحد و از آنجا که کل  سورواخهتووان افزاخش وی وت تعه  خواذ ووقعح  گذاری فورد بورای ات 

 درصد خواهد بود. « 11»وعادل  ، تقریجا  گذاری او در این روز حاشد، حازدۀ سرواخه قرارداد وی

گر قحهت تسوخۀ روزانه این قرارداد  ا ا کواهش خافتوه حاشود«14 4440»ه روز قجول تقریجوا  نسجت حو، او  حوه ، توووان 
کوورده اسووت ه ضوورر  کوول  ضوورر وی  ههووحن وقوودار نسووجت حووه هوور سووك  کووه در تسوووخۀ تووووان وووی«144 4440»و  حاشوود 

کسر وی گر وجلغ وجه تضهحن وی قجال   ،حنابراین .شودحساب روزانه از حساب وی   ،هوزار توووان بووده« 544»ا
کاهش ویهزار توو« 444» حه اش )وجوه تضوهحن( را از درصود از اصول سورواخه« 11»تقریجا   ،و در این روز خاحدان 

 . دست خواهد داد
ت اهروی»این ویژگی را  خواد ووی، ناوندقراردادهای آتی وی« خاصح  گاهی ووجب سود خوا ضورر ز . شوودکه 
خان خرخدار و فروشنده وتقارن است ،در وعاوالت آتی گور طورف دارنودۀ حه این وعنو، سود و ز کوه ا وت »ا  ووقعح 

دی کند« خرخد تعه  دی فروش»لزووا  طرف دارندۀ ، در قرارداد سود  ت تعه  خان وی« ووقعح   . کندز
که اقدام حه وعاولۀ آتی خرخد وعاوله وثال  . 2 گرم زعفران حا « 14»گر )الف(  گور واهه حا وعاوله«5» سررسحدکحلو 

ووت افووزاخش یچنوود روز حعوود وشوواهده ووو، )ب( نهوووده اسووت کنوود قحهووت تسوووخۀ روزانووه ایوون قوورارداد حووه عل 
گورم زعفوران ، قحهت زعفران کحلو  وی ، هوزار توووان افوزاخش خافتوه اسوت «04»حسب اعالن بورس برای هر 

گوذار ووی هوزار توووان سوود « 044»نهاخود و از ایون طریوق قرارداد خرخد خود حا فرد )ب( را حوه شوخص )ح( وا
ووت فوورد )ب( حووه عنوووان و وعاولووه، شووودوووی بوورد و از حووازار خووارحوووی گرفتووه و ووقعح  گوور )ح( جووای )الووف( را 

 . کندفروشنده آتی تغحیری نهی



   /بورس  

o حکن وعاوالت آتی 

ل» . 1648 مسأله کاال )وجحع( و« قسن او  که در آن  دو  پول )ثهون( هور از وعاوالت آتی 
ت ی و ود  کوالی»این نوع خرخد و فروش را ؛ حاشد حاطل استوی دارکل  کوالی حوه   1«بیع 

   2.ناوند نحز وی
م» . 1649 مسأله و تنهووا نوووعی  3ودشووعقوود وحسوووب نهووی، وعوواوالت آتووی« قسوون دو 

   .است« وعده»
وق نهوی« وعاولۀ شورعی»در این قسن نحز  ،حنابراین  وعودۀ »شوود و فقوط نووعی وحق 

که در آن فروشوندۀ آتوی وعوده وویحه حساب وی« وتقابل وقودار ، دهود توا در آخنودهآخد 
کووه اَلن تعحووین وووی کوواال را حووه قحهتووی  صووی  شووود حفروشوود و خرخوودار هوون وعووده وشخ 

ن شوده خرخوداری ، آخنده دهد تا در وی کواال را حوه قحهوت وعوح  ص  ههوان وقودار وشوخ 
م کند که در جلد دو  در ووورد ، ذکور شود« 034»وسألۀ  ،و حكن تكلحفی وفای حه وعده 

 .  شودآن جاری وی

گوور  ،ههچنووحن .انعقوواد قوورارداد آتووی بوور اوراق قرضووۀ ربوووی جووایز نحسووت . 1651 مسأله ا
هوای واننود آنچوه در دارایوی، ودهوا حسوته شوقرارداد آتوی بور نوسوانات و تفاضول قحهوت

خووا شوواخص غحوور سووهام خووا نوورخ بهووره صووورت  4واقعووی وثوول آتووی شوواخص سووهام غحوور
 .  شود و جایز نحستعرفا  نوعی قهار و شانس وحسوب وی، گحرد وی

                                                           
کوالی»حه وعنای )انَتَظَر( اسوت و « َکَلَ »از « کالً»در اصل « کالی». 1 کوه خرخوداروعاولوه« کوالی حوه   ،ای اسوت 

