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کتاب الکفالة
(-1و هی التعهد بالنفس) أی إلتزام إحضار المکفول متی طلبه المکفول له ،و شرطها
رضا الکفیل و المکفول له ،لوجوب الحضور علیه متی طلبه صاحب الحق و لو بالدعوی ،بنفسه
أو وکیله ،و الکفیل بمنزلة الوکیل حیث یأمره به.
األولین صادرین علی الوجه المعتبر فی العقد الالزم.
-2و یفتقر إلی ایجاب و قبول بین ّ
األول فأص ّح القولینّ ،
ألن
أما
و
وفاق،
فموضع
الثانی
( -3و تصح حالّة و مؤجّلة) ،أما
ّ
الحضور ّ
ی الینافیه الحلول .و قیل :التصح إال موجّلة (إلی أجل معلوم) الیحتمل الزیادة
حق شرع ّ
و النقصان کغیره مِ ن اآلجال المشترطة.

کتاب کفالت
( -1و آن [یعنی کفالت] ،تعهد به نفس است [برخالف ضمان و حواله که تعهد به مال
می باشند .البته طبق نظر شهید اول(ره) ضمان« :التعهد بالمال مِن البریء» و حواله « :التعهد
بالمال مِن المشغول بمثله» است .تعهد به نفس در کفالت]) یعنی التزام احضار مکفول در زمانی
که مکفول له ،آن را طلب کند .و شرط کفالت ،رضای کفیل و مکفول له است نه مکفول .زیرا در زمانی
که صاحب حق ،حضور مکفول را درخواست کند حضور بر او واجب است و لو که [تقاضای حضور
مکفول] به سبب دعوی باشد [ولی هنوز حق بر مکفول ثابت نشده باشد] .خواه [تقاضای حضور مکفول]
به وسیله خود مکفول له یا وکیلش باشد .در جایی که مکفول له ،کفیل را به احضار مکفول امر کند
کفیل به منزله وکیل است.
 -2عقد کفالت نیاز دارد به ایجاب و قبول بین دو نفر اول[یعنی کفیل و مکفول له] که [این
ایجاب و قبول] به نحو معتبر در عقد الزم صادر می شود.
(-3عقد کفالت به صورت حال و مؤجّل صحیح است) .اما مورد دوم [یعنی صحت
کفالت مؤجّل] محل اتفاق نظر علما است .و اما مورد اول [یعنی صحت کفالت حال] ،قول صحیحتر از
بین دو قول است .زیرا حضور ،حق شرعی است که این حق با حال بودن منافاتی ندارد [و در نتیجه،
حق شرعی حضورِ مکفول ،می تواند با حال بودن آن جمع شود] .برخی گفته اند :کفالت جز به صورت
مؤجّل صحیح نمی باشد[( .کفالت مؤجّل با أجلی که] تا مدت معلوم است [صحیح می باشد]).
[مدتی که] احتمال زیادی و نقصان در آن نمی رود مانند غیر این مورد از سایر مدت هایی که «نبودن
احتمال زیاده و نقصان» در آن ،شرط است.
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موسسه آموزش عالی آزاد فاضل ...............................................................................................................................
(-4و یبرأ ُ الکفیل بتسلیمه) تسلیما ً (تا ّماً) بأن الیکون هناک مانع مِ ن تسلّمه کمتغ ّلب ،أو
لقوة المکفول و ضعف المکفول له ،و
حبس ظالم ،و کونه فی مکان الیتمکن مِ ن وضع یده علیهّ ،
فی المکان المعین إن بیّناه فی العقد ،و بلد العقد مع اإلطالق( ،و عند األجل) أی :بعده إن کانت
موجّلة (أو فی الحلول) متی شاء إن کانت حالّة.
ّ
ً
 -5فإذا سلّمه کذلک بریء ،فإن امتنع سلمه إلی الحاکم و بریء أیضا ،فإن لم یمکن أشهد
عدلین بإحضاره إلی المکفول له ،و امتناعه مِ ن قبضه ،و کذا یبرأ بتسلیم المکفول نفسه تا ّما ً و إن
لم یکن ّمن الکفیل علی األقوی ،و بتسلیم غیره له کذلک.
(-6و لو امتنع) الکفیل مِ ن تسلیمه ألزمه الحاکم به ،فإن أبی (فللمستحِ ق) طلب (حبسه)
مِ ن الحاکم (حتی یحضره ،أو یؤدّی ما علیه)

(-4کفیل با تسلیم مکفول به صورت کامل [به مکفول له] ،بری می شود) به این
صو رت که در آنجا مانعی از تحویل گرفتن مکفول نباشد مانند اینکه شخص قوی بر مکفول غلبه داشته
باشد یا مکفول در حبس ظالمی باشد یا اینکه مکفول در مکانی باشد که تسلط بر وی ممکن نباشد به
دلیل نیروی مکفول و ضعف مکفول له .اگر مکان معینی [برای تسلیم مکفول] در عقد کفالت تبیین
شده ،تسلیم باید در آن مکان معین صورت گیرد و در صورت اطالق عقد [از مکان تعیین] ،تسلیم باید
در شهر [انعقاد] عقد صورت پذیرد( .و [این تسلیم] باید در زمان سررسید) یعنی بعد از سررسید
باشد در صورتی که کفالت به صورت مؤجّل بوده (یا) اگر کفالت ،حال باشد (به صورت حال) در هر
زمانی که مکفول له بخواهد (صورت گیرد).
 -5پس هر گاه کفیل ،مکفول را این چنین [که گذشت] تسلیم کند بری می شود .پس اگر
مکفول له از تحویل گرفتن مکفول امتناع کرد کفیل ،مکفول را به حاکم تسلیم می کند و [در اینجا]
نیز بری می شود .حال اگر چنین امری ممکن نبود نسبت به احضار مکفول به مکفول له و امتناع وی از
تحویل گرفتن مکفول ،دو شاهد عادل می گیرد .و همچنین به سبب اینکه مکفول ،خودش را به صورت
کامل تسلیمِ [مکفول له] نماید کفیل بری می شود اگر چه این تسلیم از سوی کفیل نباشد بنا بر قول
قویتر .و [همچنین] به سبب تسلیم [مکفول ،توسطِ] شخصی غیر کفیل به مکفول له  -به نحوی که
گفته شد کفیل بری می شود.
(-6و اگر) کفیل از تسلیم مکفول (امتناع کند) حاکم او را به تسلیم مکفول الزام می نماید.
پس اگر کفیل اِبا کرد (در این صورت صاحب حق [یعنی مکفول له] می تواند) تقاضای (حبس
کفیل) از حاکم (بنماید تا زمانی که مکفول را حاضر نماید یا آن حقی که بر عهده مکفول است
را ادا کند)
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إن أمکن أداؤه عنه کالدّین ،فلو لم یمکن کالقصاص و الزوجیة و الدعوی بعقوبة توجب حداً أو
تعزیراً ،اُلزم بإحضاره حتما ً مع اإلمکان ،و له عقوبته علیه ،کما فی کل ممتنع مِ ن أداء الحق مع
قدرته علیه.
-7فإن لم یمکنه اإلحضار و کان له بدل کالدّیة فی القتل و إن کان عمداً ،و مهر مثل
الزوجة وجب علیه البدل ،و قیل :یتعین إلزامه بإحضاره إذا طلبه المستحق مطلقاً ،لعدم انحصار
ی.
األغراض فی أداء الحق ،و هو قو ّ
ً
 -8ثم علی کون تقدیر الحق ماال و أدّاه الکفیل ،فإن کان أدّی بإذنه رجع علیه ،و کذا إن
أدّی بغیر إذنه مع کفالته بإذنه و تعذر إحضاره ،و إال فال رجوع.

البته در صورتی که ادای حق از سوی کفیل ممکن باشد مانند دین .پس اگر ادای حق از سوی کفیل
ممکن نباشد مانند حق قصاص و زوجیت و ادعا نسبت به مجازاتی باشد که موجب حد یا تعزیر می
شود در این موارد به طور حتم کفیل به احضار مکفول ملزم می شودبه شرطی که امکان احضار مکفول
باشد .و برای مکفول له این حق وجود دارد که کفیل را برای انجام تکلیف احضار ،مجازات کند.
همانطور که در مورد هر امتناع کننده از ادای حق که قدرت بر ادا نیز دارد همین حکم جاری است.
 -7پس اگر برای کفیل ،امکان احضار مکفول نباشد و برای حق مکفول له بدلی وجود داشته
باشد مانند دیه در قتل ،اگر چه عمدی باشد و مهر المثل زوجه ،در این موارد ادای بدل بر کفیل واجب
است .برخی گفته اند :اگر صاحب حق [یعنی مکفول له] ،احضار مکفول را تقاضا نماید اعم از اینکه
حقش بدل داشته و امکان ادای بدل به وسیله کفیل باشد یا نه ،تنها الزام کفیل به احضار مکفول
متعین می شود [و نه دادن بدل توسط کفیل] .زیرا اهداف [احضار] در ادای حق منحصر نیست [و
ممکن است اهداف دیگری از احضار مکفول مورد توجه باشد] .این قول ،قوی است.
 -8سپس بر فرض اینکه حقِ [مکفول له] ،مال باشد و کفیل ،آن را ادا کند اگر کفیل با اذن
مکفول ،حق را ادا نموده باشد [بعد از ادای حق] به مکفول له مراجعه می کند [تا آنچه را پرداخته
بازپس گیرد] و همچنین اگر کفیل بدون اذن مکفول و در حالتی که کفالتش با اذن مکفول بوده و
احضار وی غیر ممکن باشد حق مکفول له را ادا نماید می تواند [بعد از ادای حق] به مکفول مراجعه
نماید وگرنه حق رجوع ندارد.
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کتاب الجعالة
(-1و هی) لغة مال یجعل علی فعل ،و شرعا ً (صیغة ثمرتها تحصیل المنفعة بعوض مع
عدم اشتراط العلم فیهما) أی :فی العمل و العوض .و بهذا تتمیّز عن اإلجارة علی تحصیل منفعة
معیّنةّ ،
ألن التعیین شرط فی اإلجارة ،و کذا عوضها ،أما عدم اشتراط العلم بالعمل هنا فموضع
وفاق ،و أما العوض ففیه خالف یأتی تحقیقه.
(-2و یجوز علی کل عمل محلّل مقصود) للعقالء (غیر واجب علی العامل) ،فالیصح
المحرمة کالزنی ،و ال علی ما ال غایة له معت ّدا ً بها عقالً کنزف ماء البئر و الذهاب
علی األعمال
ّ
مرن
لیالً إلی بعض المواضع الخطیرة و نحوهما مما یقصده العابثون .نعم ،لو کان الغرض به التّ ّ
علی الشجاعة و إضعاف الوهم و نحوه من األغراض المقصودة للعقالء صح ،و کذا الیصح علی
الواجب علیه کالصالة.

کتاب جعاله
(-1و آن [یعنی جعاله]) از نظر لغوی ،مالی است که برای [انجام] عملی قرار داده می شود
و از نظر شرعی (صیغه ای است که فایده و اثر آن ،تحصیل منفعتِ [عملِ عامل] در برابر عوضی
می باشد با اینکه علم در آن دو) یعنی در عمل و عوض( ،شرطِ [صحتِ] آن نیست) .با این امر
[که علم به عمل و عوض ،شرط صحت جعاله نیست] جعاله از اجارهِ بر تحصیل منفعت معین متمایز
می شود .زیرا تعیینِ [منفعت] ،شرطِ [صحت] در اجاره است و عوضِ اجاره هم همین حکم را دارد .اما
شرط نبودن علم به عمل در اینجا محل اتفاق نظر علماست ولی در خصوص عوض[ ،بین علما] اختالف
نظر وجود دارد که توضیح آن خواهد آمد.
(-2جعاله بر هر عمل حاللی که مقصودِ) عقال (بوده و [انجام آن] بر عامل واجب
نیست جایز می باشد) .پس جعاله بر اعمال حرام مانند زنا صحیح نیست و نیز جعاله بر آنچه که عقالً
غایت و انگیزه قابل توجه ندارد صحیح نیست مانند کشیدن آب چاه و رفتن به برخی مکانهای خطرناک
و مثل این دو مورد از مواردی که افراد بیهوده کار ،آن را قصد می کنند .بله ،اگر غرض از این عمل،
تمرین کردن بر شجاعت و ضعیف کردن وهم و مانند آن از اهدافِ مقصودِ عقال باشد جعاله صحیح است
و همچنین جعاله بر [انجام] عمل واجب بر عامل ،صحیح نیست مانند نماز.
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(-3و الیفتقر إلی قبول) لفظی ،بل یکفی فعل مقتضی اإلستدعاء به( ،و ال إلی مخاطبة
شخص معین ،فلو قالَ :من ر َّد عبئی أو خاط ثوبی) بصیغة العموم (فله کذا صح ،أو فله مال أو
شیء) ،و نحوهما مِ ن العوض المجهول (صح ،إذ العلم بالعوض غیر شرط فی تحقق الجعالة ،و
إنما هو شرط فی تش ّخصه و تع ّینه ،فإن أراد) ذلک (التعیین فلیذکر جنسه و قدره ،و إال) یذکره،
بالر ِ ّد اُجرة المثل).
أو ذکره و لم یعیّنه (تثبت َّ
-4و یشکل ّ
بأن ثبوت اُجرة المثل التقتضی صحة العقد ،بل هی ظاهرة فی فساده ،و إنما
ً
أوجبها األمر بعمل له اُجرة عادة ،کما لو استدعاه و لم یعیِّن عوضا ،إال أن یقالّ :
إن مثل ذلک یع ّد
تعرض للبطالن.
جعالة أیضاً ،فإنها التنحصر فی لفظ ،و یرشد إلیه اتّفاقهم علی الحکم مِ ن غیر ّ

