
 

١ 
 

 



 

٢ 
 

 
 



 

٣ 
 

 فهرست

  3..............مقدمه استاد بزرگوار الحاج عبد الرحمن آخوند تنگلی 

  4..................................................................................پیشگفتار

  8...................................................................درباره محفل فقهی 

  10...................................................................................کفالت 

  13.................................................................................سرقفلی 

  15..............................................................................نیابت حج 

  19................................................................................ضرورت 

  21..........................................................................سجده تالوت 

  23.....................................................................................بسملۀ 

  24...........................................................................مسافرت زنان 

  28......................................................................ماشین لباسشوئی 

  29.................................................................................قالیشوئی 

  30.............................................................................عسر وحرج 



 

٤ 
 

  38.................................................................نماز در وسایل نقلیه 

  42.......................................................................ازدواج غیر کفو 

  43) ..............................................................ع(حیات برخی انبیاء 

  44......................................................................................مفقود 

  45.......................................................................تواشیح و سرود 

  49......................................................................تسهیل در مرگ 

  50...............................................................................سقط جنین 

  51.................................................................................حکم میگو 

  53..................................................قسم در برنامه هاي کامپیوتري 

  54...................................................محاذات زنان در نماز با مردان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥ 
 

الحمد هللا رب العالمین و العاقبۀ للمتقین و الصلوة و السالم علی خیر خلقه محمد و علی 

  آله و صحبه اجمعین

همانا پروردگاریکتا و بی نیاز در کتابیکه به حضرت محمد صلی اهللا علیه  :  پیشگفتار 

و "و "و امرهم شوري بینهم  ":نازل کرده است ، فرموده اند  –قرآن مجید  –و سلم 

و حضرت رسول اکرم صلی اهللا علیه و سلم هم همواره با اصحاب . "شاورهم فی االمر 

و حضرت صدیق اکبر رضی اهللا عنه هم هر گاه به ایشان . خویش مشورت کرده اند 

و می کردند ، اگرمی مسئله اي پیش می آمد ابتدا حکم آنرا از کتاب خداوند جستج

یافتند آنرا می گفتند و اگر نمی یافتند به سنت رسول صلی اهللا علیه وسلم مراجعه می 

کردند ، اگر یافتند با آن حکم می کردند و اگر نمی یافتند از اصحاب حضرت صلی 

اهللا علیه و سلم سوال می کردند که آیا کسی از شما جواب این مسئله را از رسول خدا 

 علیه و سلم شنیده است یا نه ؟ و گاهی اتفاق می افتاد که برخی برخاسته و می صلی اهللا

گفتند که حضرت رسول صلی اهللا علیه وسلم در حق این مسئله اینگونه حکم کرده اند 

و اگر کسی اطالعی نداشت بزرگان اصحاب را جمع کرده ، با ایشان مصلحت و . 

  . صادر می کردند مشورت می کرد و با راي جمعی ایشان حکمی 
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امام دارمی در مسند خود از مسیب بن رافع با توصیف منهج اجماع که اصحاب کرام 

هر گاه قضیه : براي پرداختن به حل مشکالت عامه آنرا پایه گذارده بودند ، گفته است 

اي پیش می آمد که پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و سلم در حق آن حکمی نداده باشند ، 

وار آن حضرت صلی اهللا علیه و سلم اجتماع کرده ، با شور و مشورت ، اصحاب بزرگ

 . رایی صادر می کردند و راي ایشان حق بود 

اگر از کتاب و سنت نمی یافت . حضرت عمر رضی اهللا عنه هم همینطور عمل می کرد 

از مردم سوال می کرد که آیا کسی شنیده است که حضرت صدیق در این مسئله 

  . شند ؟ و در صورت عدم اطالع ، با شور اصحاب حکم میدادند حکمی داده با

گفتم یا رسول اهللا صلی اهللا علیه : از حضرت علی رضی اهللا عنه روایت است که فرمود 

و سلم اگر مسئله اي به من پیش آید و حکم آنرا از کتاب خداوند و سنت شما نیافتم ، 

بین اهل فقه و مومنین : فرمودند چه دستور می دهید ؟ حضرت صلی اهللا علیه و سلم 

  . پرهیزکار به شور بگذار و تنها با راي خود حکم نکن 

روشی که وحی ، تامل ، تجربه . حاجت ، همین راي اجتماعی را می طلبد   و امروزهم

. و عقل را در یک مسیر قرار می دهد واسلوبهاي تدبر و راي را پیشرفت می دهد  ، نقل
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. و ارشاد با اعتدال و هماهنگی به عبادت خداوند سوق می دهد و عقل را با بیان حکم 

چون همین راي جمعی ، تنها شیوه احیاي تمدن و فرهنگ اسالمی و توسعه آن در تمام 

بنا بر ، این فکر طیب و صالح و سازنده ، مجامع فقهی زیادي . عرصه ها و میادین است 

مسک به راي اجتماعی در حل در تمام اکناف جهان اسالم ، تاسیس یافت تا با ت

  . مشکالت ، امت اسالمی را در این عصر همسو گرداند 

و از جمله این مجامع ، محفل فقهی علماي احناف ترکمن صحراي جمهوري اسالمی 

است که رجال علم و فقه را به تدبر و تفکّر ) استانهاي گلستان و خراسان شمالی (ایران 

و می کوشد تا سطح فرهنگی . کند وت می و فقه مسائل واقع و فهم حقائق دع

  .مسلمین را باال ببرد ... جتماعی ، اقتصادي و ،

محفل فقهی علماي احناف با برگزاري جلسات فصلی خود در مساجد و مدارس دینی 

ترکمن صحراء ، موضوعات متنوع و مختلف فیه را به بحث و بررسی و تبادل نظر می 

و نظریات دانشمندان سایر بالد اسالمی هم کمال  و در این زمینه از آراء. گذارد 

شکر خدا تاکنون با عنایت پروردگار دهها مسائل با اتفاق . استفاده را لحاظ می کند 

  . نظر روحانیون برجسته منطقه تصویب و اعالم شده است 
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بجهت ارزش این مصوبات ، شوراي فقهی محفل و سایر اساتید و دوستان از حقیر 

راي تعمیم فوائد آن و اطالع عموم مردم از مصوبات و متفقات فقهاء ، خواستند که ب

و حقیر براي امتثال امر . قرارات و مصوبات این مجمع مقدس را توضیح و تکثیر نمایم 

از . اساتید بزرگوارم و با امید توفیق از پروردگار بی همتا در این راه قدم می گذارم 

زّز تقاضا میشود اگر خطایی در این نوشته ، در خوانندگان گرامی بویژه روحانیون مع

  . بیان آراي بزرگان یافتند بر ما منّت نهاده اطالع دهند تا در چابهاي بعد اصالح شود 

در پایان سخن ، از تمام روحانیون بزرگوار و صاحب نظر تقاضا دارم که أجالس این 

خت حکم شرعی مسائل محفل را به گرمی پی گیر باشند و در تحصیل و دستیابی و شنا

طرح شده ، دقت نظر نشان داده ، آنچه را که به کتاب و سنت نزدیکتر است و بیشتر 

و با عدم اهتمام به این اجالس و . آراء هم به آن تمایل دارد ، بدون تعصب قبول کنند 

اختیار سکوت ، کوتاهی نکنند که چنانچه عالمی ، نظري بر خالف نظریات علماي 

بر آن، دلیلی قویتر از دلیل جمع دارد ، واجب است که کتمان نکند ودر  دیگر داشته و

  . محفل حضور یافته سایرین را مطلع و قانع سازد 
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که مردم به دوستی دنیا ي فانیه ، جاه ، مقام ، مال ، منال ،   در این زما ن پر فساد و فتنه

فرو رفته اند و از تعلیم ،  هوي و هوس شتافته اند و در تحزّب و تعصب ، ابتداع و نزاع ،