خافت وجحع و فروشنده خافت ثهن در آخنده ،ونتظر در  . حاشدوی ونتظر در

کاالی خرخداری شوده در حوازار ثوانوی بوورس نهاخود. 2 گر خرخدار آتی اقدام حه فروش ههان  وعاولوۀ ووذکور  ،و ا
حوه سوجب حطوالن وعاولوه ، چنانچه شرطی در ضهن این وعاوله ذکر شده ،ههحن طور .حاشدنحز حاطل وی

 . وجوب وفاء ندارد

ث َد و چه عقد غحر وستقل، ههحن طوور عقود وسوتح، چه عقد وستقل شوداین قسن عقد وحسوب نهی. 3
د وذکور )بیع آن( در حازار ثوانوی بوورس نحوز  ،ههحن طور .آخدو جدخد نحز حه حساب نهی خرخد و فروش تعه 

 . حاطل است

 .  وراجعه شود« 1044»قجل از وسألۀ  ،«شاخص سهام»حه وثال ذکر شده برای . 4
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 )وعاوالت اختحار )آپشن 

o توضحح وعاوالت اختحار 
نووووع  دو؛ اسوووت 1«قووورارداد اختحوووار وعاولوووه»خكوووی از وعووواوالت راخوووج در بوووورس  ٭

 : پرکاربرد قراردادهای اختحار عجارتند از
يد.الف ن« خرخودار اختحوار» :اخحیازخس حوق  خرخوِد »، در ازای پرداخوت وجلوغ وعوح 

کووه اَلن تعحووین وووی 2«کوواال خووا دارایووی پاخووه صرا حووه قحهتووی   3شووود در دورۀ زوووانی وشووخ 
د است در صورت درخواست خرخدار« فروشندۀ اختحار»دارد و   خوا دارایوی کواال، وتعه 

 ؛ پاخه را حه قحهت توافق شده حه او حفروشد
گحوواهی بوورای   کننوودۀ داروهووای  ووواه حعوود نحوواز حووه  «5»واننوود اخنكووه شوورکت تولحوود 

کند در آن زوان روند قحهت زعفران داشته و پیش گور قحهوت ؛ ها افزاخشی حاشودبینی  ا
گورم  ان حاشود و در بوورس تووو« 10444»نقدی زعفران در حازار در حال حاضر حه ازای هر 

وواه حعود « 5»توووان بورای سررسوحد « 10444»عهوال اکاال قرارداد اختحار خرخد حا قحهت 
، هوزار توووان حوه طورف وقابول« 344»توانود حوا پرداخوت  شورکت وی، تعرخف شده حاشود

کووه در  گوورم زعفووران را حووه  سررسووحدایوون حووق  را بوورای خووود قاجوول حاشوود  کحلووو  حتوانوود خووک 
گرم   ؛ وحلحون تووان از وی خرخداری نهاخد« 10»تووان حه « 10444»قحهت هر 

گوور در  آن  کحلووو زعفووران،  سررسووحدگوواه ا وحلحووون تووووان حاشوود وی « 15» قحهووت هوور 
کحلو زعفران حه قحهت  وی وحلحون تووان از طرف وقابول « 10»تواند اقدام حه خرخد خک 

خافووت خووک وحلحووون تووووان از وینهاخوود و وووی ق  خوووخش صوورف نظوور از حوو ،توانوود حووا در
 .  نهاخد

                                                           
 (optionsوعاوله آپشن ). 1
گوذاری حووق  وووذکور حووه شوخص ثالووث در حووازار ثووانوی  د بورای خرخوودار اختحووارایون حووق  خرخوو. 2 و در صووورت وا

 . حاشدبرای شخص ثالث وی، بورس

گاهی از زوان انعقاد قرارداد تا سررسحد وی. 3 توانود در طوول دورۀ حاشود و خرخودار اختحوار وویاین دورۀ زوانی 
گاهی  کوه حوه  سررسوحدتواند در فقط ویقرارداد هر وقت حخواهد از آن استفاده نهاخد و  کوتواهی  خوا در دورۀ 

گرفته وی گاهی نحز حه صورتونزلۀ آن در نظر  کند و   . های دخگر استشود از حق  وذکور استفاده 



   /بورس  

ن « خرخدار اختحار» :اخحیازفسوش.ب کاال »در ازای پرداخت وجلغ وعح  حق  فروش 
ن وووی 1«خووا دارایووی پاخووه کووه اَلن وعووح  ص دارد و را حووه قحهتووی  شووود در دورۀ زوووانی وشووخ 

د است در صورت درخواست خرخدار« فروشندۀ اختحار» کواال خوا دارایوی پاخوه را ، وتعه 
 ؛ توافق شده از او حخرد حه قحهت

کشوواورزی قصوود داشووته حاشوود بوورای   ووواه حعوود وحصووول زعفووران « 5»واننوود اخنكووه 
کواهش خافتوه ، خود را حه فروش برساند و نگران است تا در زوان فروش قحهت زعفوران 