[(-3در جعاله] به قبولِ) لفظی (نیاز نیست) [چون عقد جایز با قبول عملی نیز محقق
می شود]؛ بلکه فعلی که مقتضی استدعا به انجام عمل عامل باشد کفایت می کند [یعنی قبول عملی
کافی است]( .و [همچنین جعاله] به مخاطب قرار دادن شخص معین نیاز ندارد .پس اگر جاعل)
به صیغه عموم (گفت«:کسی که برده من را [به من] رد کند یا لباس مرا بدوزد در این صورت
برای او فالن [جُعل] است» صحیح می باشد یا [بگوید :کسی که چنین کند] برای او مالی یا
چیزی) و م انند این دو مورد از [مواردِ] عوض مجهول (است صحیح می باشد .زیرا علم به عوض،
شرط تحقق جعاله نیست و تنها چنین عملی ،شرطِ مشخص شدن و معین شدنِ عوض است.
پس اگر جاعل) چنین (تعیینی را اراده کند باید جنس و مقدار عوض را ذکر کند وگرنه) اگر
جنس عوض را ذکر نکند یا جنس را ذکر کند ولی مقدار عوض را معین ننماید (در برابر رد مال،
اجرت المثل [برای عامل] ثابت می شود).
 -4به حکم فوق اشکال وارد می شود به این بیان که ثبوت اجرت المثل ،صحت عقد را اقتضا
نمی کند و تنها [چیزی که] اجرت المثل را واجب می کند امر به عملی است که عادت ًا برای آن ،اجرت
در نظر گرفته می شود مثل جایی که جاعل درخواست انجام کاری بنماید و عوضی را معین نکند؛ مگر
اینکه گفته شود :قطعاً مثل چنین موردی نیز جعاله محسوب می شود چرا که [تحققِ] جعاله ،منحصر
در لفظ نیست .اتفاق نظر فقها بر این حکم [یعنی حکم لزوم پرداخت اجرت المثل] بدون بیان بطالن
جعاله ،می رساند که چنین موردی جعاله است.
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کتاب الحجر
سفَهُ ،و المرض) المتصل
الرقُّ ،و الفَلَس ،و ال َّ
(-1و اسبابه ستّة :الصغر ،و الجنون ،و ِ ّ
بالموت.
صوم (و یرشد بأن
(-2و یمت ُّد حجر الصغیر حتی یبلغ) بأحد األمور المذکورة فی کتاب ال ّ
یصلح ماله) بحیث یکون له ملکة نفسانیة تقتضی إصالحه ،و تمنع إفساده و صرفه فی غیر
الوجوه الالئقة بأفعال العقالء ،ال مطلق اإلصالح.
-3فإذا تحققت الملکة المذکورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر (و إن کان فاسقاً) علی
المشهور ،إلطالق األمر بدفع أموال الیتامی بإیناس الرشد من غیر اعتبار أمر آخر معه .و المفهوم
من الرشد عرفا ً هو إصالح المال علی الوجه المذکور و إن کان فاسقاً.
-4و قیل :یعتبر مع ذلک العدالة ،فلو کان مصلحا ً لماله غیر عدل فی دینه لم یرتفع عنه
الحجر ،للنهی عن إیتاء السفهاء المال ،و ما روی ّ
أن شارب الخمر سفیه ،و ال قائل بالفرق.
کتاب حجر
(-1اسباب حجر شش مورد است :صغر ،جنون ،بردگی ،ورشکستگی ،سفاهت و
مرض) متصل به موت.
(-2حجر صغیر تا زمانی ادامه می یابد که) به سبب یکی از امور مذکور در کتاب صوم
[یعنی نشانه هایی مانند سن و رشد موهای زهار] (بالغ شود و رشید گردد به این نحو که صالحیت
[اداره] مالش را داشته باشد) بگون ه ای که برای وی ملکه نفسانی باشد که اصالح مالش را اقتضا کند
و از افساد و مصرف کردن آن در غیر راههای شایسته افعال عقال جلوگیری کندنه هرگونه اصالح در مال
 -3پس در صورتی که ملکه مذکور همراه با بلوغ ،محقق شد حجر از وی برداشته می شود
(اگر چه فاسق باشد) بنا بر نظ ر مشهور .زیرا امر [خداوند متعال در قرآن« :و ابتلوا الیتامی حتی إذا
بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم»] به دادن اموال ایتام به ایشان به سبب
مأنوس شدن رشد در آنان [یعنی تحقق رشد] مطلق بوده و امر دیگری عالوه بر رشد ،شرط نیست و
مفهوم رشد عرفاً اصالح مال به نحو مذکور است هر چند که اداره کننده مال ،فاسق باشد.
 -4برخی گفته اند :عالوه بر صالحیت اداره مال ،عدالت هم شرط است .لذا اگر فرد مصلح
مالش باشد ولی در دینش عادل نباشد حجر از او برداشته نمی شود .زیرا از دادن مال به اشخاص سفیه
[در قرآن کریم] نهی شده است [خداوند می فرماید :التؤتوا السفهاء أموالهم] و [نیز بخاطر اینکه] روایت
شده شارب الخمر سفیه است و کسی [از فقها بین شرب خمر و سایر گناهان] تفکیک و فرق قائل نشده
است [در نتیجه مرتکب گناه ،عادل نبوده و سفیه است].
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(-5و یختبر) َمن یراد معرفة رشده (بما یالئمه) من التصرفات و األعمال ،لیظهر
اتّصافه بالملکة و عدمه ،فإن َوفّی باألفعال المالئمة فهو رشید .و مِ ن تضییعه إنفاقه فی المحرمات
و األطعمة النفیسة التی التلیق بحاله بحسب وقته و بلده و شرفه و ضعته ،و األمتعة و اللباس
کذلک.
-6و أما صرفه فی وجوه الخیر من الصدقات ،و بناء المساجد ،و إقراء الضیف فاألقوی
أنه غیر قادح مطلقاً ،إذ ال سرف فی الخیر ،کما ال خیر فی الس ََّرف.
-7و إن کان اُنثی اختبرت بما یناسبها من األعمال کالغزل ،و الخیاطة ،و شراء آالتهما
المعتادة ألمثالها بغیر غبن ،و حفظ ما یحصل فی یدها من ذلک ،و المحافظة علی اُجرة مثلها إن
تکرر ذلک علی وجه الملکة ثبت الرشد ،و إال فال ،و الیقدح فیها وقوع ما
عملت للغیر ،فإذا
ّ
ً
ینافیها نادرا ً من الغلط و اإلنخداع فی بعض األحیان ،لوقوعه کثیرا من الکاملین.

-5کسی که شناخت رشد او منظور است (با آن) تصرفات و اعمالی (که شایسته اوست
مورد اختبار [و آزمایش] قرار می گیرد) تا متصف بودنش به ملکه اصالح مال و [یا] عدم آن ،روشن
شود .پس اگر افعال شایسته انجام داد وی رشید است .و از مصادیق تضییع مال ،هزینه کردن آن در
[انجام] محرّمات و غذاهای گران قیمتی است که به حسب زمان و شهر و شرافت و وضعیت او مناسب
حال او نمی باشد .و کاالها و لباس نیز این چنین است.
 -6اما مصرف کردن مال در راه های خیر از قبیل صدقات و ساختن مساجد و پذیرایی
مهمان ،بنا بر قول قویتر مطلق ًا [اعم از اینکه مناسب حال او باشد یا نه] خدشه ای [به رشد] نمی زند.
زیرا در امر خیر ،اسرافی وجود ندارد همانطور که خیری در اسراف نیست.
 -7اگر [شخص مورد اختبار] زن باشد با آن اعمالی که مناسب اوست آزمایش می شود مثل
ریسندگی ،خیاطی و خریدن آلت این دو عمل که برای امثال آن زن ،متعارف باشد بدون اینکه وی
مغبون شود و حفظ آنچه از آن اموال که در ید او حاص ل می شود و محافظت بر اجرت المثل آن اعمال
در حالتی که برای دیگری عمل کند .پس اگر این اعمال را به نحو ملکه تکرار نماید رشد او ثابت می
شود وگرنه ثابت نمی شود .وقوع آن عملی که با ملکه منافات دارد به صورت نادر و از روی اشتباه و
فریب در بعضی اوقات ،خدشه ای به مل که رشد نمی زند .زیرا چنین عملی از انسانهای کامل [و دارای
اهلیت و رشد] نیز بسیار واقع می شود.
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کتاب المضاربه
( -1و هی أن یدفع ماال إلی غیره لیمعل فیه بحصة معینة من ربحه) مأخوذة من الضرررب
فی األرض ،ألن العامل یضرب فیها للسعی علی التجارة و ابتغاء الربح بطلب صاحب المال.
-2و أهل الحجاز ،یسمونها قراضا من القرض و هو القطع ،کان صاحب المررال اقتطررع منرره
قطعة و سلمها الی العامل ،او اقتطع له قطعة من الربح فی مقابلة عملرره ،او مررن المقارضررة و هرری
المساواة منه« :قارض الناس ما قارضوک فأن ترکتهم لم یترکوک» .و وجه التساوی هنا أن المال
جهة ،و العمل من أخری ،و الربح فی مقابلهما فقد تساویا فی قوام العقد ،أو أصل استحقاق الربح و
إن اختلفا فی کمیته.
( -3و هی جائزة من الطرفین) سررواء نررض المررال أم کرران برره عررروض یجرروز لکررل منهمررا
فسخها ،و من لوازم جوازها منهما وقوع العقد بکل لفظ یدل علیه.
ً
 -4و فی اشتراط وقوع قبوله لفظیاً ،أو جوازه بالفعل أیضا قوالن ،ال یخلو ثانیهما من قوة.

کتاب مضاربه
( -1مضاربه آن است که مالک] ،مالی را به دیگری بدهد تا در آن عمل نماید در برابررر
حصه معینی از سوی آن) مضاربه از «ضرب فی االرض» مشتتق شتده [و بته معنتای ستیر در زمتین
است] .زیرا عامل برای تالش در تجارت و تحصیل سود به سبب مطالبه مال درزمین به سیر و مستافرت
می پردازد.
 -2اهل حجاز مضاربه را قِراض می نامند .قراض از لفظ «قرض» یعنی قطع کتردن گرفتته شتده
است.گویا صاحب مال مقداری از مالش را جدا نموده و آن را به عامل تسلیم میکند یتا بخشتی از ستود
[مالش] را در مقابل عمل عامل ،جدا کرده [و به عامل میدهد] .یا اینکه قتراض از لفتظ «مقارضته» بته
معنای مساوات گرفته شده است .وجه تساوی دراین جا آن است که مال از یک جهت و عمتل از جهتت
دیگر داده میشود و سود در برابر این دو واقع میشود لذا مال و عمل درقوام و شکل گیری تهد بصورت
مساوی دخیل هستند و یا آن که هر دو طرف عقد در اصل استحقاق سود برابر هستند اگر چه در اندازه
آن [ممکن است] اختالف داشته باشند.
( -3مضاربه از سوی هر دو طرف ،عقد جایز میباشد) خواه سرمایه ،نقتد باشتد یتا متتاع و
جنس .برای هر یک از آن دو ،فسخ مضاربه جایز است و از لوازم و آثار جایز بودن مضاربه از سوی هر دو
طرف عقد ،آن است که مضاربه با هر لفظی که بر آن داللت کند واقع میشود.
-4در شرط بودن قبول لفظی عقد مضاربه [قول اول] یا اینکه عالوه بر قبول لفظی عقد ،با فعتل
نیز قبول عقد جایز باشد [قول دوم]؛ دو قول وجود دارد که قول دوم خالی از قوت نیست.
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( -5و ال یصح اشتراط اللزوم ،أو األجل فیها) بمعنی أنه الیجب الوفاء بالشرط ،و التصیر
الزمة بذلک ،و ال فی األجل بل یجوز فسخها فیه عمالً باالصررل( ،و لکننن) اشررتراط األجررل (یثمننر
المنع من التصرف بعد األجل إال بأذن جدید) ،ألن التصرف تررابع لررالذن و ال إذن بعررده ،و کررذا لررو
أجل بعض التصرفات کالبیع ،أو الشراء خاصة ،أو نوعا خاصا.
-6و یفهم من تشریکه بررین اشررتراط الررزوم و األجررل ،تسرراویهما فرری الصررحة ،و عرردم لررزوم
الشرط.
-7والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطررل ،ألنرره منرراف لمقتضرری العقررد فررإذا فسررد الشرررط تبعرره
العقد ،بخالف شرط األجل ،فإن مرجعه إلی تقیید التصرف بوقت خاص و هو غیر مناف ،و یمکن
أن یرید المصنف ذلک و إنما شرک بینهما فی عدم صحة الشرط مطلقا ً و إن افترقا فی أمر آخر.
( -8و یقتصر العامل من التصرف علی ما أذن المالک له) مررن نرروع التجرراره و مکانهررا ،و
زمانها ،و من یشتری منه ،و یبیع علیه ،و غیر ذلک فإن خالف ما عین له ضررمن المررال ،لکررن لررو
ریح کان بینهما بمقتضی الشرط األخبار الصحیحة ،و لوالها لکان التصرف باطال ،أو موقوفا علی
اإلجازة.
( -5شرط لزوم یا مدت در عقد مضاربه صحیح نیست) بته معنتای اینکته عمتل بته شترط
(لزوم یا مدت) واجب نیست و و عقد مضاربه به سبب شرط و در مدت شرط شده الزم نمیشود ،بلکته
فسخ مضاربه در آن مدت شرط شده هم جایز است به دلیل عمل به اصل استصحاب جایز بودن مضاربه.
(و لکن) شرط کردن مدت (منع [عامل] از تصرف بعد از انقضای مدت را ثمر میدهد مگر با اذن
جدید [از سوی صاحب مال به مضارب در زمینه تصرف عامل در مالش]) .زیرا تصرف عامتل تتابع
اذن است و اذن [در تصرف] برای بعد از مدت تعیین شده وجود ندارد .و نیز اگر برای بعضی از تصترفات
مانند فروش و یا خرید فقط یا نوع خاصی از تصرف ،مؤجل شود همین حکم را دارد.
 -6از اینکه مصنف ،بین شرط لزوم و شرط اجل ،شراکت ایجاد کرد [یعنی شترط لتزوم و شترط
اجل را با هم مطرح کرد] فهمیده میشود که این دو شرط در صتحیح بتودن عقتد و عتدم لتزوم شترط
وضعیت مساوی [و حکم یکسانی] دارند.
-7قول مشهور این است که شرط کردن لزوم ،مبطل مضاربه است ،زیرا این شترط بتا مقتضتای
عقد مضاربه منافات دارد .پس هر گاه شرط فاسد باشد عقد نیزبه تبع شرط ،فاستد میشتود بتر ختالف
شرط مدت .زیرا شرط مدت به «مقید کردن تصرف به وقت خاصی» ارجاع می یابد و این امر منافاتی با
مقتضای عقد مضاربه ندارد.
( -8عامل درتصرف بر آنچه که مالک به او اذن داده اکتفا میکند) .پس اگر از آنچه بترای
او تعیین شده مخالفت نمود ضامن مال [مالی که دراختیار او است]میباشد .لکن اگر سودی کسب کند
این سود بین آن دو به مقتضای شرطی که کردهاند خواهد بود .به دلیل روایتات صتحیحه [کته بتر ایتن
حکم داللت دارد] .اگر این روایات نبود همانا این تصرف عامل باطل یا موقوف بر اجازه مالک بود.