ارشاد ، مطالعه ، مذاکره و فعالیت هاي فرهنگی نشسته اند ، به فضل خداوند متعال ، 

عالمان و فقیهان دلسوزي به اسالم و مسلمین و آگاه به درد جامعه ، خلف صادق از 

در این محفل    بدون هیچگونه چشمداشتی مشتاقانه با کمال صمیمیت  سلف صالح

فته ، اوقات گرانبهاي خود را در بحوث و اظهار نظر درباره مسائل مطرح شده حضور یا

پس اي مسلمین بیائید ما هم قدر زحمات این بزرگواران . در محفل صرف می نمایند 

وحدت و انسجام خود   را بدانیم و با پوشیدن جامه عمل و تبلیغ این مصوبات در جامعه

  . زّت و سربلندي در اتحاد و همبستگی است را مانند بنیان مرصوص حفظ کنیم که ع

 

  صالح بهلکه        خادم دین اسالم
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  درباره محفل فقهی

محفل فقهی علماي احناف ، غیر سیاسی ، غیر تجاري و غیر انتفاعی   کلیه فعالیت هاي

بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوري اسالمی ایران دقیقا طبق قرارات خود 

 . فعالیت می کند 

مرکز اصلی و دفتر ارتباطات محفل فقهی در استان گلستان ، شهرستان گنبد ، مدرسه 

  . حنفیه قرار دارد 

و پاسداري از فقه   اعضاي اولین شوراي فقهی با هدف رشد ، ترویجاین محفل توسط 

اهل    و اصول حنفی ، افتاء و صدور احکام جدید در چهار چوب اصول فقه حنفی

  . پایه گذاري شده است   قمري 1426سنت و جماعت در رجب 

موضوع هر جلسه در مجمع عمومی با حضور شوراي فقهی و سایر صاحبنظران فقهی 

اکثریت شوراي   ه ، مورد بررسی دقیق و تبادل نظر قرار می گیرد و با رايطرح شد

  . فقهی رد یا تصویب می شود 

سمت عضویت شوراي فقهی قائم به شخص است و قابل واگذاري به دیگري نیست 

به هر   چنانچه ادامه همکاري هریک از اعضاي شوراي فقهی. حتی براي یک لحظه 
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شوراي فقهی ، شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگري را با راي   دلیل ، غیر ممکن شود ،

  . اکثریت اعضاء به عنوان عضو شوراي فقهی انتخاب می نماید 

تشکیل شده و جهت تصویب هر موضوعی ) فصلی یکبار ( مجمع عادي محفل فقهی سالی چهار بار

حفل فقهی ممکن است در هر و مجمع فوق العاده م. نیز راي موافق با اکثزیت اعضاء ضرورت دارد 

  . زمان به تقاضاي هیئت مدیره تشکیل شود 

دعوت براي محفل اعم از عادي و فوق العاده کتبی بوده و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل آن به 

موضوع هر جلسه در جلسه قبل اعالم می شود بنابر این روحانیون معزز حدود سه ماه . اطالع می رسد 

  . دارند   پیرامون موضوع جلسه آینده را  مطالعه و تحقیق  فرصت

فقهی هیئت مدیره اي متشکل از سه نفر روحانی دارد که از بین خود یک نفر را مدیر عامل   محفل

  . انتخاب می کنند و مدیر عامل ، نماینده محفل فقهی محسوب شده و از طرف محفل حق امضاء دارد 

  . قهی با امضاي مدیر عامل و اکثر اعضاي شوراي فقهی معتبر است کلیه اسناد و مصوبات محفل ف

الزم . می آوریم   و اینک مصوبات و قرارات محفل فقهی علماي احناف را با اندکی توضیح و تفسیر

نوشته  متن قرارات و جمالتی که ریزتر     جمالتی که با خط درشت تر نمایان شده  به یادآوري است

 .شده توضیح آنهاست 
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  قرارات المحفل الفقهی

در تزریق آمپول به روزه دار ، چون یقینا وصول ما فیه صالح البدن به بدن  - 1قرار  

روزه دار ثابت است لذا به استناد بر تصریحات فقهاء در کتب فقهی که وصول ما فیه 

صالح البدن را مفطر روزه می دانند ، این عمل مبطل روزه شناخته شد ولی به علت 

و فقط قضاي روزه باطل شده . ، کفاره واجب نمیشود   آن از مدخل غیر معتادوصول 

... الصوم ترك االکل و الشرب و الوطئ من الصبح الی المغرب مع النیۀ  " .کافی است 

   1"فمن جامع او جومع فی احد السبیلین او اکل او شرب غذاء او دواء عمدا قضی و کفّر 

و لوجود معنی الفطر و هو وصول ما فیه صالح . مما دخل الفطر : لقوله علیه السالم "

  2. "و ال کفارة علیه النعدامه صورة و هو االبتالع . البدن الی الجوف 

در مسئله اجرت گرفتن یکی از دو شریک از آندیگر جهت کار کردن در  -2قرار 

عین مشترکه ، چون در این صورت شریک اجیر خالص عمل خود را به شریک 

  تحویل نمی کند قیاسا جایز نیست و این مسئله از قبیل مسائل قفیزالطحان مستاجر

                                                
 39مختصر الوقایۀ ص  ١
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باشد ولی با استناد به اقوال فقهاي پیشین که فرموده اند و یترك القیاس بالتعامل و  می 

بنا به قول امام زفر رحمه اهللا و محمد بن صاحب و شمس االئمۀ سرخسی رحمهما اهللا 

توي داده اند و این عمل را جائز دانسته اند محفل که ایشان در خصوص این مسئله ف

  .فقهی هم به جواز این اجاره راي داد 

قفیز الطحان و هو ان یستاجر طحانا لیطحن له حنطۀ معلومۀ بقفیز منها او من دقیقها و  "

ذلک حرام ، الن العقد فاسد فانه لو صح کان شریکا باول جزء من العمل و العامل فیما 

الیستوجب االجر ثم االجر اما ان یلتزمه فی الذمۀ او فی عین موجود و  هو شریک فیه

  1 "هو ما التزمه فی الذمۀ و دقیق تلک الحنطۀ غیر موجود وقت العقد 

و من استاجر رجال لحمل طعام مشترك بینهما الیجب االجر الن ما من جزء یحمله اال  "

  . " و هو عامل لنفسه فیه فال یتحقق تسلیم المعقود علیه

لذا اجرت گرفتن یکی از دو شریک از آندیگر جهت کار کردن در عین مشترکه قیاسا 

به مسئله فوق ، جایز نیست اما چون مردم اینگونه عمل می کنند بنا به اسستناد به قاعده 

  . این اجرت گرفتن بر خالف قیاس ، جائز است  "و یترك القیاس بالتعامل  "
                                                

 93ص15مبسوط سرخسی ج ١
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 –اگر عمد بودن آن ثابت نباشد  –بودن فعل راننده  در تصادفات بجهت خطا -3قرار 

  .کفاره و دیه بر راننده تعلق میگیرد و از ارث محروم میشود 

وخداوند تبارك و .قبیح ترین جنایتی که بر بدن انسان واقع می شود قتل عمد است 

با هشدارهاي جدي، مردم را از این جرم قبیح باز داشته ) ص(تعالی و حضرت رسول 

  : فقهاي حنفی ، قتل را بر پنج وجه تقسیم کرده اند . اند 

  قتل عمد     -1

  قتل شبه عمد     -2

  *  قتل خطا    -3

  قتل مثل خطا     -4

  قتل به سبب     -5

و این خود بر . قتلی که قاتل در انجام آن هیچ قصد جنائی نداشته باشد ، قتل خطاست 

چیزي را به گمان اینکه صید است هدف می : خطاي در گمان ) الف: دو نوع است 

  . گیرد در حالیکه آدمی بود 
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نچیز بلکه به یک آدمی چیزي را هدف گرفته باشد اما نه به آ: خطاي در فعل ) ب