که در نظر دارد حفروشد  ؛ و نتواند وحصول خود را حه قحهتی 
گوور قحهووت نقوودی زعفووران در حووال حاضوور حووه ا گوورم ا حاشوود و  تووووان « 10444»زای هوور 

تووان بورای سررسوحد شوش وواه حعود در « 10444»عهال اقرارداد اختحار فروش حا قحهت 
کوواال تعرخووف شووده حاشوود هووزار تووووان حووه « 344»توانوود حووا پرداخووت  کشوواورز وی، بووورس 

کوه در ، طرف وقابل گورم  سررسوحداین حوق  را بورای خوود قاجول حاشود  کحلوو  حتوانود خوک 
 ؛ وحلحون تووان حه وی حفروشد« 10»ان را حه قحهت زعفر
گووور در  آن کحلوووو زعفوووران ، سررسوووحدگووواه ا وحلحوووون توووووان حاشووود وی « 10»قحهوووت هووور 
کحلو زعفران حه قحهت  وی وحلحون تووان حه خرخدار نهاخود « 10»تواند اقدام حه فروش خک 
 .  صرف نظر نهاخد از حق  خوخش ،تواند حا درخافت خک وحلحون تووان از خرخدار و وی

کواال خوا  ب قراردادهای اختحار وعاوله ونجوراوروزه غال حوه انجوام وعاولوه و تحویول 
رات بورس پاخان وی، شوددارایی پاخه نهی  2.پذیردحلكه حا تسوخۀ نقدی حسب وقر 

پوووردازد و ایووون وجلوووغ حوووه وی را ووووی« قحهوووت اختحوووار» ،خرخووودار حوووا خرخووود اختحوووار ٭
کنوود و چووه از آن صوورف نظوور نهاخوود و در صووورت چووه از اختحوو؛ گووردد برنهی ار اسووتفاده 

                                                           
گوذاری حوق  ووذکور حوه شوخص ثالوث در حوازار ثوانوی  این حوق  فوروش بورای خرخودار اختحوار. 1 و در صوورت وا

 . حاشدبرای شخص ثالث وی، بورس

کووه در قوورارداد آتووی. 2 دو طوورف وعاولووه  ،تفوواوت وعوواوالت اختحووار حووا قسوون دوم وعوواوالت آتووی در ایوون اسووت 
کووه اَلن تعحووین وووی ص در آخنووده حووه قحهتووی  وود حووه خرخوود و فووروش دارایووی در سررسووحد وشووخ  شووود وتعه 

ووا در قوورارداد اختحووار وعاولووه، هسووتند وود اسووت و طوورف دخگوور ،او  ار در دارای اختحوو ،فقووط خووک طوورف وتعه 
 . انجام وعاوله خا پشحهانی از آن است
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که در ازای این حق، انصراف  .  دهد از دست وی ،پرداخته وجلغی را 
کورده - سود فروشندۀ اختحوار نحوز بویش از قحهوت اختحوار خافوت   - کوه از خرخودار در

حوه قحهوت حوازار حسوتگی  ،ه اختحوار فوروش( و ضورر ویچونحست )چه اختحوار خرخود و 
 . دارد

وی حه نوام ، عالوه بر خرخدار و فروشنده در حازار وعاوالت اختحار ٭ اتواق »طرف سو 
کوه نقوش اساسوی اخفواء ووی« اتواق تسووخه»خا « پاخاپای گور حوازار کنود و تنظوحنوجوود دارد 

ت ثجوت خوابی، وعاوالت اختحار است و وسؤولح  تضوهحن اجورای ، تطجحوق قحهوت، ارز
وخۀ قراردادهوای وعاولوه شوده در تواالر وعواوالت قرارداد تا لحظۀ سررسحد و وظحفۀ تس

 . بورس را برعهده دارد
فروشونده و خرخودار وعاولوۀ اختحوار وحسووب شوده و « وکحول» ،اتاق پاخاپای بورس ٭

کارگزار را اخفاء وی کواروزد و حوق  الوکالوۀ خووخش نقش واسط و  نهاخد و از طرفحن وعاوله 
گاهی نحز خودشرا درخافت وی  .  شودعاولۀ اختحار وحسوب ویطرف و ،کند و 

کواال نودارد و در شاخان ذکر است،  قراردادهای اختحار وعاوله اختصاص حه بورس 
کاربرد دارد، وورد اختحاِر وعاوله روی سهام  . اوراق بهادار و ارز نحز 

 : برخی از شراخط ضهن وعاولۀ اختحار از قرار ذیل است ٭
بوورای جلوووگحری از اوتنوواع  :الحففصامگففرازیهبلغففیبابففثوخففهجضففمیىيففاوثیمففه.1

د خود  1فروشنده حه صورت شرط ضهن قرارداد اختحار، فروشندۀ اختحار از انجام تعه 
د وی نوزد اتواق پاخاپوای بوورس خوا « وجه تضهحن خوا التوزام»شود وجلغی را حه عنوان  وتعه 