37

 .........................................................................................................................................................................متون فقه
کتاب المزارعة
ً
( -1وهی) لغة مفاعلة من الررزرع ،و هرری تقتضرری و قوعرره منهمررا معرا ،لکنهررا فرری الشرررع
صارت (معاملة علننی األرض بحصننة مننن حاصننلها إلننی أجننل معلننوم) و نسررب الفعررل الیهمررا بفعررل
أحدهما مع طلب اآلخر فکأنه لذلک فاعل کالمضاربة.
-2خرج بالمعاملة علرری األرض المسرراقاة ،فإنهررا بالررذات علرری األصررول ،و بالحصررة أجررارة
األرض للزارعة اواالعم ،اذ التصح بحصة من الحاصل .و قید االجل لبیرران الواقررع ،او تخصرریص
للصحیحة ،أو استطراد لبعض الشرائط التی یحصل بها الکشف عم الماهیة.
-3و عبارتها( :زارعتک ،أو عاملتک ،أو سلمتها الیک و شبهه ،فیقبل) الزارع (لفظا).
( -4وعقدها الزم) ،لعموم األمررر بالوفرراء بررالعقود ،إال مررا أخرجرره الرردلیل .و لرریس هررذا منرره
إجماعاً.
کتاب مزارعه
«( -1مزارعه») لغتی است از باب مفاعله که از کلمه «زرع» گرفته شده و مزارعه[چون از بتاب
مفاعله است] وقوع زراعت از هر دو طرف را با هم اقتضا میکند؛ اما مزارعه در شرع( ،معامله بر زمررین
در برابر حصهای از حاصل آن تا مدت معلوم) [تعریف] شده استت .ایتن فعتل [مزارعته] بته هتر دو
نسبت داه میشود به این سبب که یکی فعل انجام میدهد همراه با طلب طرف دیگر [بر انجام فعل] لذا
گویی انجام دهنده عمل برای آن دیگری ،فاعل است مانند مضاربه.
-2با قید «معامله علی االرض» عقد مساقات ازتعریف خارج میشتود .زیترا مستاقات بتا لتذات و
اصالتاً بر درختان واقع می شود [نه بر زمین] .و با قید «حصه» اجاره زمین برای زراعت یا اعم از مقصتود
زراعت [و اعمال دیگر]از تعریف مزارعه خارج میشود .زیرا اجاره زمین در برابتر حصتهای از حاصتل آن
صحیح نمی باشد .قید «أجل» [به معنای مدت] ،برای بیان واقع ذکر گردیده است [یعنی مزرعتهای کته
در خارج واقع میشود مدت دار است] یا اینکه قید «أجل» برای نشان دادن شرط مزارعه صحیح است
با ذکر قید «أجل» از جهت شامل شدن بعضی از شرایط است که به سبب آن از ماهیت مزارعته کشتف
میشود.
( -3صیغه مزارعه چنین است :زراعتک [به مزراعه تو دادم] یا عاملتک [تررو را عامررل
قراردادم] یا سلمتها الیک [زمین را در اختیار تو قرار دادم] و مانند این الفررا ) از صتیغه هتای
ماضی که صریحاً انشای عقد داللت میکند( .پس) زارع ،بنا بتر قتول قتویتر (لفظراً قبررول میکنررد)
مانندعقود الزم دیگر غیر ازمزارعه[نیز که همین حکم را دارد].
( -4عقد مزارعه[ ،عقدی] الزم است) .زیرا امر به وفای به عقود [آیه شریفه «أوفوا بالعقود»]
عمومیت دارد مگر عقودی که دلیل خاصی آن را تحت عموم این آیه خارج کرده باشد و عقد مزارعه بته
اجماع فقها از جمله عقود خارج شده از عموم آیه نیست.
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( -5و یصح التقایل فیه) ،ألنه معاوضة محضة فیقبلها کالبیع( ،و ال تبطل بموت أحنندهما)،
ألن ذلک من مقتضی اللزوم.
-6ثم إن کان المیت العامل قام وارثه مقامه فی العمل ،و إال استأجر الحاکم علیه مررن مالرره،
أو علی ما یخرج من حصته ،و إن کان المالک بقیت بحالها ،و علی العامل القیررام بتمررام العمررل ،و
استثنی من األول ما لو شرط علیه العمل بنفسه فمات قبله.
( -7والبد من کون النماء مشاعا) بینهما (تساویا فیه ،أو تفاضال) فلو شرط ألحدهماشرریء
معین و إن کان البذر ،و لالخر الباقی ،أو لهما بطل سواء کان الغالب أن یخرج منها ما یزیررد علرری
المشروط ،و عدمه.
( -8و لو شرط أحدهما علی اآلخر شیئا ً یضمنه مضافا إلی الحصننة) مررن ذهررب ،او فضررة،
أوغیر هما (صح) علی المشهور و یکون قراره مشررروطا ً بالسررالمة کإسررتثناء أرطررال معلومررة مررن
الثمرة فی البیع،