  . یا چیزي مانند چوب یا سنگ از دستش بیافتد و شخصی را بکشد . بخورد 

 :در هر دو نوع . حکم هر دو نوع قتل خطا یکی است 

بجهت بی احتیاطی گنهکار می شود اما نه در حد گناهی که متوجه قاتل عمد  - 1

 .است 

 . کفارت واجب می شود یعنی دو ماه پی در پی روزه بگیرد    - 2

 .دیۀ واجب می شود  - 3

   .اگر قاتل مکلف باشد و از وارثین مقتول باشد ، از ارث محروم می شود    - 4

بودن آلت عمل از رب االرض و یا عامل در مزارعه اشکال ندارد بنا بر این  - 4قرار  

  در مزارعه کنونی تراکتور بمنزله بقر 

بنابر این تراکتور و   لت عمل و عمل راننده تراکتور جزء عمل در مزارعه شناخته شدآ

زمین از یک جانب و عمل از جانب دیگر مزارعه صحیحه میباشد و همچنین زمین از 

  .یک جانب و تراکتور و عمل از جانب دیگر نیز مزارعه صحیحه میباشد 
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عند ابی حنیفۀ رح و صحت عند هما المزارعۀ هی عقد الزرع ببعض الخارج و التصح  "

و التصح اال ان یکون االرض و البذر الحد و البقر و العمل لآلخر ... . و به یفتی بشرائطه 

رط و ال شئ و اذا صحت فالخارج علی الش. او یکون االرض او العمل له و الباقی لآلخر 

 1 .  . "للعامل ان لم یخرج 

  وراي این سه صورت دان همه ناجائزوباطل+ اقل عمل تنهازمین تنها زمین با تخم اي ع

یعنی کشاورز عامل ، هم می تواند با تراکتور خودش شخم بزند و هم می تواند با 

رانندگی خودش براي شخم زدن و غیره زمین مزارعه از تراکتور صاحب زمین ، 

  . استفاده کند اگر تخم هم با صاحب زمین باشد 

ض جائز اذا کان البذر من قبله ، و الیجوز اذا کان البذر و اشتراط البقر علی رب االر "

   2. "من قبل المزارع 
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 دیگري           یکی              دیگري         یکی            

زمین ، وسیله و    تنها عمل              وسیله و عمل        زمین و بذر         

 بذر

  جایز                                     جایز                       

 دیگري          یکی             

 عمل ، وسیله و بذر     تنها زمین            

  جایز                                        

   
 دیگري          یکی              دیگري        یکی          

 وسیله و بذر         زمین و عمل            عمل و بذر         زمین و وسیله      

  فاسد                                             فاسد               
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 دیگري          یکی              دیگري         یکی           

زمین ، بذر و    تنها وسیله          

 عمل 

زمین ، عمل و   تنها بذر               

 وسیله 

  فاسد                                            فاسد           

     
قبض نمودن مسلم فیه توسط رب السلم و یا وکیل او شرط الزم درست بودن  -5قرار 

لذا اکثر معامالت سلف . به هیچ وجه جائز نیست    سلم بدون قبض. عقد سلم است 

ا با سود کامل برابر وقت می سلم که رب السلم ها بدون قبض مسلم فیه بهاي آنر=

مخصوصا سلفهاي بانکی فعلی با شرائط نامطلوب شرعی که .گیرند جائز نمی باشد 

مندرج در قرارداد بانکی سلف ، قبض را شرط الزم عقد ندانسته و محل تحویل مسلم 

لذا فقهاء قرارداد . فیه را بیان نکرده است بلکه فقط تحکیم موضع بانک بوده و بس 

  .سلف ها را منطبق با اصول فقه اسالمی ندانستند  اینگونه

و یشترط . السلم مشروع بالکتاب و السنۀ و االجماع و مخالف للقیاس النه بیع المعدوم  "

ثانیا ان یکون المسلم فیه موجودا من . لصحته اوال ان یکون باتا عاریا عن خیار الشرط 
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ثالثا ان یعین العاقدان لتسلیم المسلم فیه  .وقت العقد الی حلول االجل بال انقطاع فی البین 

  .و شرائط آخر مذکور فی الکتب الفقهی . رابعا بیان قدر راس المال . اجال معلوما 

ال یجوز للمسلم الیه ان یتصرف فی راس المال و ال لرب السلم ان یتصرف فی المسلم 

بض المستحق شرعا قبل اما االول فلما فیه من تفویت حق الشرع و هو الق. فیه قبل القبض 

  1."االفتراق اما الثانی فالنه بیع منقول و التصرف فیه قبل القبض الیجوز

در مسئله رهن و اجاره متعارف اگر کسی مبلغی را بعنوان قرض به شخص  – 6قرار 

دیگري بدهد و ملکی را از او براي سکونت و یا استفاده دیگر بگیرد این عقد از لحاظ 

و بالدین و لو موعودا بان رهن لیقرضه کذا فهلکه فی ید المرتهن  "به شرعی بنابر استناد

اشکالی ندارد چون این ملک دریافتی و ماخوذ رهن بحساب  -   نقایۀ/ "...علیه بما وعد 

میرود و مبلغ دریافتی صاحب ملک طلب مرتهن است گر چه بعنوان رهن هم گرفته 

است حاصل کالم ، راهن یعنی صاحب  و العبرة فی العقود علی صحۀ المعانی ،. شود 

ملک ، این ملک را بعنوان رهن در مقابل مبلغ دریافتی در دست مرتهن گذاشته و اجازه 

متذکر میشویم مسئله . استفاده این رهن را داده است و این از مسائل مجتهد فیها است 
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ین صورت اگر مجتهد فیها باشد راه مسلمانان باز است ولی الزم به توصیه است در ا

بهاي اجاره را از آن ملک مرهون نباید گرفت که اگر اخذ اجرت هم در این صورت 

  . قید شود دو عقد با هم در یک عقد قاتی شده عقد را فاسد میکند 

  1. "الرهن هو حبس مال متقوم بحق یمکن اخذه منه کالدین  "

بس و ال اجارة و ال اعارة الیحل االنتفاع بالرهن مطلقا ، ال باستخدام و ال سکنی و ال ل "

فاذا انتفع المرتهن باذن الراهن و . ، سواء کان من مرتهن او راهن اال باذن کل لآلخر 

هلک الرهن حالۀ استعماله یهلک امانۀ بال خالف اما قبل االستعمال او بعده یهلک 

  2."بالدین 

، او یکون ان یکون المستاجر هو المرتهن و جدد استالم المرهون باالجارة ...  "

المستاجر اجنبیا عنهما باذنهما و فی هذه الحالۀ یبطل عقد الرهن و تکون االجرة للراهن 
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و یقبضها من باشر العقد منهما اذا کانت االجارة منها الجنبی و الیعود المرهون مرهونا 

  1."اال بعقد جدید 

  . هدایۀ .و قد نهی النبی صلی اهللا علیه و سلم عن صفقتین فی صفقۀ 

به شرطی که اذن استفاده از رهن در عقد شرط نشده باشد بلکه بعد از عقد صورت 

  .گرفته باشد 

  

احکام پول واریز شده به بانک جهت تشرف به حج ، چون این مبلغ واریزي  – 7قرار 

تا وقت تشرف بصورت امانت در بانک نگهداري میشود مثل سائر امالك واریز کننده 

پولی که در بانک گذاشته و  جوب زکات هم تعلق میگیرد در ملک او قرار گرفته و

و صاحب پول هر وقت که بخواهد پول خود را . جمع می شود حیثیت امانت را دارد 

اگر وي هر وقت در صدد تصرف آن باشد باز . وصول کرده و در آن تصرّف کند 
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از قبض همچنان است که بر مال خرید شده ، قبل . حکما قابض آن پنداشته می شود 