ودات اتاق تسوخه قرار  اتواق ، دهد و در صورت اوتناع فروشندۀ اختحوار از عهول حوه تعه 
رات بووورس حووه  پاخاپوای بووورس خووا اتواق تسوووخه وکحوول اسوت از سووپردۀ وووذکور حسوب وقوور 
کورده و حوه  کسور  عنوان ججران ضرر وارد شده حه طرف وقابول از حسواب وی وجلغوی را 

 .  حساب طرف وقابل واریز نهاخد
فروشوندۀ اختحوار حوه صوورت شورط ضوهن  :آهدكسدووخهجضفمیىجعديلوزوش.2

                                                           
 . خا شرط ضهن وکالت اعطایی حه اتاق تسوخۀ بورس. 1



   /بورس  

ود ووی 1حوارقرارداد اخت ، شوود وتناسوب حوا تغحیورات قحهوت اوراق اختحوار وعاولوهوتعه 
رات بووورس ووهوجووه تضووهحن او»2حسووب وقوور  کنوود و اتوواق  را تعوودیل و حووه روز« لح  رسووانی 

، روزانوه دارد ۀپاخاپای بورس خا اتاق تسووخه از طورف وی وکالوت در ایون تعودیل و تسووخ
 .  وشاحه آنچه در وعاوالت آتی ذکر شد

o ت اختحار )آپشن(حکن وعاوال 
کووواال د« حوووق  فوووروش»خوووا « حوووق  خرخووود» . 1651 مسأله ر آخنوووده )حوووق  اختحوووار( در خوووک 
ۀ وعاوالت اختحارعرضۀ او ، شوود و فوروش )بیوع( آننوعی حق  عرفی وحسوب وی، لح 

 .  ههحن طور فروش آن در حازار ثانوی بورس نحز حاطل است؛ صححح نحست
الحه اسوتفاده توان از عقود وصووی، حه عنوان جاخگزین وعاوالت فوق . 1652 مسأله
که خرخدار اختحار حه عنووان  3نهود کوه برابور  4«ُوصواِلح»حه این صورت  نوی را  وجلوغ وعح 
وووۀ خووووخش وصوووالحه نهاخووود در ازای اخنكوووه « قحهوووت وعاولوووۀ اختحوووار»حوووا  اسوووت در ذو 

د شود  :  فروشندۀ اختحار وتعه 
ن در صووووورت  .1 ص در دورۀ زوووووانی وعووووح  نووووی را حووووه قحهووووت وشووووخ  کوووواالی وعح 

کووه حسووب نظووام بووورس ایوون حووق  اختحووار حووه او  درخواسووت کسووی  ُوصوواِلح حووه وی خووا 
گذار  6.حفروشد 5شده وا

                                                           
 .  ههان. 1

که توستغحیر قحهت قرارداد آتی . 2 پوذیرد و صوورت ووی، شوودط بوورس تعحوین وویدر خک داونۀ نوسان روزانه 
دی حاز سررسحدفرد تا زوان  ت تع  حوه دفعوات اقودام حوه انجوام ، ش خا خرخدفرو قرارداد آتی حا انتخاب ووقعح 

ه حه نرخوعاوله در حازار ثانوی بورس وی خان وی کند و حا توج   . نهاخدهای روز سود خا ز

کووار. 3 کووار اجرایووی آن در بووورس  ،حوودیهی اسووت ایوون راه  کووه سوواز و  در صووورتی قابوول اسووتفاده در بووورس اسووت 
 . فراهن شده حاشد

کننده. 4  .  صلح 

گووذاری حوق  اختحووار خرخود حووه دخگوری در ایوون وسوأله و وسوواجل حعود حووه وعنوای نقوول و  ،تشواخان ذکوور اسو. 5 وا
کردن از حوق  )رفوع خود از آن( و ثجوت ایون ، انتقال شرعی حق  حه دخگری نحست حلكه حه وعنای صرف نظر 

 . حاشدحق  عرفی از طریق وجاری قانونی و نظام بورس برای دخگری وی

ود وووذکور شوا ،حنوابراین. 6 کوه خرخوودار اختحوارتعه  حووق  ووذکور را حووه شوخص ثالووث در حوازار ثووانوی ، ول ووووردی 
گذار وی  . شودکند نحز ویبورس وا



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ود خوووخش در حووازار ثوانوی بووورس حوه شووخص دخگوور .2 گووذاری تعه  آن ، در صوورت وا
کاالی وذکور حا ههوان شوراخط سوابق ، شخص را حا عقد صلح وشاحه د حه فروش  وتعه 

 1.نهاخد
، وصووالحۀ وووذکور را قجووول نهاخوود 2«ُوتصواِلح»ن از طرفوی فروشووندۀ اختحووار حووه عنوووا