( -5اقاله در مزارعه صحیح است) زیرا مزارعه .معاوضه محض است لذا به مانند بیع ،قابلیتت
اقاله در آن وجود دارد.
( -6و با مرگ یکی از طرفین باطل نمیشود) .زیرا این حکم [ناشتی] از مقتضتا و اثتر لتزوم
مزارعه است .حال اگر طرفی که مرده ،عامل باشد وارث وی ،قائم مقام او در عمل میشود وگر نته [اگتر
وارث به جانشینی عامل و عملی انجام نداد] حاکم از مال میتت یتا از حصته او کته از محصتول بدستت
میآید فردی را اجیر میکند [تا عمل را انجام دهد] .و اگر طرفی که مرده ،مالک زمین باشد مزارعه بته
حال خود باقی می ماند و بر عامل است که عمل را بصورت تمام انجام دهد .از حالتت اول [یعنتی آنجتا
که عامل مرده است و گفتیم مزارعه باقی است و قائم مقام عامل یا حاکم وارد عمل میشتوند] .متوردی
استثنا میشود .آنجا که بر عامل شرط شده باشد که عمل را«بنفسه» [یعنی مباشرتاً] انجام دهد و قبتل
از انجام عمل بمیرد[ .که در این صورت عمل توسط دیگران قابل انجام نیستت و عقتد مزارعته باطتل –
یعنی منفسخ – میشود].
[( -7در مزارعه] الزم است که نماء) بین طرفین (بصورت مشاع باشد خواه سهم هررر دو
مساوی یا یکی بیشتر ازدیگری باشد) پس اگر برای یکی از دو ،مقدار معینی شرط شود اگر چه بذر
باشدو بقیه برای دیگری یا برای هر دو باشد مزارعه باطل است خواه رویه غالب این باشتد کته بیشتتر از
مقدار مشروط از زمین[ ،محصول] خارج میشود یا نه.
( -8اگر یکی از آن دو بردیگری شرط کند که او چیزی مضاف برحصررهای از محصررول،
[نسبت به نفر اول] ضامن باشد) از قبیل طال یا نقره یه غیتر ایتن دو ،بنتابر نظتر مشتهور (صررحیح
است) و استقرار این شرط .مشروط به سالم در آمدن محصول است .ماننتد استتثنا کتردن رطتل هتای
معلوم ازثمره ،در بیع [ثمره درختان که تو ضیحش در کتاب متاجر گذشت].
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کتاب المساقاة
( -1و هی لغة) مفاعلة من السقی ،و اشتق منه ،و شرعا (معاملة علی اإلصول بحصة مننن
ثمرها) .فخرجت باألصول المزارعة ،و بالحصة اإلجارة المتعلقة بها فإنها ال تقع بالحصة.
 -2المراد بالثمرة معناها المتعارف لتردده فی المعاملة علی مررا یقصررد ورقرره و ورده ،و لررو
لوحظ إدخاله أرید بالثمرة نماء الشجر ،لیدخل فیه الورق المقصررود و الررورود ،و لررم یقیررد األصررول
بکونها ثابتة کما فعل غیره ألن ذلک شرط لها ،و ذکره فی التعریف غیر الزم ،أو معیب.
( -3و هی الزمة من الطرفین) ال تنفسخ اختیاراً ،إال بالتقایل.
(-4و إیجابها ساقیتک ،أو عاملتک ،أوسلمت الیک ،أو ما أشبهه) من األلفاظ الدالررة علرری
إنشاء هذا العقد صررریحا ،کقبلتررک عمررل کررذا ،أو عقرردت معررک عقررد المسرراقاة و نحرروه مررن االلفرراظ
الواقعة بلفظ الماضی.
( -5و القبول الرضا به) و ظاهره االکتفاء بالقبول الفعلی ،کما مرفی المزارعررة إذا الرضررا
یحصل بدون القول.
کتاب مساقات
( -1مساقات در لغت) مصدر باب مفاعله از کلمه سقی است و از آن مشتق شده است .و شرعا
(معاملهای بر درختان در برابر حصهای از ثمره آن است) .پس بتا قیتد ((اصتول)) ،عقتد مزارعته از
تعریف خارج میشود و با قید ((حصه)) ،عقد اجارهای کته بته درختتان تعلتق گرفتته از تعریتف ختارج
میشود .زیرا این عقد [یعنی اجاره] در برابر حصهای از ثمره واقع نمیشود [و در برابر اجاره بهای معین
شکل میگیرد].
 -2مراد از لفظ «ثمره» معنای متعارف آن است .زیرا مصنف در صحت معاملهای که برگ و گل
درخت در آن مقصود است تردید کرده است .و اگر داخل بتودن ایتن متوارد لحتاظ شتود بایتد از لفتظ
«ثمره» نمای درخت اراده شده باشدتا در معامله برگ و گتل درختت کته مقصتود استت داختل گتردد.
مصنف لفظ «اصول» را به اینکه ثابت باشد مقید ننموده همانطور که دیگر فقها این عمل [مقید نمتودن
لفظ اصول به قید ثابت بودن] را انجام دادهاند .زیرا این قیتد ،شترط عقتد مستاقات استت [و داختل در
ماهیت تعریف نیست و از این رو] ذکر آن در تعریف الزم نمیباشد یا موجب عیب تعریف میشود.
( -3عقد مساقات از هر دو طرف ،الزم است) و از روی اختیار منفسخ نمیشود مگر با اقاله.
( -4ایجاب مساقات عبارت است از« :ساقیتک» [یعنی بررا تررو عقررد مسرراقات منعقررد
نمودم] یا «عاملتک» [یعنی تو را عامل قرار دادم] یا «سلمت الیک» [به تو تسلیم نمودم] یررا
آن) الفاظی (که شبیه این موارد است) و بصتورت صتریح بتر انشتای ایتن عقتد ،داللتت دارد .ماننتد
«قبلتک عمل کذا» [یعنی به تو عمل فالن را قبوالندم] یا «عقدت معک عقد المساقاۃ»[یعنی با تو عقتد
مساقات منعقد نمودم] و مانند آن از الفاظی که به صیغه ماضی واقع شود.
( -5قبول عقد مساقات ،رضایت به عقد است) .ظاهر عبارت مصنف ،اکتفا کردن به قبول فعلی
[در تحقق عقد] است همانطور که در مزارعه ذکر شد .زیرا رضایت بدون گفتار هم حاصل میشود.
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-6واألجود االقتصررار علرری اللفررظ الرردال علیرره ،ألن الرضررا أمررر برراطنی ال یعلررم إال بررالقول
الکاشف عنه .و هو السر فی اعتبار األلفاظ الصریحة الدالة علرری الرضررا بررالعقود ،مررع أن المعتبررر
هو الرضا ،لکنه أمر باطنی ال یعلم إال به و یمکن أن یرید هنا ذلک.
( -7و تصح) المساقاه (إذا بقی للعامل عمل تزید به الثمرة) ،سواء (ظهرت) قبل العقررد (أو
ال).
 -8والمررراد بمررا فیرره مسررتزاد الثمرررة نحررو الحرررث و السررقی ،و رفررع أغصرران الکرررم علرری
الخشب ،و تأبیر ثمرة النخل .و احترز به عن نحو الجذاذ و الحفظ ،و النقل ،و قطررع الحطررب الررذی
یعمل به الدبس من األعمال التی ال یستزاد بها الثمرة ،فإن المساقاة ال تصح بها إجماعا .نعم تصررح
اإلجارة حینئذ علی بقیة األعمال بجزء من الثمرة ،و الجعالة ،الصلح.
( -9و البد) فی صحة المساقاة (من کون الشننجر) المسرراقی علیرره (نابتننا) بررالنون ،أو بالثرراء
المثلثة ،و یخرررج علرری األول المسرراقاة علرری الررودی غیررر المغررروس ،أو المغررروس الررذی لررم یعلررق
باألرض ،و المغارسة ،و بالثانی ذلک ،و ما ال یبقی غالبا ً کالخضراوات.
 -6قول بهتر[در تحقق قبول] اکتفا کردن بر لفظ دال بر عقد است .زیرا رضتایت امتری بتاطنی
است که جز با گفتار کاشف از آن معلوم نمیشود .همین مطلب ،سِرّ شرط بتودن ذکتر الفتاظ صتریحی
است که بر رضایت به عقود داللت میکند.با اینکه آنچه مالک است همان رضایت میباشد لکن رضتایت
امری باطنیست که جز با لفظ معلوم نمیشود.ممکن است مصنف دراینجا همین معنارا اراده کرده باشد.
 -7مساقات (هنگامی صحیح است که برای عامل ،عملی باقی مانده باشد که برره سرربب
آن ،ثمره درختان زیاد شود) .خواه قبل از عقد( ،ثمره درختان ظاهر شده باشد یا نه).
 -8مراد از کارهایی که به سبب آن ثمره در آینده زیاد میشتود [اعمتالی] ماننتد شتخم زدن و
آبیاری کردن و بلند کردن شاخه درخت مو بر روی چوب [داربست] وتلقیح ثمره درختت خرمتا استت.
مصنف با قید قطع شاخه ها و حفظ آن و نقل آن از جایی به جای دیگر [و بته طتور کلتی اعمتالی کته
موجب زیاد شدن ثمره نمیگردد] احتراز جسته است .زیرا به اجماع فقها ،مساقات نسبت به این اعمتال
صحیح نیست .بله ،در این حالت اجاره بر بقیه اعمال [یعنی اعمالی که موجب زیادشدن ثمره نمیشود]
در برابر [اجاره بها که] جزیی از ثمره درخت باشد صحیح است[ .همچنین] جعاله و صلح [به این نحو]
صحیح میباشد.
 -9در صحت مساقات (الزم است درختی) که عقد مستاقات بتر آن واقتع میشتود (روینررده
باشد) .لفظ «نابتا» حرف «نون» [به معنای روینده] یا [لفظ «ثابتا»] با حرف «ثاء» [به معنتای ثابتت]
در عبارت آمده است .بنا بر مورد اول [لفظ نابتا] ،مساقات بر درختان کوچک خرما کته آن را در ظتروف
یا شیشه های آب قرار دهند که مغروس نیست یا مغروسی هست که به زمتین معلتق نشتده [یعنتی در
زمین کاشت نشده و مثال در تنه درختان یا دیوار غرس شده است] از بحث مساقات صحیح ختارج متی
شود .بنا بر مورد دوم [لفظ ثابتا] ،حکم همین است و نیز گیاهتانی کته غالبتا بتاقی نمتی ماننتد ماننتد
سبزیجات هم همین حکم را دارد [و از مساقات صحیح خارج میگردند].
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کتاب الوصایا
( -1الوصیة تملیک عین ،او منفعة ،او تسلیط علی تصرف بعنند الوفنناة) فالتمیررک بمنزلررة
الجنس یشمل سائر التصرفات المملکة من البیررع ،و الوقررف ،و الهبررة .و فرری ذکررر العررین و المنفعررة
تنبیه علی متعلقی الوصیة ،و یندرج فرری العررین :الموجررود منهررا بالفعررل کالشررجرة ،و القرروة کررالثمرة
المتجددة ،و فی المنفعة المِ ؤبدة ،و المؤقته و المطلقة.
-2یدخل فی التسلیط علی التصرف الوصایة الی الغیر بانفرراذ الوصرریة ،و الوالیررة علرری مررن
للموصی علیه والیة.
-3یخرج ببعدیة الموت الهبة ،و غیرها من التصرفات المنّجزه فی الحیاة المتعلقة باحدیهما،
و الوکالة ألنها تسلیط علی التصرف فی الحیاة.
 -4و ینتقض فی عکسه بالوصیة بابراء المدیون ،و بوقف المسجد ،فانه فک ملک ایضا،
کتاب وصایا
دراین کتاب چند فصل داریم
فصل اول
(-1وصیت ،تملیک عین یا منفعت یا مسلط کردن [فردی] بر تصرف بعد از وفررات اسررت).
پس لفظ تملیک [دراین تعریف] به منزله جنس است که سایر تصرفات تملیک کننتده از قبیتل بیتع و
وقف و هبه را شامل می شود .ذکر کردن لفظ «عین» و «منفعت» در تعریف مصنف ،اشاره به دو متعلتق
وصیت است .در لفظ «عین» ،هم عین موجود بالفعل – مانند درخت -و هم عین موجود بتالقوه –ماننتد
ثمرهای که در آینده ایجاد میگردد -داخل میشود .در لفظ«منفعت» ،منفعتت مؤبتد ،موقتت و مطلتق
داخل میشود[منظور از وصیت به منفعت مطلق ،حالتی است که در صیغه وصیت به دنبتال وصتیت بته
منفعت ،قیدی در خص وص دائم یا موقت بودن تملیک منفعت ذکر نشود ،در اینصورت چتون قیتدی بته
دنبال تملیک منفعت ذکر نشده ،وصیت به منفعت مطلق صورت گرفته است .البته وصتیت بته منفعتت
مطلق ،حمل بر وصیت به منفعت مؤبد میشود].
-2در مفهوم «مسلط کردن فردی بر تصرف» وصیت کردن به دیگری برای انجام وصتیت و نیتز
والیت بر کسی که موصی بر او والیت دارد داخل میشود.
 -3با قید «بعد از وفات» هبه و غیر هبه از سایر تصرفات منجزه در زمان حیات فترد نستبت بته
عین و منفعت از شمول تعریف وصیت خارج میشود .وکالت هتم [بتا قیتد «بعتد از وفتات»] از شتمول
تعریف وصیت خارج میشود .زیرا وکالت ،مسلط کردن [وکیل] بر تصرف در زمان حیات [موکل] است.
[ -4از نظر منطقی ،تعریف صحیح آن تعریفی است که جامع افراد و مانع اغیتار باشتد در حتالی
که] جامع بودن تعریف وصیت با وصیت به ابراء مدیون و وصیت به وقف مسجد نقص میشود .زیرا وقف
نیز فک ملک است [نه تملیک].
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و بالوصیة بالمضاربة و المساقاة فإنهما و ان افادا ملک العامل الحصررة مررن الررربح و الثمرررة علرری
تقدیر ظهور هما ،إال أن حقیقتهما لیست کذلک ،و قد الیحصل ربح ،و الثمرة فینتفی التملیک.
( -5و ایجابها :اوصیت) لفالن بکذا( ،أو افعلوا کذا بعد وفنناتی) هررذا القیررد یحترراج الیرره فرری
الصیغة الثانیة خاصة ،ألنها اعم مما بعد الوفاة .أما االولرری فمقتضرراها کررون ذلررک بعررد الوفرراة( ،او
لفالن بعد وفاتی کذا) ،و نحو ذلک من االلفاظ الدالة علی المعنی المطلوب.
( -6و القبول الرضا) بما دل علیه االیجاب ،سواء وقع باللفظ ام بالفعل الدال علیرره کاالخررذ،
و التصرف ،و إنما یفتقرالیه فی من یمکن فی حقه کالمحصررور الغیررره کررالفقراء و الفقهرراء و بنرری
هاشم ،و المسجد ،و القنطرة.
-7و استفید من افتقارها الی االیجاب و القبول أنهررا مررن جملرره العقررود ،ومررن جررواز رجرروع
الموصی مادام حیا ،و الموصی له کذلک مالم یقبل بعد الوفاة کما سیأتی أنها من العقود الجائزة

همچنین جامع بودن تعریف وصیت بتا وصتیت بته مضتاربه و مستاقات نقتض میشتود .زیترا مضتاربه و
مساقات ،اگر چه موجب ملکیت عامل نسبت به حصهای از سودو ثمره – بر فترض ظتاهر شتدن ستود و
ثمره – میباشند اما حقیقت این دو عقد ،چنین نیست و گاهی ممکتن استت [در مضتاربه و مستاقات]
سود و ثمرهای حاصل نشود لذا تملیک منتقی میشود [در نتیجه وصیت که رکن اساسی آن در تعریتف
مصنف «تملیک» است محقق نمیگردد .اما در واقع باید گفت که وصیت بته مضتاربه و مستافات و نیتز
وصیت به ابراء مدیون و وصیت به وقف مسجد همگی وصایای صحیحی هستند که تعریف مصتنف ایتن
موارد را شامل نمیشود لذا این تعریف جامع افراد وصیت نبوده و اشکال دارد].
( -5ایجاب وصیت) عبارت است از برای فالنی به فالن چیز (وصیت کردم ،یا بعد از وفررات
من فالن کار را انجام دهید) .قید «بعد وفاتی» ،فقط در صیغه دوم نیاز است ؛ زیرا صیغه دوم [افعلتو
کذا] اعم از عملی است که بعد از فوت موصی باید انجام شتود[یعنی هتم شتامل انجتام عمتل در زمتان
حیات موصی و هم شامل انجام عمل بعد از فوت موصی میباشد] .اما در مورد صیغه اول باید گفت کته
مقتضای آن ،این است که مفاد آن بعد از فوت موصی محقق شود( .یا بعد از فوت من ،برررای فالنرری
فالن چیز باشد) و ماند این صیغه ها از الفاظی که بر معنی مطلوب و منظور داللت میکند.
( -6قبول وصیت ،رضایت) نسبت به چیزی (است) که ایجاب بر آن داللت دارد ؛ خواه قبول
به لفظ واقع شود یا با فعل دال بر قبول وصیت – مانند گرفتن موضوع وصیت و تصرف در آن – صورت
بگیرد .تنها در مورد کسی به قبول نیاز است که قبول در حق او امکان داشته باشد مانند وصیت بر افراد
محصور و معین نه بر افراد غیر محصور مانند فقها و بنی هاشم و مسجد و پل.
-7از نیازمند بودن وصیت به ایجاب و قبول ،استفاده میشود که وصیت از جمله عقود استت .از
جایزبودن رجوع موصی تا زمانی که زنده است و جواز رجوع موصی له تا زمانی که وصیت را بعد از فوت
موصی قبول نکرده باشد .استفاده میشود که وصیت از جمله عقود جایز است.
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کتاب النکاح
(الفصل الثانی :فی العقد)
 -1و یعتبر اشماله علی االیجاب و القبول اللفظیین 17کغیره من العقوده الالزمررة (فاإلیجنناب
زوجتک و انکحتک و متعتک ال غیر) أمررا األوالن فموضررع وفرراق و قررد ورد بهمررا القرررآن .و امررا
االخیر فاکتفی به المصنف و جماعة ألنه من الفاظ النکاح ،لکونه حقیقررة فرری المنقطررع و إن توقررف
معه علی األجل.
ً
ً
 -2و ذهب االکثر الی المنع منه ،ألنه حقیقة فی المنقطررع شرررعا فیکررون مجررازا فرری الرردائم،
حذرا ً من االشتراک ،و الیکفی ما یدل بالمجاز حذرا ً من عدم االنحصار.
( -3و القبول قبلت التزویج و النکاح ،او تزوجت ،او قبلت ،مقتصننراً علیننه) مررن غیررر أن
المضی).
یذکر المفعول (کالهما) ای االیجاب و القبول (بلفظ
َّ
کتاب نکاح
(فصل دوم – در عقد نکاح)
-1مشتمل بودن عقد نکاح بر ایجاب و قبول لفظی مانند عقود الزم دیگر غیتر از نکتاح شترط و
معتبر استت( .پس ایجاب نکاح [فقط] الفا «تو را با ازدواج خود در آوردم » و « تو را به نکرراح
خود در آوردم» و «تورا به زناشویی خود در آوردم» میباشد نه الفا دیگررر) .امتا دو لفتظ اول
مورد اتفاق علما است و در قران هم وارد شده است .اما در مورد لفظ اخیر ،مصنف و جمعی از فقهتا بته
[ذکر] آن اکتفا کردهاند زیرا آن از الفاظ نکاح است .چرا که این لفظ ،حقیقت در نکاح منقطتع میباشتد
اگر چه تحقق نکاح موقت ،عالوه بر ذکر لفظ «متعتک» متوقف بر ذکر مدت نیز است.
-2اکثر علما معتقدند که استعمال لفظ متعتک برای عقد دائم ممنوع است .زیرا این لفظ شترعاً
حقیقت در نکاح منقطع است لذا استعمال آن در نکاح دائتم مجتاز استت زیترا اگتر در نکتاح دائتم هتم
حقیقت باشد مستلزم اشتراک لفظی است [و اصل بر آن است کته لفتظ ،مشتترک لفظتی نیستت و بته
عبارت دیگر اصل بر آنست که اگر شک کردیم که معنای لفظ تماماً حقیقی است یا حقیقتی و مجتازی
باید گفت که معانی یک لفظ تماماً معانی حقیقی نمیباشد و لفظ دارای معنای حقیقی و مجازی است]
و استعمال الفاظ مجاز در اجرای عقد نکاح کفایت نمیکند زیرا اینگونه الفاظ منحصر در تعتداد خاصتی
نیست.
( -3قبول نکاح با عبارت« :ازدواج و [یا] نکاح را قبول کردم» یا «ازدواج را پررذیرفتم»
یا «قبول کردم» میباشد .به همین الفا اکتفا میشود) بدون نیاز به ذکر مفعتول( .هر دو) یعنتی
ایجاب و قبول (به لفظ ماضی باشد).