 1  . "الصحیح انه یکون نصابا ... اما المبیع قبل القبض  ". آن ، زکات واجب می گردد 

 "  .بر این اساس بر پول جمع شده در بانک کامال و هر سال زکات واجب می گردد  

فاما الدین القوي فانه یجب فیه اداء الزکاة عن کل ما یقبض منه ان کان یساوي اربعین 

  2.  "درهما 

بجهت اینکه این مبلغ واریزي در دست بانک بوده و بحساب سازمان حج واریز نمی  و 

شود و بانک بصورت مضاربه فاسده بنفع واریز کننده کار می کند سود حاصل از این 

مبلغ روانیست لذا اگر این سود هر وقت بدست واریز کننده برسد بدون قصد ثواب 

  3 .نه بال ثواب و اهللا تعالی اعلم لفعل صحیح لکفان ا...   الحج بمال حرام".تصدق نماید

و ما ملکه ملکا حراما فیتصدق علی الفقراء تفریغا لذمته عن الملک الخبیث ال رجاء  "

  4. "للثواب فان اهللا طیب ال یقبل اال الطیب 
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اگر یکی از شرکاء قبل از وقت مقرر از شرکت خارج شود میتواند سود  – 8قرار 

حاصله را درنسبت به سرمایه خویش دریافت نماید گرچه عدم اخذ سود را در صورت 

البته این شرط زائد است و هیچگونه . انصراف در ابتداي عقد شرکت قید نموده باشند 

  .است  ضرري به شرکت نمی رساند بلکه خود این شرط ساقط

  . جلسات عادي محفل فقهی هر سه ماه یکبار برگزار میشود  – 9قرار  

 . مدرسه حنفیه گنبد بعنوان دفتر ارتباطات محفل فقهی انتخاب شد  – 10قرار 
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هشت نفر از فقهاء بعنوان شوري فقهی تصمیم گیري نهائی برگزیده شدند  – 11قرار  

  : که عبارتند از 

  استاد حاج گلدي آخوند کمالی 

  استاد حاج الیاس آخوند قرنجیک 

  استاد حاج عبد الجبار آخوند نیکنهاد 

  استاد حاج عبد الرحمن آخوند تنگلی 

  استاد حاج قربان محمد آخوند اونق 

  استاد حاج دوست محمد آخوند میر حسن زاده 

  استاد حاج رجب محمد آخوند حنفی 

  استاد حاج محمد آخوند آمانی زاده 

اصل عقود کلیه بیمه هاي . بیمه با تمام انواع خود از متولدات عصر ماست  – 12قرار 

سرچشمه می گیرد یعنی عقد  "و تعاونوا علی البرّ و التقوي  "مختلف از آیه شریفه 

زرقاء همه  بنابر سیر وسیع و تحقیقات بسیار دقیق مفتی حنفی استاد مصطفی. تبرّع است 

انواع بیمه متعارف جایز است و به چند اصول و قواعد فقهی منطبق است منجمله هبه 
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دار االفتاي . بشرط عوض و مولی المواالة و نظام عاقله و نظام تقاعد و بازنشستگی 

لذا فقهاي محفل فقهی هم تا . زاهدان هم بجواز همه انواع بیمه متعارف فتوا داده اند 

  . نع شرعی انواع بیمه هاي متعارف را جایز دانستند وجود دیگر موا

  :و اینک خالصه اي از نوشته هاي شیخ مصطفی احمد الزرقاء 

ان البحث فی عقد التامین هو من قضایا الساعۀ التی تحتاج الی دراسۀ فقهیۀ تکشف عن 

یرافق حیاة موقع الشریعۀ االسالمیۀ من هذا العقد الذي بلغ من الشان و التغلغل مبلغا جعله 

االنسان فی معظم مسالکها و مرافقها ، بل و یمد ظالله الی ما بعد ممات االنسان ، فیتخذ 

و قد شاع و ذاع و تفرع و تنوع ، و . منه المرء فی حیاته تدبیرا لمصلحۀ اسرته بعد وفاته 

طوق التجارة و الصناعۀ و معظم وجوه النشاط االقتصادي تطویقا اختیاریا او اجباریا 

و لم یقتصر علی سبل التجارة و سائر المسالک االقتصادیۀ ، بل شمل . بحکم القانون 

کثیرا من الوسائل التی یستخدمها االنسان فی توفیر راحته و طمانینته فی هذه الحیاة ، 

کسیارته و دابته و بیته الذي یسکنه ، و امتعته التی یقتنیها ، و حوادثه التی تقع معه و 

فجدیر بفقهاء الشریعۀ ، و قد تغلغل نظام التامین و عقده هذا التغلغل فی  .توجب مسولیته 
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حیاة الناس ، ان یعنوا بدراسته دراسۀ تحلیلیۀ تفصیلیۀ تقوم علی حقائق من الواقع ، و 

  ... .هدي من نصوص الشریعۀ و قواعدها ، 

و انما . من خطورة  الحقیقۀ ان هذه المهمۀ الینبغی القول فیها براي فرد ، لما لهذا الطریق

الواجب ان یجمع لها مجمع علمی فقهی دائم من مختلف اقطار العالم االسالمی مولف 

من فقهاء راسخین معروفین بعلمهم و تقواهم ، ذوي بصیرة شرعیۀ و زمنیۀ ، و ثقافۀ 

قانونیۀ بقدر االمکان ، و من خبراء فنیین فی کل موضوع یزودون الفقهاء بالمعلومات 

الفنیۀ و الواقعیۀ ، فیکون منهم فی هذه القضایا المستمرة اجتهاد جماعی تومن الصحیحۀ 

  . معه الغوائل و المحاذیر 

یمیز علماء القانون بین نظام التامین باعتباره فکرة و طریقۀ ذات اثر اقتصادي و اجتماعی 

نونیا ینشئ ترتکز علی نظریۀ عامۀ ذات قواعد فنیۀ ، و بین عقد التامین باعتباره تصرفا قا

  : حقوقا بین طرفین متعاقدین و تطبیقا عملیا لذلک النظام 

 ": فنظام التامین یمکن تعریفه ، وفقا لنظریته العامۀ فی نظر علماء القانون ، بانه       ) أ(

نظام تعاقدي یقوم علی اساس المعاوضۀ ، غلیته التعاون علی ترمیم اضرار المخاطر 
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تزاول عقوده بصورة فنیۀ قائمۀ علی اسس و قواعد احصائیۀ  الطارئۀ بواسطۀ هیئات منظمۀ

".  

من القانون المدنی السوري و /713/اما عقد التامین فتعریفه کما جاء فی المادة   ) ب(

عقد بین  ":من القانون المدنی المصري الجدید مع بعض تحویر فی الصیاغۀ انه /747/

یلتزم فیه المومن بان ) او المستامن ( له طرفین احدهما یسمی المومن و الثانی المومن 

لمصلحته مبلغا من المال ، او ایرادا مزتبا ، او اي عوض مالی آخر ،    یودي الی المومن

فی حالۀ وقوع حادث او تحقق خطر مبین فی العقد ، و ذلک فی مقابل قسط او ایۀ دفعۀ 

  . "مالیۀ اخري یودیها المومن له الی المومن 

الحاضر الیقوم بالتامین فرد نحو فرد ، بل تقوم به شرکات مساهمۀ کبیرة و فی العصر  

یتعامل معها عدد ضخم من المستامنین ، فیجتمع لها مبالغ کبیرة من اقساط التامین ، و 

تودي من هذه االقساط المتجمعۀ ما یستحق علیها من تعویضات عند وقوع الحوادث 

حتیاطیا ، ویتکون ربحها من الفرق بین ما تجمعه المومن منها ، و یبقی راس مالها سندا ا

  . من اقساط و ما تدفعه من تعویضات 
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فمن الواضح ان عقد التامین من مفهومه القانونی و نظریته العامۀ کما یظهر من تعریفهما 

  .انما هو عقد حدیث النشاة لم یکن معروفا من القدیم 

تاریخ ظهوره فی بالد اوروبۀ یرجع الی  و یذکر علماء القانون الباحثون فی هذا العقد ان