کند  3.سپس خرخدار وجلغ وذکور را حه حساب فروشنده واریز 
کاال گر در بورس  گرم زعفران حا قحهت  خرخد قرارداد اختحار، وثال  ا کحلو  عهال اخک 

هووزار تووووان « 344»ووواه حعوود در ازای پرداخووت « 5»وحلحووون تووووان بوورای سررسووحد « 10»
« ُوصاِلح»خرخدار اختحار حه عنوان ، تعرخف شده حاشد« وعاولۀ اختحار قحهت»حاحت 
 : گوخدوی
وۀ خوودم در ازای اخنكوه طورف وقابول « 344»کونن وصالحه وی» هوزار توووان را در ذو 

د شود  : )فروشنده اختحار( وتعه 
گوورم زعفووران را در  .الففف کحلووو  وحلحووون تووووان در « 10»ووواه حعوود حووه وجلووغ « 5»خووک 

که حسب نظوام بوورسصورت درخ کسی  ایون حوق  اختحوار حوه  ،واست حه اخنجانب خا 
گذار شده حفروشد  .  وی وا

وود فووروش زعفووران در حووازار ثووانوی بووورس حووه شووخص  .ب گووذاری تعه  در صووورت وا
وود حووه فووروش زعفووران وووذکور حووا ههووان ، دخگوور آن شووخص را حووا عقوود صوولح وشوواحه وتعه 

 .  «شراخط سابق نهاخد
 :  حگوخد« ُوتصاِلح»وان اختحار حه عن ۀفروشند 

                                                           
ووق اووور وووذکور. 1 کووه در صووورت تحق  وودی نسووجت حووه طوورف وقابوول  ،دخگوور فروشووندۀ اختحووار، حووه ایوون وعنووا  تعه 

 . نداشته حاشد

 .  پذیرندۀ صلح. 2

ض( وجلغ ،حنابراین. 3 کننوده )خرخودار اختحوار( وورد وصالحه )وعو  وۀ صولح  که حوا عقود صولح بور ذو  ی است 
کووه بوور عهوودۀ و ،و عوووض صوولحشووود ثاحووت وووی  .شووودتصوواِلح )فروشووندۀ اختحووار( ثاحووت ووویعهلووی اسووت 
گر خرخدار اختحار وجلغ وذکور را از اتواق پاخاپوای بوورس شورعا  طلجكوار حاشود ،ههچنحن توانود ههوان ووی، ا

که ذکر شد صلح نهاخد طلب را حه فروشندۀ اختحار حه  . صورتی 



   /بورس  

 1.وذکور را قجول نهودم ۀوصالح
کوووه در قسوووهت توضوووححات ایووون  . 1653 مسأله شوووراخط ضوووهن وعووواوالت اختحوووار 

واننود عقود  - اشكال نودارد و چنانچوه در ضوهن عقود 3فی نفسه 2،وعاوالت ذکر شد
 ؛ الزم است وطابق آن عهل شود، شرط شده - خا صلح
کواال د  گر حق  خرخود خوا حوق  فوروش خوک  ا ا ر آخنوده )حوق  اختحوار( حوه عنووان خوک او 

عهول حوه  ،فروش )بیع( وذکور حاطول اسوت و در ایون صوورت، حق  عرفی فروخته شده
که در ضهن آن شرط شده واجب نحست  .  شراخطی 

   .ربوی جایز نحست ۀبر اوراق قرض ،انعقاد قرارداد اختحار وعاوله . 1654 مسأله
گر قرارداد اختحار وعاوله بر نوسانات و تفاض ،طور ههحن  ،هوا حسوته شوودل قحهتا

های غحر واقعی وثل اختحار وعاولۀ شاخص سهام خوا شواخص وانند آنچه در دارایی
شوود و عرفا  نوعی قهار و شوانس وحسووب ووی، گحردغحر سهام خا نرخ بهره صورت وی

 4.جایز نحست

o وعاوله  حازار ثانوی قراردادهای اختحار 

کوه در وسواجل قجول ذکور شود . 1655 مسأله « حوق  فوروش»خوا « حوق  خرخود»، ههان طور 
کاال در آخنده )حق  اختحار( نوعی حق  عرفی وحسوب ووی کوه فوروش )بیوع( خک  شوود 

 .  فروش حق  وذکور در حازار ثانوی بورس حاطل است. حنابراین، حاشد آن صححح نهی
تووان ووی، ولی حه عنوان جاخگزین وعاوالت فوق )حازار ثانوی قراردادهوای اختحوار(

   5؛نهود از عقد وصالحه استفاده
                                                           

ت هر وورد - حه صورت صلح وشروط خا هجۀ وشروط ،این قرارداد. 1 نحز قابول انجوام  - حا رعاخت شراخط صح 
 . است

کردن وجه تضهحن»و « گذاری وجلغی حاحت وجه تضهحن خا التزام وثحقه»ونظور . 2  .  است« تعدیل و روز آود 