 -17ر.ک .ماده  1062ق .م
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( -4و ال یشترط تقدیم االیجاب) علی القبررول .ألن العقررد هررو االیجرراب و القبررول و الترتیررب
کیف اتفق غیر مخ ّل بالمقصود.
و یزید النکاح علی غیره من العقود أن االیجاب من المرأة و هی تستحی غالبا ً مررن االبتررداء
به فاغتفر هنا ،و إن خولف فی غیره ،و من ث َ ّم ادعی بعضهم االجماع علی جواز تقدیم القبول هنا،
مع احتمال عدم الصحة کغیره ،ألن القبول إنما یکون لالیجرراب فمترری وجررد قبلرره لررم یکررن قبرروال .و
حیث یتقد َّم یعتبر کونه بغیر لفظ قبلت ،کتزوجت و نکحت و هو حینئذ فی معنی االیجاب.
( -5و) کذا (ال) یشترط (القبول بلفظننه) ای بلفررظ االیجرراب ،بررأن یقررول :زوجتررک ،فیقررول:
قبلت التزویج .أو انکحتک .فیقول :قبلت النکاح( ،فلو قال :زوجتننک ،فقننال :قبلننت النکنناح صننح)،
لصراحة اللفظ ،و اشتراک الجمیع فی الداللة علی المعنی.
( -6و ال یجوز) العقد ایجابا ً و قبوال (بغیر العربیة مع القدرة) علیها ،ألن ذلک هو المعهود
من صاحب الشرع کغیره من العقود الالزمة ،بل اولی.

( -4مقدم داشت ایجاب) بر قبول (شرط نیست) .زیرا عقتد همتان ایجتاب و قبتول استت و
ترتیب [این دو] به شکلی که واقع شود مخل به مقصود نیست.
درمورد عقد نکاح نسبت به سایر عقود نکتهای اضافه میشود آن این است که ایجاب از جانتب
زن است در حالی که زن غالباً حیا میکند ابتدائاً ایجاب نکاح را ذکر کند لذا در اینجا از مقتدم داشتتن
ایجاب صرف نظر شده است اگرچه در عقود دیگر غیر از نکاح نسبت به این موضوع مخالف شتده استت.
از این رو بعضی ازفقها بر جواز تقدیم قبول در اینجا اجماع کردهاند؛ با اینکه در نکاح هم احتمال صحیح
نبودن تقدیم قبول بر ایجاب مانند عقود دیگر غیر از نکاح میرود .زیرا قبول صرفاً برای ایجاب میباشد
پس زمانی که قبول قبل است ایجاب بوجود آید قبول به حساب نمیآید در جایی که قبول بتر ایجتاب
مقدم می شود الزم است که آن به لفظی غیر از لفظ (قبلت) باشد ماننتد الفتاظ «تزوجتت» و «نکحتت»
این الفاظ در این حالت در معنای ایجاب است.
( -5و) همچنین شرط (نیست که قبول به لفظ ایجاب باشد) به این نمونه [موجب] بگویتد:
«زوجتک» و [قابل در جوب او] بگوید[ :قبلت التزویج» یا [موجب] بگوید » انکحتک» و [قابل در جواب
او] بگوید« :قبلت النکاح» [الزم نیست که مانند این دو مثال قبول به لفظ ایجاب باشد بلکه میتوان بته
شکل زیر صیغه نکاح را جاری کترد( ] :پس اگر [موجب] بگوید «زوجتک» و [قابل] بگوید( :قبلت
النکاح» عقد نکاح صحیح است) .زیرا این الفاظ صراحت دارد و همه ایتن الفتاظ درداللتت بتر یتک
معنی مشترک هستند [یعنی این الفاظ با هم مترادفند].
[-6بیان]ایجاب و قبول عقد (به غیر از زبان عربی ،در صورت قدرت) بر [بر اجرای عقد بته]
زبان عربی (جایز نیست)  .زیرا اجرای عقد به زبان عربی از سوی صاحب شرع معهود است مانند عقتود
الزم دیگر غیر از نکاح که اینگونه است .بلکه عربی بودن در نکاح اولویت دارد.
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کتاب الطالق
( -1الطالق) و هو ازالة قید النکاح بغیر عوض بصیغة «طالق».
( -2فی ارکانه و هی) اربعة (الصیغة ،و المطلق ،و المطلقة و االشهاد) علی الصیغة.
( -3و اللفظ الصریح) مررن الصرریغة (انننت ،او هننذه ،أو فالنننة) و یررذکر اسررمها ،أو مررا یفیررد
التعیین( ،او زوجتی مثال طالق).و ینحصر عندنا فی هذه اللفظة (فال یکفی أنت طالق) ،وقوفا ً علی
موضع النص ،و االجماع و استصحابا ً للزوجیة ،وألن المصادر انما تُستعمل فرری غیررر موضرروعها
مجازا ً و إن کان فی اسم الفاعل شهیراً .و هو غیر کاف فی استعمالها فی مثل الطالق.
 -4و ال من المطلقات( ،و ال مطلقة ،و ال طلقت فالنة علی قول مشهور) ألنه لیس بصریح
فیه،و ألنه إخبار ،و نقله الی االنشاء علی خالف االصل فیقتصررر فیرره علرری موضررع الوفرراق و هررو
صیغ العقود فا ّ
طراده فی الطالق قیاس ،و النص دل فیه علی طالق ،و لم یدل علرری غیررره فیقتصررر
علیه.
کتاب طالق
( -1طالق) و آن عبارت است از ازاله قید نکاح بدون اینکه عوضی در مقابل آن باشد با صتیغه
«طالق».
فصل اول :در ارکان طالق
( -2ارکان طالق) چهار مورد است( :صیغه طالق دهنررده ،مطلقرره و شرراهد گرررفتن) بتر
خواندن صیغه.
( -3لفظ صریح) از صیغه طالق عبارت است از( :انت یا هذه یا فالنه) و دراین مورد اخیر اسم
مطلقه یا لفظی که مفید تعیین وی باشد ذکر میکند (یا زوجتی طالق) در نزد ما امامیه صیغه طالق
منحصر در این الفاظ است( .لذا عبارت «انت طالق» کفایت نمیکند)[ .لفظ طتالق در ایتن عبتارت
مصدر بوده و به معنی طالق است] .این که عبارت اخیر کافی نیست به چند دلیتل استت[ :دلیتل اول] :
توقف بر موضوع نص؛ [دلیل دوم ] :اجماع؛ [دلیل سوم] :استصحاب زوجیت؛ [دلیل چهارم ] :مصدرها
در غیر معنای موضوع له فقط به صورت مجاز استعمال میشود اگر چه کاربرد مصدر در اسم فاعل رایج
ومشهور است ولی این مورد مصحح استعمال مصادر در موضوع طالق نیست.
-4عبارت « [انت] من المطلقات» (و عبارت [انت] مطلقه » و عبارت «طلقت فالنه» بنا بررر
قول مشهور [در تحقق طالق] کفایت نمیکند) .زیرا این الفتاظ صتریح در طتالق نیستت و نیتز بته
خاطر اینکه این عبارات اخبار است و نقل معنای آن به انشاء بر خالف اصل است پتس در نقتل معنتای
اخبار به انشاء به مورد اتفاق فقهتا -کته صتیغههای عقتود استت – اکتفتا میشتود [یعنتی دراستتعمال
صیغههای عقود می توان الفاظ اخباری بکار برد و اراده معنای انشایی نمود] .لذا تعمیم دادن این امر بته
طالق قیاس است [و چون قیاس در مذهب ما پذیرفته نیست لذا نمیتوان حکم را به طالق تسری داد].
روایت هم بر بکار بردن لفظ «طالق» داللت دارد و بر غیر این لفظ داللت نمیکند پس بته همتین لفتظ
اکتفا میشود.
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( -5و ال عبرة) عندنا (بالسراح و الفننراق) و إن ع ّهر عن الطالق بهما فی القرآن الکررریم
بقوله« :أو تسریح باحسان ،أو فارقوهن بمعررروف» ،ألنهمررا عنررد االطررالق ال یطلقرران علیرره فکانررا
کنایة عنه ،ال صراحة فیهما ،و التعبیر بهما ال یدل علی جواز ایقاعه بهما.
( -6و) کذا (الخلیّة و البریّة) و غیرهما مررن الکنایررات کالبترره ،و البتلرره ،و حرررام ،و بررائن،
واعتدی (و إن قصد الطالق) ألصالة بقاء النکاح الی أن یثبت شرعا ً ما یزیله.
( -7و طالق األخرس باألشارة) المفهمة له( ،و إلقاء القناع) علی رأسها لیکون قرینة علی
وجوب سترها منه و الموجود فی کالم االصحاب االشارة خاصة ،و فی الروایة القاء القنرراع فجمررع
المصنف بینهما .و هو اقوی داللة.
 -8و الظاهر أن القاء من جملة اإلشارات و یکفی منها ما دل علی قصده الطررالق کمررا یقررع
غیره من العقود،و االیقاعات ،و الدعاوی ،واألقاریر.
( -9و ال یقع) الطالق (بالکتننب) بفررتح الکرراف مررن دون تلفررظ ممررن یحسررنه (حاضننراً) کرران
الکاتب( ،او غائباً) علی اشهر القولین.
-5در نزد ما امامیه (اعتباری به [لفظ] سراح و فراق نیست) اگر چه در قران کریم از طتالق
با این دو لفظ تعبیر شده است .تعبیر با این شخن خداوند متعال است « :او تسریح باحسان او فتارقوهن
بمعروف» زیرا این دو لفظ اگر بطور مطلق و بدون قید استعمال شوند بر طالق حمل نمیشوند لذا ایتن
دو لفظ کن ایه از طالق هستند نه اینکه صراحت در این دو لفظ باشد.و اینکه خداوند متعتال ازطتالق بتا
این دو لفظ تغبیر میکند .داللت بر جو از واقع ساختن طالق با این دو لفظ ندارد.
( -6و) همچنین ([لفظ] خلیه و بریه) و الفاظ از کنایتات ماننتد بتته و بتلته حترام و بتائن و
اعتدی [در تحقق طالق] اعتبار ندارد (اگر چه طالق قصد شده باشد) .زیرا اصل .بقای نکاح استت تتا
اینکه چیزی که نکاح را زایل کند شرعاً ثابت شود.
( -7طالق الل با اشاره) تفهیم کننده طالق (و انداختن روسری) بر سر زن (صورت میگیرد)
[انداحتن روسری بر سر زن] برای این است که قرینهای بتر وجتوب -پوشتاندن متوی زن از شتوهرش
است .در کالم فقها آمده که فقط اشاره برای تحقتق طتالق الل کفایتت میکنتد و در روایتت انتداختن
روسری بیان شده است و مصنف بین این دو مورد جمع کرده است که داللت آن بر طالق قویتر است.
-8ظاهراً انداختن روسری از جمله اشارات است و هر کتدام از اشتارات کته بتر قصتد شتوهر در
خصوص طالق داللت کند کافی است همانطور که در غیر طالق یعنی عقود و ایقاعات و دعاوی و اقتاریر
با اشاره الل واقع میشود.
-9طالق (با نوشتن) بدون ذکر لفظ (واقع نمیشود [خواه]) کاتب (حاضر یا غائررب) باشتد
بنا بر قول مشهورتر از دو قول موجود .زیرا اصل ،بقاء نکاح است و نیز بخاطر حسنه زاره از امام بتاقر (ع)
که در مورد مردی که طالق زنش را نوشته بود فرمودند« :این طالق نیست» شیخ طوسی قائل به وقتوع
طالق با نوشتن توسط فرد غایب است نه حاضر.
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کتاب الخلع و المباراة
 -1و هو طالق بعوض مقصود ،الزم لهجة الزوج.
 -2صیغة الخلع ان یقول الزوج( :خلعتک علی کذا ،او انت مختلعننة علننی کن ذا) او خلعررت
فالنة او هی مختلعة علی کذا (ثم یتبعه بالطالق) علی الفور فیقول بعد ذلک :فانت طالق.
 -3ثم ان اعتبرنا اتباعه بالطالق فال شبهة فی عدة طالقراً ،وعلرری القررول اآلخررر هررل یکررون
فسخاً ،او طالقا ً قوالن اصحهما الثانی ،و یفتقر الی المحلل بعد الثالث و علی القولین البد من قبول
المرأة عقیبه ،بال فصل معتد به ،او تقدم سوالها له قبله کذلک.
( -4و لو اتی بالطالق مع العوض) فقال انت طالق علی کررذا مررع سرربق سرروالها لرره ،او مررع
قبولها بعده کذلک (اغنی عن لفظ الخلننع) و افرراد فائدترره و لررم یفتقررر الرری مررا یفتقررر الیرره الخلررع مررن
کراهتها له خاصة ،النه طالق بعوض ال خلع.