  .اوائل القرن الرابع عشر المیالدي 

و اذا کان هذا العقد من العقود المستحدثۀ ، و نظامه من االعراف التی لم تکن فی عصور 

اسالفنا االولین من فقهاء الشریعۀ االسالمیۀ فبدیهی اننا النجد علیه نصا فی مصادر 

  . رایا فقهیا لفقهائها السالفین  الشریعۀ االسالمیۀ ، و ال

و بما ان هذا العقد ینطوي علی ضمان المخاطر ، و تبرز فیه صورة الول نظرة تعطی معنی 

الغرر ، کما یتبادر فیه الی ذهن الناظر من وجهۀ الشریعۀ االسالمیۀ ان الخطر المومن منه 

و ان . ان لم یتحقق فان اخذ المومن للقسط ال مسوغ له ، النه لم یدفع فی مقابله شیئا 

فان التعویض عن کامل الضرر بمبلغ کبیر یاخذه المستامن هو ایضا شئ ال  تحقق الخطر

لذلک اختلفت فی هذا العقد انظار فقهاء الشریعۀ  –مقابل له ، فال مسوغ الستحقاقه 

المعاصرین ، و کانت الوجهۀ الغالبۀ فی نظر اغلبیتهم هی تحریم هذا العقد و اعتباره 

  .کالمقامرة 
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اء المذاهب المتاخرین من الطبقۀ قبل المعاصرة بحث فی عقد و ال نعرف احدا من فقه

التامین لمعرفۀ موقف الفقه االسالمی منه غیر العالمۀمحمد بن عابدین صاحب حاشیۀ رد 

المختار علی الدر المختار شرح تنویر االبصار فی فقه المذهب الحنفی ، الن طریقۀ 

الثالث عشر الهجري ، حیث قوي  التامین لم تعرف فی بالدنا الشرقیۀ اال فی القرن

االتصال التجاري بین الشرق و الغرب ابان النهضۀ الصناعیۀ فی اوروبۀ ، و ذلک عن 

طریق التامین علی البضائع المجلوبۀ من البالد االوروبیۀ بواسطۀ الوکالء التجاریین 

ء عقد فقد ادخل هوال. االجانب الذین کانوا یقیمون فی بالدنا لعقد صفقات االستیراد 

  .التامین الینا مبتدئا من التامین البحري علی هذه الصفقات االستیرادیۀ 

و قد وجد العالمۀ محمد بن عابدین رحمه اهللا مناسبۀ استطرادیۀ بعیدة جدا للبحث فی 

، کما هو اسمه الشائع الی الیوم بین الناس ، فذکره فی ) سوکرة ( عقد التامین الذي سماه 

اب الجهاد بمناسبۀ ان اولئک الوکالء التجاریین االجانب یدخلون باب المستامن من کت

فقد نقل ابن عابدین . الی دار االسالم مستامنین ، و یعقدون صفقاتهم مع السوکرة علیها 

من الطبعۀ   249ص3ج "ردالمختار"فی الفصل الثانی من باب المستامن من حاشیته 

و هم فی اصطالح الفقه ( شان المستامنین االمیریۀ االولی عن شرح السیر لالمام محمد ب



 

٣٠ 
 

االسالمی الذین یدخلون من اهل دار الحرب االجانب الی دار االسالم باذن االمام القامۀ 

ان علی االمام نصرة المستامنین ما داموا فی دار االسالم ، و انه : ما خالصته ) موقتۀ 

ا یحل من العقود مع المسلمین الیحل لمسلم ان یتعاقد فی دار االسالم مع المستامن اال م

، کما الیجوز ان یوخذ من المستامن شئ الیلزمه شرعا و ان جرت به العادة ، کالذي 

و بما قررناه یظهر جواب ما کثر  ":یوخذ من زوار بیت المقدس ، ثم قال بعد ذلک 

السوال عنه فی زماننا و هو انه جرت العادة ان التجار اذا استاجروا مرکبا من حربی 

یدفعون له اجرته و یدفعون ایضا ماال معلوما لرجل حربی مقیم فی بالده یسمی ذلک 

علی انه مهما هلک من المال الذي فی المرکب بحرق او غرق او نهب ) سوکرة ( المال 

و له وکیل عنه مستامن فی دارنا . او غیره فذلک الرجل ضامن له بمقابلۀ ما یاخذه منهم 

اي قسط ( سالمیۀ باذن السلطان یقبض من التجار مال السوکرة یقیم فی بالد السواحل اال

و . و اذا هلک من مالهم فی البحر شئ یودي ذلک المستامن للتجار بدله تماما ) التامین 

 "الذي یظهر لی انه الیحل للتاجر اخذ بدل الهالک من ماله ، الن هذا التزام ما ال یلتزم 

  . انتهی 
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قد ) صاحب السوکرة ( تزام ما الیلزم ان المومن الذي اسماه و مراده فی التعلیل بانه ال

التزم بعقدها ان یدفع للتاجر عند هالك ماله تعویضا عنه الیلزمه الشرع بدفعه ، فال یجوز 

اخذه منه ، بناء علی ما بینه قبال من انه الیجوز ان یوخذ من المستامن فی دار االسالم ما 

  . العادة کالعوائد التی توخذ من زوار بیت المقدس الیلزمه اداوه شرعا فان جرت به 

و هذا هو المبنی الذي علل به ابن عابدین عدم جواز اخذ تعویض التامین من المومن بناء 

علی ان المومن قد التزم بهذا العقد ما الیلزمه ، فهو کالودیع او المستعیر او المستاجر اذا 

او العاریۀ او العین الماجورة اذا هلکت قضاء  اشترط علیهم فی العقد ضمان قیمۀ الودیعۀ

و قدرا دون تعد من احدهم او تقصیر فی الحفظ ، فان مثل هذا الشرط فی قواعد 

  . المذهب الحنفی الیلزمهم بشئ ، فالیجوز اخذ هذا الضمان منهم 

ثم اورد ابن عابدین علی الراي الذي ابداه بعدم الجواز مسالتین منصوصا علیهما فی 

  : هب قد یشعر قیاس کل منهما بالجواز ، و هما المذ

  .مسالۀ الودیع باجر حیث یضمن الودیعۀ اذا هلکت        -1

مسالۀ ضمان خطر الطریق التی ینص علیها فقهاء الحنفیۀ فی کتاب الکفالۀ ، و        -2

اسلک هذا الطریق فانه آمن ، و ان اخذ فیه مالک فانا  ":هی ما لو قال شخص آلخر 
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و یعلله فقهاء . حیث یضمن القائل ما یصیب مال السالک فی هذا الطریق    " ضامن

  . المذهب بان هذا القول تغریر من القائل مع التعهد فیضمن للمغرور 

عن داللۀ هذه المسالۀ الثانیۀ بان بینها و بین قضیۀ    و قد اجاب ابن عابدین رحمه اهللا

و یمیز ابن عابدین . طال فی ذلک بما الیقنع السوکرة فرقا الیصح معه قیاسها علیها ، و ا

( رحمه اهللا بین ان یکون عقد التامین معقودا فی دار الحرب مع المومن الذي یسمیه 

فعدم جواز اخذ التعویض فی نظر : و ان یکون معقودا فی دار االسالم ) صاحب السوکرة 

فی دار االسالم حیث تطبق ابن عابدین مقصور علی الحالۀ الثانیۀ التی یعقد فیها السوکرة 

اما اذا کان التامین معقودا فی دار الحرب و ارسل صاحب السوکرة . علیه احکام االسالم 

بعد هالك البضاعۀ مبلغ التعویض الی صاحبها التاجر الذي فی دار االسالم فان اخذه 

 عندئذ حالل ، النه اخذ لمال حربی برضاه دون غدر و ال خیانۀ ، و لیس بعقد فاسد

  . معقود فی دار االسالم حتی یکون خاضعا الحکامنا 

  .هذه خالصۀ راي العالمۀ ابن عابدین فی عقد التامین 

  .و اما آراء الفقهاء المعاصرین فی عقد التامین مختلفۀ 
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التامین التبادلی ، و یسمی ایضا التامین  - 1:ان للتامین طریقیتین اساسیتین  : النتیجۀ