 . ناوین دخگرحه خودی خود و حا قطع نظر از ع. 3

 . ذکر شد« 1504»وشاحه آنچه در وورد قراردادهای آتی در وسألۀ . 4

کووار. 5 کووار اجرایووی آن در بووورس  ،حوودیهی اسووت ایوون راه  کووه سوواز و  در صووورتی قابوول اسووتفاده در بووورس اسووت 
 . فراهن شده حاشد



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

ود خووخش گوذاری تعه  کوه چنانچوه فروشوندۀ اختحوار قصود وا را حوه  1حه این صوورت 
نووی را برابوور حووا ، شووخص ثالووث در حووازار ثووانوی بووورس داشووته حاشوود قحهووت »وجلووغ وعح 

ود ، «وعاوله اختحار ۀ خوخش وصالحه نهاخد در ازای اخنكه شوخص ثالوث وتعه  در ذو 
شووود و شووخص ثالووث ایوون وصووالحه را  «1504»حووه رعاخووت دو شوورط وووذکور در وسووألۀ 

کند  ؛ قجول 

فروشندۀ اختحار )ُوصاِلح( حاخد وجلغ وورد وصالحه را حه شوخص  ،در این صورت
وود خوووخش عهوول  ثالووث )ُوتصوواِلح( بپووردازد و آن شووخص نحووز الزم اسووت حسووب تعه 

 .  نهاخد
گر خرخدار اختحوار  گوذاری حوق  خوود را حوه شوخص ثالوث در حوازار ثوانوی  ،ا قصود وا
کووه برابوور حووا ، رس داشووته حاشوودبووو نووی را  « اختحووار ۀقحهووت وعاولوو»آن شووخص وجلووغ وعح 

ۀ خووخش وصوالحه نهاخود در ازای اخنكوه خرخودار، است از حوق  اختحوار ، اختحوار در ذو 
گووذار نهاخوود رات بووورس حووه وی وا کوورده و آن را حسووب وقوور  و خرخوودار  2خووود صوورف نظوور 

کنوود شووخص وووذکور )ُوصوواِلح( حاخوود  ،رتو در ایوون صووو اختحووار نحووز وصووالحه را قجووول 
 3.وجلغ وورد وصالحه را حه خرخدار اختحار )ُوتصاِلح( بپردازد

 گذاری های سرواخه صندوق 
ت حرفوه« گذاری صندوق سرواخه» ٭ که حه ونظوور وودیرخ  ای  خک نهاد والی است 

زهای قانونی از سازوان بورس، گذاران  دارایی سرواخه کسب وجو   ؛ شودتأسحس وی 4حا 
گوووذاران و حوووا اسوووتفاده از دانوووش و   وجووووه سووورواخه آوری جهوووعهوووا حوووا ایووون صوووندوق

                                                           
 .  ناشی از عقد صلح. 1

گوذاری حوق  اختحوار خرخود حوه دخگور. 2 حوه دخگوری  وعنوای نقول و انتقوال شورعی حوق ی حوهشاخان ذکر است وا
کردن از حوقح، نحست )رفوع خود از آن( و ثجوت ایون حوق  عرفوی از طریوق وجواری  لكه حه وعنای صرف نظر 

 . حاشدقانونی و نظام بورس برای دخگری وی

ت هور ووورد  -این قرارداد حه صورت صلح وشروط خا هجۀ وشروط . 3  نحوز قابول انجوام -حا رعاخت شراخط صح 
 . است

 . خا نهاد قانونی دخگر. 4



   /بورس  

ت  ص الزم در زوحنۀ ودیرخ  گوذاران   ایون اوكوان را بورای سورواخه 1،«سوجد دارایوی»تخص 
که حهوی فراهن  ع از دارایویگذاری  سورواخه کنند  در بوورس و سوایر ، هوادر سوجدی وتنوو 

 .  حازارهای والی اقدام نهاخند
، اوراق بهوادار واننود اوراق وشوارکت، تواند چندین نوع سهامها ویدارایی این ٭

ه، شهش طوال، های حانكیگذاری سرواخه، اسناد خزانه ، زووحن و سواختهان، ارز، سوك 
کاال و    .خا ترکحجی از این ووارد حاشد ...انواع وختلف 

آنهووا هووای  در ترکحووب داراییگذاری  سوورواخه های تفوواوت اصوولی انووواع صووندوق ٭
کوچووک و ُخوورد از عهوووم جاوعووه سوورواخه، حووا ایوون شووحوه؛ اسووت از اشووخاص  عووناهووای 

 .  شودویگذاری  سرواخه حقحقی و حقوقی در وقحاس بزرگ
کوچوک حوه حخشگذاری  سرواخه  وجهوعه دارایی صندوق ٭  توری حوه هوای وشواع 
 گوووذار حوووا وراجعوووه حوووه صوووندوق سووورواخه شوووود و تقسوووحن وی« ُیونحوووت»خوووا « واحووود»نوووام 