کتاب خلع و مبارات
 -1خلع و مبارات عبارت است از طالق در مقابل عوض مقصود عقال که از ناحیه شوهر التزام آور
میباشد.
( -2صیغه خلع به این صورت است که زوج میگوید« :تو را در برابر فالن چیررز طررالق
خلع دادم» یا «تو در برابر فالن چیز طالق خلع داده شدهای ») یا «فالنی را طالق خلع دادم» یتا
«او در برابر فالن چیز طالق خلع داده شده است »( .بنا بر قول قویتر بعد از صیغه خلع ،باید صیغه
طالق) بصورت فوری (جاری گردد) .پس زوج بعد از صیغه خلع میگوید« :فأنت طالق».
-3حال اگر ما بدنبال صیغه خلع ،ذکر صیغه طالق را الزم بدانیم شبههای نیست دراینکه خلتع،
طالق محسوب میشود .و بنا بر قول دیگر [یعنی قولی که میگوید پس از صیغه خلع ،ذکر صیغه طالق
الزم نیست] .آیا خلع ،فسخ میباشد یا طالق ؟ دو نظر وجود دارد که قول صحیحتر نظر دوم [یعنتی در
این صورت هم خلع ،طالق است] میباشد .و [لذا] بعد از سه بار طالق خلع به محلل نیاز است .بنابر هر
دو قول زن باید پس از اجرای صیغه خلع [توسط شوهر] آن را قبتول نمایتد بتدون اینکته فاصتله قابتل
توجهی دراین بین حادث شود یا اینکه پیش از اجرای صیغه خلع ،زن به همان ترتیب در خواست طالق
خلع از شوهر کرده باشد.
( -4اگر صیغه طالق را همراه با عوض ذکر کند) مثالً بگویتد« :فأنتت طتالق علتی کتذا» در
صورتی در خواست زن نسبت به خلع مقدم بر این عبارت باشد یتا زن بعتد از ذکتر عبتارت فتوق ،آن را
قبول کند بدون اینکه فاصله قابل توجهی در این بین حادث شود (در این وضعیت نیازی به ذکر لفظ
خلع نیست) و این صیغه فایده خلع را میدهد و در اینجا نیازی به وجود شرایط خلع ازجملته کراهتت
یکطرفه زن از شوهر نیست .زیرا این صیغه ،صیغه طالق در برابر عوض است نه خلع.
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( -5و کل ما صح ان یکون مهراً) من المال المعلوم ،و المنفعة ،و التعلیم ،و غیرها (صح
ان یکون فدیة) فی الخلع (و ال تقدیر فیننه) ای فی المجعول فدیة فی طرف الزیررادة و النقصرران
متموالً (فیجوز علی ازید مما وصل الیها منه) من مهر ،و غیره ،ألن الکراهة منهررا
بعد أن یکون
ّ
فال یتقدر علیها فی جانب الزیادة.
( -6و یصح بذل الفدیة منها ،و من وکیلها) الباذل له من مالهررا( ،و ممننن یضننمنه) فرری
ی ضمانها.
ذمته (بإذنها) فیقول للزوج :طلق زوجتک علی مائة و عل ّ
 -7و الفرق بینه و بین الوکیل أن الوکیل یبذل من مالها بإذنها و هذا من ماله بإذنها.
و قد یشکل هذا بأنه ضمان مالم یجب ،لکن قد وقع مثله صحیحا ً فیما لو قررال راکررب البحررر
ی ضمانه ،و فی ضررمان مررا یحدثرره المشررتری مررن بنرراء ،او
لذی المتاع :ألق متاعک فی البحر و عل ّ
غرس علی قول،
( -5هر چیزی که مهر قرار دادن آن صحیح باشد) از قبیل مال معلوم و منفعتت و تعلتیم و
موارد دیگر (صحیح است که فدیه) در طالق خلع (قرار داده شود ،در مورد مقدار عرروض خلررع)
یعنی در مورد چیزی که فدیه قرار داده شده است از نظر زیاد و کم بودن اندازه مشخصی مد نظر نیست
البته بعد از اینکه مالیت داشتن آن معلوم باشد [یعنی صرفاً مالیت داشتن آن شرط استت نهانتدازه آن]
(لذا [طالق خلع] بر عوضی بیشتراز آنچه از جانب شوهر به زن رسیده اسررت) از قبیتل مهتر و
مورد دیگر (جایز است) .زیرا کراهت در طالق خلع از جانب زن است لذا از نظر زیتاد بتودن عتوض بتر
ضرر زن سقفی تعیین نمیشود.
( -6پرداخت فدیه از سوی زن و همچنین از جانب وکیل زن) که از متال زن ،فدیته را بته
شوهر میپتردازد (جایز است .همچنین پرداخت فدیرره از سرروی کسرری کرره آن را) در ذمته اش
(ضمانت نموده و با اذن زن میپردازد جایز است) .لذا ضامن فدیه به شوهر میگوید« :زوجته ات را
در برابر صد در هم طالق بده و ضمان این صد در هم بر عهده من است».
 -7تفاوت بین ضامن و وکیل دراین است که وکیل از مال زن و با اذن زن فدیه را میپردازد ولی
در حالت ضمانت ضامن از مال خودش با اذن زن آن را میپردازد .گاهی بته متورد اخیتر [یعنتی حالتت
ضمانت در پرداخت فدیه] اشکالی وارد است به این بیان که چنین ضتمانتی ،ضتمان متالم یجتب استت
[یعنی ضمان از دینی که هنوز بوجود نیامده است و چنین ضمانی باطل میباشد] .اما [در پاستخ گفتته
می شود که]مانند چنین ضمانی صحیح واقع شده است مثل آنجا که شخص سوار بر کشتی بته صتاحب
کاال می گوید :کاالی خودت را در دریا بینداز و ضمان آن بر عهده من است[ .مثال دیگر] ضمانت نسبت
به چیزهایی است که مشتری در زمین خریداری شده احداث نموده است از قبیل بنای ایجتاد شتده یتا
درخت کاشته شده که این ضمان بنا بر قولی صحیح استت[ .توضتیح اینکته وقتتی مشتتری زمینتی را
فروشنده میخرد از آنجا که احتمال میرود .زمین مستحق للغیر باشتد و پتس ازاحتداث بنتا یتا غترس
درخت در زمین ،مالک اصلی زمین ،خلع ید مشتری را بخواهد و در نتیجه بنا تخریتب شتده و درختت
قلع گردد لذا مشتری در همان هنگام عقد از فروشنده ضامن میخواهد
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کتاب الغصب
( -1و هو االستقالل بإثبات الید علی مال الغیر عنندوانا) .و المررراد باالسررتقالل :االقررالل و
هواالستبداد به ال طلبه کما هو الغالب فی باب االستفعال.
 -2خرج به ما ال اثبات معه اصال کمنعه من ماله حتی تلف ،و ما ال استقالل معه کوضررع
یده علی ثوبه الذی هو البسه فان ذلک ال یسمی غصباً.
 -3و خرج بالمال االستقالل بالید علی الحر .فانه ال تتحقق فیه الغصبیة فال یضمن.
 -4و بإضافة المال الی الغیر ما لو استقل بإثبات یده علی مال نفسه عرردوانا ً کررالمرهون فرری
ید المرتهن ،و الوارث علی الترکة مع الدین فلیس بغاصب و إن أثم ،أو ضمن.
 -5بالعدوان اثبات المرتهن ،و الولی ،والوکیل ،و المستأجر ،و المستعیر ایرردیهم علرری مررال
الراهن ،و المولی علیه ،و الموکل ،والموجر ،و العمیر.
ً
 -6مع ذلک فینتقض التعریف فی عکسه بما لو اشترک اثنان فصاعدا فی غضب

کتاب غصب
( -1غصب عبارت است از مستقل بودن در سلطه بر مال غیر بصورت عدوانی) .متراد از
استقالل [در تعریف] :اقالل [یعنی به تنهایی کاری را انجتام دادن استت بته گونتهای کته دیگتری بتا او
مشارکت نداشته باشد و در واقع مراد ،استقالل در تسلط بر مال غیر است] و به معنای طلب شتی -کته
معنای غالب در باب استعفال است –نمیباشد.
 -2با توجه به قید «استقالل باثبات الید» ،آنجا که اصالًً سلطه بتر متال وجتود نتدارد -ماننتد
جلوگیری کردن مالک از مالش تا اینکه مال تلف شود -از تعریف غضب خارج میشود .و نیز از آنجا کته
سلطه بر مال به صورت استقاللی نیست – مانند وضع ید فرد بر لباس فردی که آن را پوشیده است -از
تعریف غضب خارج میشود .زیرا این مورد غصب نامیده نمیشود.
 -3با قید «مال» سلطه استقاللی بر انسان آزاد از تعریف خارج میشود .زیرا در این مورد غضب
محقق نمیشود لذا فرد ضامن نمیشود.
 -4با اضافه کردن «مال»به «غیر» [یعنی با عبارت «مال الغیر» ] ،آنجا که فرد بصورت عتدوانی
بر مال خودش سلطه استقاللی دارد -مانند[سلطه راهن بر] عین مرهونته کته در یتد مترتهن استت یتا
[سلطه] وارث برترکه در صورتی که دین [برذمه مورث] وجود داشته باشد -از تعریف خارج میشود .لذا
چنین شخصی غاصب نیست ،اگرچه گناه کرده یا ضامن است.
-5با قید «عدوان» ،سلطه مرتهن و ولی و وکیل و مستاجر و مستعیر بر مال راهن و مولی علیته
و موکل و موجر و معیر از تعریف خارج میشود[ .زیرا چنین سلطه هایی عتدوانی و نامشتروع محستوب
نمیشود].
 -6با وجود این ،تعریف فوق جامع افراد غصب نیست[ .جامع نبودن تعریتف] نستبت بته جتایی
است که دو نفر یا بیشتر در غصب اشتراک کنند
227

موسسه آموزش عالی آزاد فاضل ...............................................................................................................................
بحیررث لررم یسررتقل کررل منهمررا بالیررد فلررو أبرردل االسررتقالل باالسررتیالء لشررمله ،لصرردق االسررتیالء مررع
المشارکة.
 -7و باالستقالل بإثبات الید علی حق الغیر کالتحجیر و حق المسجد و المدرسة و الرباط و
نحوه مما الیعد ماالً فان الغضب متحقق،و کذا غضب ماال یتمول عرفا ً کحیة الحنطة فانه یتحقق به
أیضا ً ع لی مااختاره المصنف و یجررب رده علرری مالکرره مررع عرردم المالیررة ،إال أن یررراد هنررا جررنس
المال ،أو یدعی اطالق المال علیه.
ً
 -8و أما من ترتبت یده علی ید الغاصب جاهال به ،و من سررکن دار غیررره غلطرا،أو لرربس
ثوبه خطأ فانهم ضامنون و إن لم یکونوا غاصبین ،ألن الغصب من االفعال المحرمررة فرری الکترراب
و السنة بل االجتماع ،و دلیل العقل فال یتناول غیر العالم و إن شارکه فی بعض االحکام.
 -9و ابدال العدوان بغیر حق لیتناولهم من حیث إنهم ضامنون لیس بجید ،لما ذکرناه و کذا
االعتذار بکونه بمعناه او دعوی االستغناء عن القید أصررال لیشررملهم ،بررل االجررود االفتقررار الرری قیررد
العدوان الدال علی الظلم.