و التامین باالقساط ، و هو الشائع الیوم ، و قد نظمت له احکام بالقوانین  -2باالکتتاب 

اما الثانیۀ ففیها . و تبین ایضا ان الطریقۀ االولی تعاونیۀ محضۀ . المدنیۀ و بقوانین خاصۀ 

یۀ التعاونیۀ غرض الکسب و الربح من الطرف المومن و هو شرکات الی جانب الغا

  . التامین 

فهی جائزة شرعا قطعا بال ایۀ شبهۀ مهما کان نوع ) التامین التبادلی ( فاما الطریقۀ االولی 

الخطر المومن منه ، النها تقوم علی اساس انشاء صندوق تعاونی مشترك بین جماعۀ 

فهی بال ریب جمعیۀ تعاونیۀ ال . تصیبه منهم نوائب معینۀ یکتتبون فیه لجبر اضرار من 

و هی بال . تهدف الی ربح ما ، و انما هدفها ترمیم آثار المصائب التی تنزل ببعضهم 

. شک من اجمل صور التطبیق العملی لمبدا التعاون علی البر الذي اشاد به القرآن العظیم 

ع ، و ما کان احقها بان تکون هی النظام و ما کان اجدر هذه الطریقۀ التبادلیۀ بالشیو

و . التامینی العام ، لما تنطوي علیه من نبل فی هذه الفکرة التعاونیۀ و سالمۀ من الشبهات 

لکن ما ظهر فیها من صعوبات و قصور فی المجاالت االقتصادیۀ قد صرف االنظار عنها 

  . الی الطریقۀ الثانیۀ 
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فهی التی تنحصر فیها الشبهات التی کانت ) ین باالقساط التام( و اما تلک الطریقۀ الثانیۀ 

و قد راینا ان تلک الشبهات لم تثبت امام النقد . مستندا للقائلین بتحریم عقد التامین 

و انه لیکفینا انهیار تلک الشبهات لکی یثبت انه ال یوجد مانع . الفقهی الذي واجهناها به 

و بهذا یثبت حله شرعا ، . نظام التامین فی ذاته  یمنع جواز  فی قواعد الشریعۀ االسالمیۀ

الن االصل االباحۀ ، و الن الشریعۀ لم توجب حصر الناس فی العقود المعروفۀ قبال ، و لم 

تمنعهم من اي عقد جدید تدعوهم حاجتهم الزمنیۀ الیه اذا کان غیر مخالف لنظام التعاقد 

لک نري ان فی احکام الشریعۀ و اصول غیر اننا عالوة علی ذ. الشرعی و شرائطه العامۀ 

و . فقهها و نصوص الفقهاء ما یصلح ان یکون مستندا قیاسیا واضحا فی جواز عقد التامین 

  : اخص بالذکر من ذلک ما یلی 

  .عقد المواالة  –) 1(

  .و ضمان خطر الطریق عند الحنفیۀ  –) 2(

  .و قاعدة االلتزامات و الوعد الملزم عند المالکیۀ  –) 3(

  .و نظام العواقل فی االسالم  –) 4(
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و کذلک اجد مستندا واضحا و دلیال محکما علی جواز عقد التامین فی نظام مالی  –) 5(

قانونی قائم عملیا فی حیاتنا و هو من النظم العالمیۀ ایضا ، و یطبقه و یستفید منه علماء 

الشریعۀ االسالمیۀ الموظفون فی کل قطر ، و یرونه اساسا ضروریا شرعا و عقال البد منه 

  . دولۀ ، اال وهو نظام التقاعد و المعاش للعمل فی وظائف ال

  :و الیکم ایضاح الدالالت فی هذه االدلۀ 

  .  ...فعقد المواالة یکاد یکون نصا صریحا فی التامین من المسئولیۀ کما سبق   -) 1(

اسلک هذا الطریق  ": و اما صحۀ ضمان خطر الطریق فیما اذا قال شخص آلخر  –) 2(

فسلکه فاخذ ماله حیث یضمن ، و هو ما نص  "شئ فانا ضامن  فانه آمن و ان اصابک فیه

کما  "السوکرة  "علیه الحنفیۀ فی الکفالۀ ، و انتبه الیه ابن عابدین و ناقشه فی کالمه عن 

سبق بیانه ، فانی اجد فیه فکرة فقهیۀ یصلح بها ان یکون نصا استئناسیا قویا فی تجویز 

ان لم یسلّم ابن عابدین رحمه اهللا بکفایۀ هذه التامین علی االموال من االخطار ، و 

  . الدالالت فیه ، و راي فرقا بینه و بین السوکرة یمنع القیاس علیه 

و الذي اراه ان فقهائنا الذین قرروا هذا الحکم فی الکفالۀ فی ذلک الزمن البعید لو انهم 

حدیثۀ کالسیارات عاشوا فی عصرنا الیوم ، و شاهدوا االخطار التی نشات من الوسائل ال
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لو انهم شاهدوا ذلک و  –التی فرضت علی االنسان من الخطر بقدر ما منحته من السرعۀ 

نبتت امامهم فکرة التامین و لمسوا ضرورته التی نلمسها الیوم فی سائر المرافق االقتصادیۀ 

  . شرعیا الحیویۀ لتخفیف آثار الکوارث الماحقۀ ، لما ترددوا لحظۀ فی اقرار التامین نظاما 

فاذا نظرنا الی مذهب  –و اما قاعدة االلتزامات و الوعد الملزم عند المالکیۀ  –) 3(

المالکیۀ االوسع فی هذه القضیۀ فاننا نجد فی قاعدة االلتزامات هذه متسعا لتخریج عقد 

التامین علی اساس انه التزام من المومن للمستامنین ، و لو بال مقابل ، علی سبیل الوعد بان 

  یتحمل عنه اضرار الحادث الخطر الذي هو معرض له ، اي ان یعوض علیه الخسائر 

و اما نظام العواقل فی االسالم فهو نظام وردت به السنۀ النبویۀ الصحیحۀ الثبوت ، و  - )4(

و خالصته انه اذا جنی احد جنایۀ قتل غیر عمد ، بحیث یکون . اخذ به ائمۀ المذاهب 

القصاص ، فان دیۀ النفس توزع علی افراد عاقلته الذین یحصل  موجبها االصلی الدیۀ ال

بینه و بینهم التناصر عادة ، و هم الرجال البالغون من اهله و عشیرته و کل من یتناصر هو 

بهم ، و یعتبر هو واحدا منهم ، فتسقط الدیۀ علیهم فی ثلث سنین بحیث الیصیب احدا 

ذا لم یف عدد افراد العشیرة بمبلغ الدیۀ فی ثلث فا. منهم اکثر من اربعۀ دراهم فی السنۀ 

فاذا لم یکن . سنین یضم الیهم اقرب القبائل او االقارب نسبا علی ترتیب میراث العصبات 
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للقاتل عشیرة من االقارب و االنسباء و اهل التناصر ، کما لو کان لقیطا مثال، کانت الدیۀ 

ال کاف فعاقلته بیت المال العام ، اي فان لم یکن له م. فی ماله تقسط علی ثلث سنین 

  . خزانۀ الدولۀ ، فهی التی تتحمل دیۀ القتیل 

 5و لینظر ذلک فی ابن عابدین ج( و هناك اختالفات یسیرة بین المذاهب فی الموضوع 

  ) .کتاب المقاتل ، و فی غیره من کتب المذاهب 

و . کارثۀ القتل الخطا نظام العواقل خاص بتوزیع الموجب المالی فی    ان هذا النظام

  :تهدف الحکمۀ فیه الی غایتین 

  .تخفیف اثر المصیبۀ عن الجانی المخطئ) : االولی ( 

صیانۀ دماء ضحایا الخطاء عن ان تذهب هدرا ، الن الجانی المخطئ قد ) : والثانیۀ ( 

  . یکون فقیرا الیستطیع التادیۀ ، فتضیع الدیۀ 

تاب المعاقل من حاشیته رد المختار نقال عن المعراج قال ابن عابدین رحمه اهللا فی اول ک