گوواه حخواهوود خووک خووا خووک خووا چنوود واحوود آن را خرخووداری ووویگذاری  سوورواخه کنوود و هوور 
 2.رساندچند خا ههۀ واحدهای خود را حه فروش وی

( و ETFهوووای قابووول وعاولوووه در بوووورس )هوووا حوووه دو دسوووته صوووندوق ایووون صوووندوق ٭
 . شوند تقسحن وی 3های غحر قابل وعاوله در بورس )وجتنی بر صدور و احطال(صندوق

                                                           
کووه خووک سوورواخه خووا اوراق بهووادار خووا سووایر دارایی  ترکحجووی وناسووب از سووهام. 1 ووه و  هووا  گذار آنهووا را در بووورس تهح 

 . شودناوحده وی« سجد سهام»خا « سجد دارایی»خا  (Portfolioپرتفوی خا پرتفولحو )، کندخرخداری وی
گر فرد خک د ،حه عنوان وثال. 2 که وشتهل بر  رصد از خک صندوقا گورم طوال« 14»را  وحلحوارد توووان « 1»، کحلو 

کند« 444»وحلحارد تووان اوراق خزانه و  «1»، حانكی سپردۀ وکالتی ه  ، وحلحون تووان اوراق سهام است تهح 
ق حه اوست خک درصد تهام این اووال و دارایی پردۀ وحلحوون توووان سو« 14»، گرم طوال «144»خعنی ، ها وتعل 

ووه فوورد ؛ وحلحووون تووووان اوراق سووهام وربوووط حووه اوسووت« 4»وحلحووون تووووان اوراق خزانووه و «14»، وکووالتی الجت 
کوه دارد را حفروشود« 14»خوا فقوط ووثال  ، تواند حوه ترکحوب صوندوق دسوت بزنود دار نهی سهام ، گورم از طالیوی 

کوورده ووه  گوور خووک واحوود )یونحووت( از صووندوق را تهح  کوورده و حووا ، ودحووه انوودازۀ سووهن خوو، حلكووه ا کسووب  دارایووی 
 .  کند دارایی خود را نقد وی، فروختن آن

گذاری واحدهای. 3 در « های غحر قابل وعاولوه در بوورسصندوق»گذار در  حه سرواخهگذاری  سرواخه فرآخند وا
در  ،وووذکورگذاری  سوورواخه گووذار از نووام دارد و فرآخنوود خووروح و انصووراف سوورواخه« صوودور واحوود»اصووطالح 
ا برای؛ شودناوحده وی« احطال واحد»اصطالح  هوای قابول وعاولوه در بوورس در صوندوقگذاری  سرواخه او 

(ETFنحووازی حووه طووی  وراحوول صوودور و احطووال واحوود نحسووت ) هووا ههاننوود زیوورا واحوودهای ایوون صووندوق؛
 . شونددر حازار بورس خرخد و فروش وی ،سهام



 (0توضحح الهساجل جاوع )ح

کووه  گووذاری و سوورواخه سوورواخه . 1656 مسأله پووذیری بوور اسوواس شووحوۀ فوووق در صووورتی 
گوورددشووراخط صووححح بووودن وعاولووه در وووورد هوور خووک از دارایووی اشووكال  1،هووا رعاخووت 

   .ندارد و صححح است
گر دارایی ،حنابراین های سوهاوی خوا سوایر اوراق صندوق وشتهل بر سهام شرکت ا
گووردد و چنانچووه وشووتهل بوور ارز و احكووام فقهووی وربوووط حووه آنهووا رع، بهووادار حاشوود اخووت 

کاالهووای دخگوور حاشوود ه و طووال و  گوور ، سووك  احكووام فقهووی وعوواوالت آنهووا لحوواظ شووود و ا
وکووالتی گذاری  سوورواخه احكووام، حاشوود وکووالتی حووانكی ویگذاری  سوورواخه وشووتهل بوور

گردد  .  حانكی رعاخت 

ه  ه حه نكات ذیل در این شحوۀ از ،الجت   :  الزم استگذاری  سرواخه توج 

ووت ،صووندوقگذاری  سوورواخه حسووترهای .1 هووای ربوووی خووا نجاخوود وشووتهل بوور فعالح 
 .  تولحدات حرام حاشد

گوور سووجد دارایووی صووندوق وشووتهل بوور .2 عرضووۀ ، حووانكی وکووالتیگذاری  سوورواخه ا
وووۀ اوراق وشوووارکت و واننووود  لح   ۀراحطووو، پوووذیر گوووذار و سووورواخه راحطوووۀ سووورواخه، آن حاشووود او 
طوووور وشووواع  حوووهگذاری  سووورواخه لكوووه نووووعی وکالوووت درح؛ فروشووونده و خرخووودار نحسوووت