بگونه ای که هر یک از این دو در سلطه [برمال غیر] مستقل نباشند[ .چنین متوردی غضتب استت ولتی
مشمول تعریف نیست] .لذا اگر به جای «استقالل» ،لفظ «استیالء» گفته میشد تعریف شامل این مورد
هم میشد .زیرا استیالء بر مال غیر ،در صورت مشارکت در سلطه هم صدق میکند.
[ -7جامع نبودن تعریف] به سبب سلطه استقاللی بر حتق غیتر – ماننتد حتق تحجیتر و حتق
[نشستن] در مسجد و مدرسه و کاروانسرا و مانند آن از چیزهایی که مال محسوب نمیشود -نیز استت.
زیرا غضب در این موارد ،محقق است .همچنین غضب آنچه که عرفا مالیت ندارد مانند غضب دانه گندم
که نسبت به آن نیز بنابرنظر مصنف غضب محقق میشود و رد آن به مالکش در صورت عدم مالیتت در
[نیز] واجب است [در حالی که تعریف مصنف شامل آنچه که عرفاً مال نباشد نیست و شامل ایتن متورد
نمیشود حال آنکه میبایست شامل میشد] .مگر اینکه در اینجا مصنف [از لفتظ متال] ،جتنس متال را
اراده کرده باشد یا ادعا شود که اطالق «مال» بر یک دانه گندم صحیح است.
 -8اما کسی که ید او بر ید غاصب مترتب شده و جاهل به غضب بوده و نیز کسی کته در خانته
دیگری از روی اشتباه ساکن شده یا کسی که لباس دیگری را از روی خطا پوشیده است همگی ضامن
هستند اگرچه غاصب نمی باشند .زیرا غضب از اعمال حرام در کتاب و سنت استت بلکته بتر حرمتت آن
اجماع وجود دارد دلیل عقل غیر عالم را شامل نمیشود اگرچه در بعضی احکام ،فرد غیر عالم را با عتالم
شریک میداند.
 -9تبدیل کردن لفظ «عدوان» به لفظ «بغیرحق» برای اینکه تعریتف متوارد فتوق را بته دلیتل
ضامن بودن استیال کنندگان شامل شود عملی صحیحی نیست .بلکه بهتر ،نیازمند بودن تعریف به قیتد
عدوان است که بر ظلم داللت دارد.
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المیراث
ُ
إنسان بموت آخر بنسب أو سبب
االول «استحقاق
 -1هو من اإلرث أو من المورث و علی ّ
ٍ
شیئا ً باالصالة» ،و علی الثانی «ما یستحقه انسان بموت آخر بنسب أو سبب».
ث
موجبات اإلر ِ
النسب و السبب).
( -2یوجب اإلرث
ُ
ُ
ثالث
( -3فالنسب) هو االتصا ُل بالوالدة مع صدق النسب عرفا ً علی الوجه الشرعی ،و هو
مراتب الیرث أحد من المرتبة التالیة مع وجود واح ٍد من المرتبه السابقة خا ٍل من الموانع.
-4
( -1اآلباء) دون آبائهم (و األوالد) و إن نزلوا؛
( -2اإلخوة) ،والمراد بهم ما یشمل األخوات لألبوین أو أحدهما( ،و األجداد) ،و المرا ُد بهررم
ت (فصاعداً .و أوالد اإلخوة) و اال خوات (فنازالً) ذُکورا ً وإناثاً؛
ما یشمل الجدا ِ
ب و االُم و اال جررداد (و
( -3األعما ُم و األخننوال) لألبوین أو أحدهما و إن علَوا ،کأعمررام األ ِ
اوالدُهم) فنازالً ذکورا ً و إناثاً.
کتاب میراث
« -1میراث» از «ارث» یا از «موروث» گرفته شده است .بنا بر اینکه «میتراث» از «ارث» گرفتته
شده باشد معنای میراث این است که «انسان [یعنی وارث] بته ستبب مترگ دیگتری [یعنتی متورث] و
وج ود رابطه نسبی یا سببی ،نسبت به چیزی اصالتاً حق پیدا کند» و بنا بر اینکه «میراث » از «موروث»
گرفته شده باشد معنای میراث عبارت است از «چیزی که انسان [یعنی وارث] به ستبب مترگ دیگتری
[یعنی مورث] و وجود رابطه نسبی یا سببی ،مستحق می شود ».
موجبات ارث
( -2نسب و سبب ،موجب ارث می شود).
( -3نسب) همان ارتباط به سبب والدت [بین مورث و وارث] است به شرطی که عرفاً به وجته شترعی،
نسب صدق کند[یعنی به شرطی که حالت وگونه شرعی رابطه نسبی عرفاً موجود باشد] .نسب سه طبقه
است .با وجود یک فرد از طبقه قبلی و خالی بودن او از موانع ،یک شخص از طبقه بعد ارث نمی برد.
[-4طبقات سه گانه نسب عبارتند از] :
( -1پدر و مادر) نه پدر و مادر ایشان ؛ (و فرزندان) هر چه پایین روند ؛
( -2برادران) که مراد ازایشان ،شامل خواهران ابوینی یا ابی یا امی هم می شود ؛ (واجداد) که مراد از
ایشان ،شامل مادر بزرگ ها (و هرچه باال رود) نیز می شود( .و فرزندان) ذکور یا انتاث (برررادران) و
خواهران (هر چه پایین روند).
(-3عموها و عمه ها و دایی ها و خاله های) ابوینی یا ابی یا امی هر چه باال روند مانندعموها
و عمه های پدر و مادر و اجداد متوفی؛ (و فرزندان اعمام و اخوال) هر چه پایین روند .ذکور باشند یتا
إناث.
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(-5و السننبب) هررو االتصررال بالزوجیررة أو الرروالءِ  ،و ُجملتُرره (أربعننه)( -1 :الزوجیننة) مررن
الجررانبین مررع دوام العقررد أو شرررط اإلرث علرری الخررالف؛ِ ( -2وال ُء اإلعتنناق) ( -3والء ضَننمان
الجَریره) ( -4وال ُء اإلمامة).
ُ
ُ
رب و یقرردم
ر
النس
رامع
ر
ُج
ی
ال
ق
را
ر
عت
اإل
و
راث،
رو
ر
ال
ع
جمی
جامع
ت
ب
األسبا
 -6والزوجیة من هذه
ِ
َ
َ ُ
ٌ
مان الجریرة المقدم علی والء االمامة؛ فهذه اصول موجبات االرث.
علی َ
ض ِ
موانع اإلرث
 -1الکفر
َ
اإلرث) للمسررلم (الکفننر) بجمیررع أصررنافه( ،فننال یننرث الکنناف ُر) حربی را ً أم ذمی را ً أم
( -7یمنننع
خارجیا ً أم ناصبیا ً أم غالیا ً (المسلم) و إن لم یکن مؤمنا ً( .و المسل ُم ین ُ
نرث الکننافر) و یمنر ُع و رشررته
الکفار ،وإن قربوا و بُع َد.
َ
( -5سبب) همان ارتباط به واسطه زوجیت هم یا والء [بین مورث و وارث] است که همه موارد
آن( ،چهارقسم است-1 :زوجیت) از هر دو طرف [یعنی زوجیت هم از طرف زوج و هم از طرف زوجه
سبب ارث است] درصورتی که عقد نکاح ،دائم باشتد یتا[در عقتد موقتت] شترط ارث شتده باشتد بنتابر
اختالفی [که در مورد صحت شرط ارث درعقد موقت] وجود دارد-2 .والء عتق [به این معنتا کته اگتر
موال ،برده اش را آزاد کند و سپس برده فوت کند و هیچ خویشاوند نسبی حر نداشته باشد موالیش کته
وی را سابقاً آزاد ساخته بود از او ارث می برد]-3 .والء ضمان جریره[به این معنتا کته اگتر فتردی بتا
دیگری عقد ضمان جریره منعقد نماید به این مضمون که در صورت ارتکاب جنایت غیر عمدی ،دیه آن
بر عهده طرف مقابل باشد در فرض که یک طرف فوت نماید و هیچ خویشاوند نسبی حتر و آزاد کننتده
برده وجود نداشته باشد ضامن جریره از متوفی ارث می برد-4 ].والء امامت [وقتی امام از متتوفی ارث
می برد که هیچ خویشاوند نسبی حر و آزاد کننده و ضامن جریره ای برای متوفی نباشد].
-6زوجیت ازبین این اسباب ،با تمامی وراث جمع می شود والء عتق با نسب جمع نمتی شتود و
بر ضمان جریره مقدم می شود و ضمان جریره بر والء امامت مقدم میگردد .این موارد اصتول موجبتات
ارث است.
موانع ارث
-1کفر
-7برای مسلمان [یعنی وارثی که مسلمان است] (کفر) در تمام اقسامش (مانع ارث می شود.
لذا کافر) حربی یا ذمی یا خارجی [یعنی کسی که بر امام معصوم علیه السالم ختروج و شتورش کترده
است] یا ناصبی یا غالی [یعنی کسی که به دلیل غلو نمتودن در متورد امامتان معصتوم علیته الستالم و
اعتقاد به الوهیت آنان ،محکوم به کفر است] (از مسلمان ارث نمی برد) اگر چه متورث شتیعه دوازده
امامی نباشد( .ومسلمان ازکافر ارث می برد) ومسلمان ازارث بردن ورثه کافر او مانع می شتود و اگتر
چه آنها به مورث نزدیک تر باشند و مسلمان ،دورتر باشد.
248

 .........................................................................................................................................................................متون فقه
اتاب الحدود
(وفیه فصول)
( -1و هو) اي الزنا (إیالج) اي إدخال الذار (البالغ العاقل في فرج امرأة) .بل مطلق انثح
قبال او دبرا ً (محرمة) علیه (من غیر عقد) نااح بینهما (وال ملن ) مررن الفاعررل للقابررل (وال شننبهة)
موجبة العتقاد الحل (قدر الحشفة) ویتحقق قدرها بإیالجها نفسها ،او إیالج قدرها مررن مقطوعهررا و
إن اان تناولها لالول الیخلوا من تالف .فح حالة اون المولج (عالماً) بالتحریم (مختاراً) فح الفعل.
 -2فهنا قیود:
احدها :االیالج .فال یتحقق الزنا بدونه االتفخیذ و غیره ،و إن اان محرمرا ً یوجررب التعزیررر.
و ثانیها :اونه من البالغ ،فلو اولج الصبح ادب خاصة.
و ثالثها :اونه عاقال فال یحد المجنون علح االقوي إلرتفاع القلم عنه.
کتاب حدود
(دراین کتاب چند فصل وجود دارد)
(فصل اول –در) حد (زنا)
( -1آن) یعنی زنا (عبارت است از داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ عاقل در فرج زن)،
بلکه مطلق جنس مؤنث[اعم از بالغ و غیر بالغ] ،از جلو یا عقب (زنی که) بر مرد (حرام اسررت برردون
اینکه) بین آن دو (عقد) نکاح و (یا ملکیت) فاعل [یعنی مترد] نستبت بته قابتل [یعنتی زن] (و یررا
شبهه) موجب اعتقاد حلیت [عمتل] (وجود داشته باشد و دخول به مقدار حشفه صورت گرفترره
باشد) .دخول به مقدار حشفه به این نحو محقق میشود که خود حشفه را در فرج زن داخل نمایتد یتا
شخصی که مقطوع االله است بهاندازه حشفه از آلت خود را در داخل [فرج زن] بنماید؛ اگر چته شتمول
عبارت مصنف نسبت به شق اول [یعنی دخول خود حشتفه در فترج زن] ختالی از تکلتف نیستت .ایتن
دخول باید در حالتی باشد که دخول کننده (عالم) به حکم حرمتت عمتل (و مختررار) در انجتام فعتل
باشد.
-2لذا دراینجا قیودی برای تحقق زنا مطرح میشود:
اولین قید :داخل کردن آلت تناسلی .لذا زنا بدون تحقق دخول آلتت تناستلی مترد در فترج زن
محقق نمیشود مانند انجام تفخیذ و غیر آن؛ اگر چه عملی حرام باشد که موجب تعریز گردد.
دومین قید :دخول آلت تناسلی ازسوی مرد بالغ باشد لذا اگر دخول توسط صتغیر انجتام گیترد
فقط تادیب میشود.
سومین قید :دخول کننده ،مرد عاقل باشد .لذا بنا بر قول قویتر مجنون بواسطه انجام این عمتل،
حد نمیخورد .زیرا قلم تکلیف از او برداشته شده است.
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و رابعها :اون اإلیالج فح فرجها فال عبرة بإیالجه فررح غیررره مررن المنافررذ و إن حصررل برره
الشهوة و اإلنز ال .و المراد بالفرج العورة اما نص علیه الجوهري فیشمل القبل و الدبر ،و إن اان
اطالقه علح القبل اغلب.
و خامسها :اونها امرأة و هح البالغة تسع سنین ،ألنها تأنیث المرء و هررو الرجررل و الفرررق
فیها بین العاقلة و المجنونة و الحیة و المیتة ،و إن اان المیتة أغلظ اما سیأتح ،و خرج بها إیالجرره
فح دبر الذار فإنه الیعد زنا و إن اان افحش و أغلظ عقوبة.
و سادسها :اونها محرمة علیه .فلو اانت حلیلة بزوجیة ،أو ملك لم یتحقررق الزنررا ،و شررملت
المحرمة األجنبیة المحصنة و الخالیة من بعل ،و محارمه و زوجته الحائض و المظاهرة و المررولح
منها ،و المحرمةو غیرها .و سیخرج بعض هذه المحرمات.
و سابعها :اونها غیر معقود علیها ،و ال مملواة و المأتیة بشبهة ،و به یخرج وطء الزوجررة
المحرمة لعارض مما ذار .و المراد بالعقد مررا یشررمل الرردائم و المنقطررع و بالشرربهة مررا أوجررب ظررن
اإلباحة.
چهارمین قید :داخل کرد آلت تناسلی در فرج زن باشد .لذا داخل کردن آلتت تناستلی مترد در
منافذ دیگر بدن زن غیر از فرج اعتباری [در تحقق زنا]ندارد اگر چه به سبب آن ،شتهوت و انتزال منتی
حاصل شود .مراد ازفرج ،شرمگاه است همانطور که جوهری(لغت دان) این مطلب را بیان کرده است .لذا
شامل جلو و عقب زن میشود اگر چه اطالق فرج بر قُبُل بیشتر است.
پنجمین قید :اینکه زن ،بالغ باشد و آن زنی است کته بته ستن نته ستالگی رستیده باشتد .زیترا
«امراه» مؤنث کلمه «مرء» یعنی مرد است [و چون مرء یا همان مرد به معنی انسان مذکر بالغ است لذا
امراه هم به معنی انسان مؤنث بالغ است] .میان زن عاقل و مجنون و همچنین زن زنتده و مترده درایتن
خصوص تفاوتی نیست اگر چه زنا با مرده مجازات شدیدتری دارد .با قید پنجم ،دخول آلت مرد درپشت
انسان مذکر از تعریف زنا خارج می شود .زیرا این عمل زنا محسوب نمی شود اگر چته عملتی زشتتتر و
دارای مجازاتی شدیدتر است.
ششمین قید :اینکه زن بر مرد حرام باشد .لذا اگر زن به سبب زوجیت یا ملتک بته مترد حتالل
شده باشد زنا محقق نمی شود .مفهوم زن حرام بر مرد ،شامل زن بیگانه محصنه و زن بیگانه بدون شوهر
ونیز محارم مرد و زوجه مرد درحال حیض و زن ظهار شده یا زن ایالء شده و زن در حال احرام یتا غیتر
آن [مانند زوجه در حال اعتکاف یا روزه] میشود .البته برخی از این زنان از تعریف خارج خواهند شد.
هفتمین قید :با زن عقد نکاح منعقد نشده باشد و نیز در ملک مرد نباشد و مرد در اثر شتبهه بتا
زن نزدیکی نکرده باشد .با این قید ،و طی با زوجهای که بواسطه یک دلیل عارضی از متواردی کته ذکتر
شد [مانند حیض و اعتکاف و روزه] حرام شده باشد از تعریف خارج میشود (یعنی وطی با چنتین زنتی
حرام است ولی زنا نیست چون ،زن ،زوجه مرد است) .مراد از عقد دراینجا عقد دائم و عقد موقت استت
و مراد از شبهه چیزی است که موجب ظن به اباحه فعل گردد.
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کتاب القصاص
-1القصاص – بالکسر .و أصله إقتفاء االثر .یقال :قص اثره اذا تبعرره فکررأن المقررتص یتبررع
اثر الجانی فیفعل مثل فعله.
(و فیه فصول :االول)
( -2فی قصاص النفس.و موجبننه :ازهنناق النننفس) ای اخراجهررا ،قررال الجرروهری :زهقررت
نفسه زهوقا ای خرجت،و هو هنا مجاز فی اخراجها عن التعلق بالبدن اذ لیسررت داخلررة فیرره حقیقررة
(المعصومة) التی ال یجوز اتالفها ،مأخوذ من العصم و هو المنع (المکافئة) لنفس المزهق لها فرری
االسالم ،و الحریة ،و غیرهما من االعتبارات اآلتیة (عمداً) قید فی االزهاق ای ازهاقهررا فرری حالررة
العمد( ،عدواناً) احترز به عن نحو المقتول قصاصا ً فانه یصدق علیه التعریف ،لکن ال عدوان فیرره
فخرج به.
-3و یمکن اخراجه بقید المعصومة ،ولکنه اراد بالمعصومة :ما الیباح ازهاقها للکل.
و بالقید االخیررر اخررراج مررا یبرراح قتلرره بالنسرربة الرری شررخص دون شررخص آخررر .فررإن القاتررل
معصوم بالنسبة الی غیر ولی القصاص.
کتاب قصاص
-1این کلمه در لغت به معنای دنباله روی از چیزی و تبعیت کردن است .گفته شد «قَصَّ اَثَت رَه»
یعنی از او پیروی نمود .گویا قصاص کننده از جانی پیروی میکنتد و [دنبالته رو عمتل جتانی استت] و
عملی مثل فعل جانی انجام میدهد.
فصل اول :در قصاص نفس
( -2موجب قصاص نفس ،خارج کردن نفس معصوم و همتا از روی عمد و سررتم اسررت).
ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس .جوهری می گوید :جان او را إزهاق نمود یعنی ختارج کترد .ختارج
کردن جان از بدن[که در عبارت مصنف بکار رفته] مجاز است زیرا نفس حقیقتاً داخل دربدن نیستت [و
منظور از خارج کردن جان ،قطع رابطه روح از بدن است][ .قیت د دوم معصتومه استت کته] از عصتم بته
معنای منع گرفته شده است [یعنی نفسی که از بین بردن آن ممنوع استت[ .قیت د ستوم مکافئت ه استت
یعنی نفس مقتول] با نفس قاتل در اسالم و آزاد بودن و غیر ایتن دو از ستایر شترایطی کته بعتداً گفتته
خواهد شد همتا باشند[ .قید چهارم از روی عمد است این قید ]،قید ازهتاق استت یعنتی ختارج کتردن
نفس باید عمدی باشد[ .قید پنجم از روی عدوان و ستم است] مصنف با این قید از قتل مقتولی کته در
اثر قصاص کشته شده احتراز جسته است .زیرا تعریف فوق [با لحاظ تمام قیود بجز قید پنجم] بر چنین
قتلی صادق است اما چون ،عدوان در قتل او وجود ندارد لذا این قتل از تعریف فوق خارج میشود.
 -3ممکن است مورد اخیر(قتل فردی که در اثر قصاص کشته شده است) با قید معصومه از تعریف فتوق
خارج شود .اما مصنف با قید معصومه ،این معنی را اراده کرده« :فردی که قتل او برای هیچ کتس مبتاح
نیست»و با قید اخیر [یعنی عدواناً] ،کشتن فردی که قتلش نسبت به شخص مباح و نسبت بته دیگتری
مباح نیست از تعریف خارج میشود .زیرا قاتل نسبت به غیر ولتی قصتاص ،معصتوم استت و [کشتتن او
توسط ولی قصاص ،قتل از روی عدوان و ستم نیست].
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( -4فال قود بقتل المرتد) و نحرروه مررن الکفررار الررذین ال عصررمة لنفوسررهم( .و ال یقتننل غیننر
المکافیء) .و خرج بقید «العمد» القتل خطأ و شبهه فإنه ال قصاص فیهما.
( -5والعمد یحصل بقصد البالغ الی القتل بما یقتل غالباً) و ینبغی قید «العاقل» ایضاً ،النه
عمد المجنون خطأ ،کالصبی ،بل هو اولی بعدم القصد من الصبی الممیز.
( -6قیل :او) یقتل (نادراً) اذا اتفق به القتل ،نظرا ً الی أن العمد یتحقق بقصد القتل من غیررر
نظر الی اآللة فیدخل فی عموم ادلة العمد و هذا اقوی.
( -7و اذا لم یقصد القتل بالنادر فال قننود و إن اتفننق المننوت کالضننرب بننالعود الخفیننف ،او
العصا) الخفیفة فی غیر مقتل بغیر قصد القتل ،النتفاء القصد الی القتل ،و انتفاء القتل بررذلک عررادة،
فیکون القتل شبیه الخطا.