ان العاقلۀ یتحملون باعتبار تقصیرهم و ترکهم حفظه و مراقبته ، النه انما قصر  ":ما نصه 

و قد کانوا قبل الشرع االسالمی یتحملون عنه . لقوته بانصاره ، فکانوا هم المقصرین 

و توجد ) . ي اوجبه و جعله الزامیا ا( تکرما و اصطناعا للمعروف ، فالشرع قرر ذلک 
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فان من لحقه خسران من سرقۀ او حرق یجمعون له ماال لهذا : هذه العادة بین الناس 

  . انتهی کالم ابن عابدین  "المعنی 

ان هذا الکالم صریح فی ان نظام العواقل فی االسالم اصله عادة حسنۀ تعاونیۀ : اقول 

لمصیبۀ المالیۀ الناشئۀ من القتل او من الحرق او کانت قائمۀ قبل االسالم فی توزیع ا

السرقۀ و نحوها بغیۀ تخفیف ضررها عن کاهل من لحقته ، جبرا لمصابه من جهۀ، و 

و قد اقر الشرع الفکرة لما فیها من مصلحۀ مزدوجۀ . احیاء لحقوق الضحایا فی الجنایات 

دیۀ بسبب التناصر و ذلک بعد ، و جعلها الزامیۀ فی جنایۀ القتل ، الن فیها مسئولیۀ متع

 ":اخراج حالۀ العمد منها کما یقتضیه التنظیم القانونی بقول الرسول علیه الصالة و السالم 

و هذا هو ( لکیال یکون فی معاونۀ العامد تشجیع علی الجریمۀ .  "التعقل العواقل عمدا

فعل الغش و جنایۀ  المنطق القانونی نفسه فی عدم جواز التامین من المسئولیۀ قانونا عن

، و ترکها اختیاریۀ للمروئات فی الکوارث المالیۀ االخري ، وفقا للتوجیه الشرعی ) العمد 

  . العام فی التعاون المندوب الیه شرعا 

فما المانع من ان یفتح باب لتنظیم هذا التعاون علی ترمیم الکوارث المالیۀ یجعله ملزما 

جعله الشرع الزامیا دون تعاقد فی نظام العواقل ؟ و هل  بطریق التعاقد و االرادة الحرة کما
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المصلحۀ التی یراها الشرع االسالمی بالغۀ من القوة درجۀ توجب جعلها الزامیۀ بحکم 

الشرع تصبح مفسدة اذا حققها الناس علی نطاق واسع بطریق التعاقد و المعاوضۀ التی 

الکبیر من مختلف الکوارث ، و ذلک یدفع فیها القلیل لصیانۀ الکثیر ، و لترمیم الضرر 

لکی یصبح هذا الباب قابال الن یستفید منه کل راغب ، مع مالحظۀ ان هذا التوسیع فی 

  النطاق داخل فی دائرة التعاون المندوب الیه شرعا بصورة غیر الزامیۀ ؟ا 

فانی  و اما نظام التقاعد و المعاش لموظفی الدولۀ ، و هو نظام مالی عام فی عصرنا ،) 5(

ال اقصد االستدالل به من حیث کونه نظاما قانونیا ، الن النظم القانونیۀ التصلح حجۀ فی 

االستدالل الحکام الشریعۀ االسالمیۀ ، و لکنی استدل بموقف فقهاء الشریعۀ اجمعین منه 

  . مع انه نظام تامینی بکل ما فی کلمۀ التامین من معنی 

تطع من المرتب الشهري للموظف فی اعمال الدولۀ فنظام التقاعد یقوم علی اساس ان یق

جزء نسبی ضئیل محدود ، حتی اذا بلغ سن الشیخوخۀ القانونیۀ و احیل علی التقاعد ، 

راتبا شهریا یبلغ اضعافا مضاعفۀ من المبلغ الضئیل الذي  –و هو غیر موظف عامل  –اخذ 

و یستمر المرتب . فۀ کان یقتطع من راتبه شهریا ، و ذلک بحسب مدة عمله فی الوظی

التقاعدي الجدید مادام حیا مهما طالت حیاته ، و ینتقل الی اسرته التی یعولها من زوجۀ 
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فما الفرق بین هذا النظام و بین التامین علی . و اوالد و غیرهم بشرائط معینۀ بعد وفاته 

  . الحیاة 

عه ، و کم یبلغ ففی کلیهما یدفع الشخص قسطا ضئیال دوریا الیدري کم یستمر به دف

و فی کلیهما یاخذ الشخص او اسرته فی مقابل هذا القسط . مجموعه عند التقاعد 

الدوري الضئیل مبلغا کبیرا ، دوریا ایضا فی التقاعد ، و فوریا فی التامین علی الحیاة ، قد 

یتجاوز کثیرا مجموع االقساط و ال یدري کم یبلغ مجموعه فی القاعد الی ان ینطفئ 

  . معلوم المقدار فی التامین علی الحیاة   اق و انتقاالته ، بینما هو محدداالستحق

ان هذا النظام . فالغرر و الجهالۀ فی نظام التقاعد اعظم منهما فی التامین علی الحیاة 

التقاعدي یقره علماء الشریعۀ االسالمیۀ کافۀ بال نکیر ، و الیرون فیه ایۀ شبهۀ او شائبۀ من 

بل انهم یرونه اساسا ضروریا فی نظام وظائف الدولۀ ، و مصلحۀ عامۀ .  الناحیۀ الشرعیۀ

البد منها شرعا و عقال و قانونا لصیانۀ حیاة الموظفین العاملین فی مصالح الدولۀ بعد 

فلماذا یحسن وجود هذا   .عجزهم ، و لصیانۀ حیاة اسرهم الی مراحل معینۀ من بعدهم 

  . الدولۀ و موظفیها ، و الیجوز تعاقدا ملزما بین الناس النظام التقاعدي ترتیبا یقوم بین 



 

٤١ 
 

و الخالصۀ ان نظام التامین بوجه عام تشهد لجوازه جمیع الدالئل الشرعیۀ فی الشریعۀ 

االسالمیۀ و فقهها ، و الینهض فی وجهه دلیل شرعی علی التحریم ، و التثبت امامه شبهۀ 

   .من الشبهات التی یتوهمها القائلون بتحریمه 

فان کان . هذا ما یظهر لی فی هذا الموضوع الهام الشائک الذي کثر حوله االختالف 

و ان کان خطا فمعذرتی انه نتیجۀ التحري . صوابا فهو ما ارجو من توفیق اهللا سبحانه 

  1."من خالل ادلتها   الواجب و بذل الجهد فی تعرف حکم الشریعۀ الغراء

هر معامله ایکه اصل عقد آن صحیح باشد و به خریدار جنس داده شود و  – 13قرار  

هیچگونه وجه نقد دست خریدار ندهدو تنها اشکال شرط جریمه دیر کرد اقساط را 

داشته باشد محفل فقهی آن شرط را مانع صحت عقد ندانست بشرطیکه خریدار تعهد 

این معامله با . د عمل کند کند که اقساط خود را به موقع پرداخت کند و به آن تعه

الیجوز البیع بشرط  –شرط مذکور از قبیل بیع فاسد با شرط زائد دانسته شد چون 

ولی اگر مشتري بدهی خود را بدون تاخیر  -...الیقتضیه العقد و فیه نفع الحدهما 

                                                
 65ص  – 17ص   نظام التامین للزرقاء ١



 