سووات وووالی احكووام حانووک»کووه توضووحح آن در فصوول ، شووودوحسوووب وووی هووا و و س 
 .  بیان شد« اوراق بهادار»و وجحث « اعتجاری
 کارگزاری بورس و حکن آن 
حووازار بووورس حووه دلحوول گذاری  سوورواخه خرخوود و فووروش و وجووادالت در حسووترهای ٭

خاد سرواخه ررات بوورسگ تعداد ز غالجوا  ، ذاران و عدم آشنایی آنان حا تهام قوانحن و وقور 
کارگزاران صورت ویتوس کارگزار نقش واسطه و وکحل را حه صورت قانونهند ، پذیردط 

 2.نهاخد ای اخفاء ویو حرفه
                                                           

ات دارایویاو، وقودار، هوا نووعاز جهله اخنكه در فروش دارایی. 1 گوذار شوده وطلقوا  صواف و خصوصوح  هوای وا
 .  احتحاط واجب وعلوم حاشد حنابر

عی، گوری در وعواوالتعوالوه بور واسوطه  هواکارگزاری. 2 گذاری بورای  از جهلوه وشواورۀ سورواخه خودوات وتنوو 
 .  دهند خدوات پشتحجانی اراجه وی و های آووزشی کالس ۀاراج، صاحجان سرواخه



   /بورس  

کارگزاریوعاوالت بورس توس ٭ ، شوودهوا وعهووال  حوه صوورت آنالیون انجوام ووی ط 
ووثال  تعوداد سوهام و قحهوت درخواسوتی خوود را ، جعوۀ حضووریافراد حدون نحاز حوه ورا

کووارگزاری سووفارش آنووان را اجووراء  جهووت خرخوود در سوواوانه وعوواوالتی وارد وی کننوود و 
  ؛کند وی

ه کاری حازار بورس نهوی ،در حعضی از ووارد ،الجت  توانود بورای انجوام فرد در ساعات 
تعووداد سووهام و  وووثال  ، روز شووجانهتوانوود در هوور سوواعتی از ولووی وووی، وعاولووه اقوودام نهاخوود

کووارگزاری وارد  ۀقحهوت وووورد نظور خووود را جهووت خرخود در سوواوان درخواسوت اخنترنتووی 
کاری حازار کارگزار در ساعت  درخواست خرخد سهام را وارد نهوده و وعاولوه  ،نهاخد و 

 . دهد را انجام وی

کارگزاری انجامگاه نحز سفارش   . شودوی ها حه صورت تلفنی خا حا حضور در 
کوووارگزار بوووورس حعووود از انجوووام سوووفارش خرخووود خوووا فوووروش خوووا سوووایر وعووواوالت خوووا  ٭ 

خافووت  کوواروزد خوواوجلغووی تحووت عنوووان ، خوودوات بورسووی حووق  الوکالووه از اشووخاص در
کسر وی    .نهاخدکرده و آن را از حساحشان 

کووارگزار فقووط وکحوول در انعقوواد و انشووای قوورارداد و ثجووت آن حاشوود . 1657 مسأله گوور  ، ا
ات سوهام و سوایر شوؤون وعاولوه را  وثال  سرواخه گذار خوودش نووع و تعوداد و خصوصوح 
ص  که براخشوشخ  کارگزار حخواهد  در ایون ، وعاوله وورد نظر را انجام دهد نهاخد و از 

ووول(  هووودۀ خوووود سووورواخهصوووورت احوووراز شوووراخط صوووححح بوووودن قووورارداد بووور ع گوووذار )ووک 
 .  حاشد وی

کاروزد وذکور در ازای وعاوالت خا خدوات وشوروع و حوالل حاشود  . 1658 مسأله گر  ا
کارگزار در ازای وعاوالت خا خودوات حورام واننود وعواوالت ربووی؛ اشكال ندارد ا  ، او 

کاروزد نهی  .  حاشدوستحق  

https://www.khanesarmaye.com/transaction-fees/


 

کارهای مستحدثه  کسج و   احکام سایر 
که تفصوحل احكوام  گردخوداز آنجا  م ذکور  وسواجل وربووط حوه ، وعواوالت در جلود سوو 

تعاوالت و فعبرخی و کارهای وسوتحدثه و فعلویه الح  کسب و  در الحوالی ، راخوج ا و 
م( ه حه سرفصل هر وجحث، وساجل وعاوالت )جلد سو   ؛ بیان شده است، حا توج 

 )روزخنووه( و« ازشهففایديدیحففال»وووثال  وسوواجل وربوووط حووه خرخوود و فووروش و وعوواوالت 
ت در حازار طور فع ههحن خرخود و »در فصول « ازشهفا خففث»و وعواوالت « ففازك »الح 
 و وساجل وربوط حوه« 430تا  434»وساجل ، «خرخد و فروش پول و ارز»وجحث ، «فروش

يابیشبكه» گردخده است« 504و  505»وساجل  ،«ُجعاله»در فصل « ایباشاز  .  ذکر 

 

 