( -4پس با قتل مرتد) و مانند او از کفاری که نفسشان معلوم نیست (قصاص نخواهد بود) و
قاتلی که همتای مقتول نباشد قصاص نمیشود .با قید «عمد» قتل خطا و شبه خطا [یعنی شتبه عمتد]
از تعریف خارج میشود .زیرا دراین دو قتل ،قصاص وجود ندارد.
( -5قتل عمد با قصد فرد بالغ به قتل با وسرریلهای کرره غالبراً کشررنده اسررت حاصررل
میشود) .سزاوار است که قید «عاقل» نیز به تعریف قتل عمد اضتافه شتود .زیترا عمتد مجنتون خطتا
محسوب میشود مانند کودک؛ بلکه مجنون نسبت به عدم قصد ،صغیر ممیز هم سزاوارتر است.
( -6برخی گفتهاند :یا) اگر وسیله (نادراً) کشنده هم باشد در صورتی که توسط آن قتل واقتع
شود که کفایت میکند [یعنی درصورت قصد قتل ،قتل عمد هم با وسیلهی غالباً کشنده و هم با وستیله
نادراً کشنده واقع میشود] .زیرا عمد با قصد قتل محقق میشود و به آلت قتتل تتوجهی نمیشت ود؛ لتذا
[اگر قاتل قصد قتل داشته باشد اما آلت قتاله ،نادراً کشنده باشد] در عموم ادله عمد داخل میشود .این
نظر قویتر است.
( -7در صورتی که با وسیلهای که نادراً کشنده است قصد قتل نداشته باشررد قصرراص
نخواهد بود اگر چه مرگ هم اتفاقاً واقع شود مانند ضربه زدن با چوب نازک یا عصررای) نتازک،
در محلی از بدن که موجب مرگ مضروب نمیشود و قصد قتل هم نداشته باشد .زیرا قصد قتل در ایتن
حالت منتفی است و عادتاً وقوع قتل با چنین ضربهای منتفی استت .لتذا ایتن قتتل ،شتبه خطتا استت.
[نامهای دیگر قتل شبه خطا عبارت است از شبه عمد ،عمد شبیه خطا ،خطای شبه عمد و عمد الخطا.
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اتاب الدیات
( -1انما تثبت الدیة باألصالة فی الخطأ) المحض (وشبهه) و هو العمد الذی یشبه الخطررأ.
و احترز باألصالة عما لو وجبت صلحا ً فانها تقع حینئذ عن العمررد (فنناالول) و هررو الخطررأ المحررض
(مثل أن یرمی حیوانا فیصیب انسانا ،او انسننانا معیننا ً فیصننیب غیننره) و مرجعرره الرری عرردم قصررد
االنسان ،او الشخص .و الثانی الزم لالول.
( -2و الثانی) و هو الخطأ الشبیه بالعمد ،و بالعکس :أن یقصدهما بما الیقتل غالبا ً و إن لم
یکن عدوانا (مثل أن یضرب للتأدیب) ضربا ً ال یقتل عادة (فیموت) المضروب.
( -3و الضابط) فی العمررد و قسرریمیه( :أن العمنند هننو أن یتعمنند الفعننل و القصنند) بمعنرری أن
یقصد قتل الشخص المعین.و فی حکمه تعمد الفعل ،دون القصد اذا کان الفعل ممررا یقتررل غالبرا ً کمررا
سبق.
ً
ً
( -4و الخطأ المحض أن الیتعمد فعال و ال قصدا) بالمجنی علیه و إن قصد الفعل فی غیره.
کتاب دیات
(فصل اول :مورد دیه)
( -1دیه در اصل فقط در جنایت خطای محض و شبه خطا) یعنی عمتدی کته شتبیه خطتا
است (ثابت میشود) .مصنف با لفظ «باألصاله» از آنجا که دیه با صلح واجتب میشتود احتتراز جستته
است .زیرا دیه در این حالت بخاطر جنایت عمد ،واقع میشتود (پررس مررورد اول) کته همتان جنایتت
خطای محض استت (مثل اینکه جانی به سوی حیوانی تیر بیندازد و به انسانی اصابت کند یا به
سمت انسان معینی تیر بیاندازد و به شخص غیر او اصابت کند) .مرجع خطای محتض [در مثتال
اول] عدم قصد انسان[ ،و در مثال دوم]عدم قصد شخصی [است که تیر به او اصابت کرده] است.
( -2و در مورد دوم) که همان جنایت خطای شبیه به عمد است و نیز عمد شبیه بته خطتا [و
یا جنایت شبه عمد و یا شبه خطا] گفته می شود به این صورت است که [در مثال های فتوق] انستان و
شخص معین را قصد کند و و با وسیله ای که غالباً کشنده نیست به ایشان جنایت وارد ستازد اگتر چته
عملش از روی عدوان و ظلم نباشد (مثل اینکه برای تأدیب) ضربهای [به مجنتی علیته] (بزنررد) کته
عادتاً کشنده نیست (آنگاه) فرد مضروب (بمیرد).
( -3ضابطه ) در جنایت عمد و دو قسیم آن [یعنی دو قسم دیگری که در کنار عمتد قراردارنتد
یعنی جنایت خطای محض و شبه عمد]( :این است که عمد عبارت است ازاینکه جررانی عمررد در
فعل [یا همان قصد فعل] و عمد در قصد [یا همان قصد نتیجه] دارد)[ .عمد در قصتد] بت ه معنتی
این است که جانی قصد قتل شخص معین داشته باشد .در حکم عمد آنجاست که جانی ،عمتد در فعتل
دارد ولی قصد قتل شخص معین را ندارد و فعل جانی از افعال غالباً کشنده است.
( -4خطای محض آن است که جانی عمد در فعل و قصد قتررل) نستبت بته مجنتی علیته
(ندارد) اگر چه قصد فعل در مورد غیر مجنی علیه داشته باشد.
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( -5و) الخطأ (الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل) و یقصد ایقاعه بالشخص المعین (و یخطننیء
فی القصد الی القتل)أی ال یقصد ،مع أ ّن الفعل الیقتر ل غالبراً(.فالطبیننب یضننمن فننی مالننه مننا یتلننف
بعالجه) نفسا ً و طرفاً ،لحصول التلف المستند الی فعله .و ال یطل دم امرءٍ مسلم ،والنه قاصررد الرری
الفعل مخطیء فی القصد ،فکان فعله شبیه عمد (و إن احتاط و إجتهد و أذن المریض) ،الن ذلک
ال دخل له فرری عرردم الضررمان هنررا ،لتحقررق الضررمان مررع الخطررأ المحررض ،فهنررا اولرری و إن اختلررف
الضامن.
 -6و قال ابن ادریس :ال یضمن مع العلم و االجتهاد ،لألصل و لسقوطه باذنه ،و النرره فعررل
سائغ شرعا ً فال یستعقب ضمانا.
 -7و فیه :أ ّن أصالة البراءة تنقطع بدلیل الشغل.

( -5و) جنایت (خطای شبیه عمد آن است که جانی عمد در فعل داشته باشررد) و قصتد
واقع ساختن فعل نسبت به شخص معین هم داشته باشد (ولی در قصد قتل خطا کرده باشد) یعنتی
قصد قتل نداشته باشد و عالوه بر آن فعل جانی هم غالباً کشنده نباشد( .پس پزشک نسرربت برره آن
چه که به سبب معالجه اش تلف میشود) چه نفس و چه عضتو باشتد (در مررال خررودش ضررامن
است) .زیرا تلف ،مستند به فعل او حاصل شده است و همچنین خون هیچ مسلمانی به هدر نمتیرود و
نیز پزشک نسبت به فعل .قاصد است و در قصد قتل خطا کرده است لتذا عمتل او جنایتت شتبیه عمتد
میباشد ؛ (اگر چه احتیاط کرده و تالش زیاد بکار برده باشد و از مریض هم اذن گرفته باشررد).
زیرا این موارد دراینجا در عدم ضمان پزشک ،دخالتی ندارد .زیرا در خطای محض [که قصد فعل و قصد
نتیجه وجود ندارد] ضمان محقق است لذا در اینجا [یعنی در جنایت شبه عمد که حداقل قصد فعل در
جانی موجود است] به طریق اولی ضمان وجود دارد اگر چه ضامن [در جنایت خطای محتض و جنایتت
شبه عمد] مختلف است [در جنایت خطای محض ،ضامن عاقله است و در جنایتت شتبه عمتد ،ضتامن
خودجانی است].
-6ابن ادریس حلی گفته است :پزشک در صورت[بکاربردن] علم و تالش و کوشش الزم .ضتامن
نیست .به دلیل اصل برائت ،و نیز به دلیل اینکه با اذن مریض ،ضمان ساقط میشود ؛ و نیز بخاطر اینکه
عمل پزشکی ،از نظر شرعی جایز است لذا به دنبال آن ضمان پدید نمیآید.
-7در نظر فوق اشکال است [شهید ثانی (ره) یک بته یتک ،دالیتل ابتن ادریتس حلتی را پاستخ
میدهند و نظرایشان را رد میکنند .] :به این بیان که اصل برائت با وجود دلیل بر اشتغال ذمه پزشتک،
جاری نمیشود [زمانی می توان به اصول عملیه و از جمله اصل برائت استناد کرد که دلیل وامتارهای در
کار نباشد .وقتی برای ضامن بتودن و متدیون بتودن پزشتک دلیتل وجتود دارد نوبتت بته اصتل برائتت
نمیرسد].
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