٤٢ 
 

پرداخت کند و نگذارد جریمه دیرکرد عملی شود در این صورت بیع صحیح و جائز 

 الزم به . علت فساد قبل از زمان آن برداشته میشود می گردد چون 

ذکر است که اگر متقاضی خرید هزینه خرید را بصورت وجه نقد و قرض دریافت   

  . کند و کاالي مورد نظرش را خود معامله کند جائز نمی باشد 

   1. "البیع مع تاجیل الثمن و تقسیطه صحیح  "

شد ، باطل و هر معامله اي که اصل آن هر معامله اي که اصل و وصف آن درست نبا

  . درست اما وصف آن درست نباشد فاسد است 

در معامالت اقساطی ، گاهی مشتري بجهت تنگدستی نمی تواند اقساط خود را به موقع 

پرداخت کند که در این صورت طبق حکم صریح قرآن کریم طلبکار باید به او مهلت 

، چیزي بر طلب خود بیافزاید که صراحتا ربا است و  دهد و نباید در برابر این ناتوانی او

و گاهی بلکه بیشتر اوقات ، مشتریان با بی مسئولیتی خود و   .ربا حرام قطعی است 

و این کار . ضعف دیانت و امانت ، از پرداخت به موقع اقساط خود سر باز می زنند 

و امروزه در بازار . "مطل الغنی ظلم  ":فرموده است ) ص(گناه است که پیامبر اکرم 
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براي دفع این ضرر ، شرط جریمه دیر کرد اقساط را با عقد می آورند که با تاخیر 

اما اگر مشتري با عزم و . پرداخت و اجراي این شرط ، باز معامالت را به ربا می کشاند 

عمل پرداخت به موقع اقساط خود ، مانع از اجراي این شرط شود گویا که این شرط از 

  .رداشته شده است و با رفع شرط فاسد ، معامله به صحت و درستی بر می گردد اصل ب

   1."اذا زال المانع عاد الممنوع  "

بانک و متقاضی ، شراکتا ساختمانی می سازند که قبال تمام هزینه آن با زیر  – 14قرار 

بنا و مصالح مشخص کارشناسی شده است و نسبت سهام مشارکت طرفین هم مشخص 

بعد از اتمام ساختمان ، بانک ، سهم خود را بقیمت روز بصورت اقساط به . ود می ش

فقهاي محفل فقهی این مشارکت و . فروش می گذارد که شریک او در اولویت است 

فروش را بال مانع تشخیص دادند بشرطیکه متقاضی ، پولی را که بانک بعنوان حق 

و در صورت خریدن سهم بانک . شراکت خود می پردازد صرف همان ساختمان کند 

رعایت نکردن شروط . اقساط خود را به موقع بپردازد تا مشمول جریمه دیرکرد نشود 

  .  یاد شده ، عقد را به ربا میکشاند که حرام قطعی است 
                                                

 24ماده   العدلیۀ المجلۀ ١
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عقد در صورتی جایز است که منطبق با قرار محفل فقهاء باشد و اگر چنانچه : تذکر

اذا اشترك اثنان فی بناء دار مثال  "   .ناروا می باشدسود ایام مشارکت را بگیرد عقد 

فاذا کانت االرض ملکا الحدهما دون اآلخر فانه الیصح الحدهما ان یبیع نصیبه من 

و . االجنبی لما فی ذلک الذي ذکر و هو ان المشتري یطلب الهدم فیضرّ الشریک اآلخر 

هو الذي یملک االرض او  یصح الحدهما ان یبیع لشریکه بالخالف سواء کان المشتري

الذي الیملکها ، و ذلک الن الذي الیملک لیس له حق البناء و لکن الذي یملک اباحه 

ایاه و ما کان بطریق االباحۀ فانه یصح ازالته فاذا کان البیع لصاحب االرض فاالمر ظاهر و 

  1. "اذا کان لغیره فانه یصح له او للمالک ازالته النه عرضۀ لالزالۀ 

گرچه در ابتدا آدم و . سنّت الهی در خلقت انسان در ارحام مادران جاریست  – 15قرار 

حواء بطور خارق العاده بدون استقرار در رحم و قرار مکین بوجود آمده اند ولی 

دین حیات بخش اسالم . معموال انسانها اطوار جنینی را در شکم مادران سپري می کنند 

ژه اي قائل است و حتی آنرا یکی از نوامیس پنجگانه به نسب انسانها اهمیت و عنایت وی

و محافظت از آن را واجب می  بحساب می آورد ) ل ، نسب و دین عقل ، جان ، ما( 
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امروزه با پیشرفت تکنولوژي و . بنابر این زنا و دواعی آن را تحریم نموده است . داند 

د آمده است که نظر برخی از دانش پزشکی ، راههاي نوینی براي انعقاد نطفه انسانها پدی

زنانیکه براي حفظ سالمتی و یا حفظ زیبائیشان و یا . مردم را به خود جلب کرده است 

فرار از زحمتهاي بارداري از حاملگی پرهیز می کنند و یا زنانیکه رحم ندارند و یا 

ن رحمشان قابل بارداري نیست و یا به هر دلیل دیگر از عقیمی رنج می برند متوجه ای

راههاي جدید انعقاد نطفه شده اند که علماي دینی را مسئول و موظف به پاسخگوئی از 

و بهتر است که حکم آن با اجتهاد جمعی صادر شود نه راي . دبدگاه شرع نموده است 

  . فردي تا مردم را از آوارگی نجات دهد 

که محفل تلقیح مصنوعی انسان یا اجاره رحم به هفت صورت زیر انجام می پذیرد  

فقهی احناف ، پنج صورت نخست را بدالیل مبتذل نمایاندن زن با عرضه رحمش به بیع 

، تعدي به مادري زن زائو که بعد از مشقت هاي بارداري ، بچه از او  و اجاره و هبه 

گرفته میشود ، دعوي مادري ، کدامیک مادر است ؟ صاحبه رحم یا صاحبه تخمک؟، 

صاحبه رحم شوهردار باشد و شوهرش در هنگام بارداري سقی زرع غیر هنگامیکه زن 

 .با او مقاربت کند به فعلی که حرام قطعی است گرفتار میشود 
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، حق وراثت و حق  . "من کان یومن باهللا و الیوم اآلخر فالیسق ماوه زرع غیره  " 

حضانت ، فرزند متولد شده از چه کسی میراث می برد ؟ حق حضانت او با کدامین 

تحریم کرده  ،و با قاعده فقهی درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح   ...است ؟  مادر

و دو صورت آخر را بشرط عدم اخذ نطفه از بانک نطفه هرچند نطفه خود شوهر باشد ، 

در غرب و بالد غیر اسالمی شایع است که نطفه افراد را در محلی مخصوص بنام بانک 

عورت بیشتر از مقدار ضرور و در اثناي زمانیکه ، عدم کشف .نطفه نگهداري می کنند 

نه بعد از طالق و نه بعد از وفات  بین آن دو قائم باشد مجاز دانسته است   زوجیت

  : شوهر و نه غیره 

تلقیح میان نطفه مرد و تخمک یک زن اجنبی در خارج از رحم انجام می پذیرد - 1

  . شود سپس نتیجه آن دو را در رحم زن آن مرد گذاشته می 

تلقیح میان نطفه مرد اجنبی و تخمک زن در خارج از رحم انجام می پذیرد و سپس  - 2

  . نتیجه آن دو را در رحم همان زن گذاشته می شود 

نساوکم حرث لکم فاتوا  ":خداوند ، زن هر شخص را موضع حرث او قرار داده است 

 . 223بقره  "حرثکم انّی شئتم 
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نه هر رحمی را میتوان . ع حرث بودن به اوست پس زن هر شخص مختص به موض  

  . موضع حرث قرار داد و نه هر نطفه اي را در هر جائی گذاشت 

تلقیح میان نطفه هاي زن و شوهر خارج از رحم انجام می پذیرد سپس نتیجه آن دو  - 3

  . را در رحم زن اجنبی گذاشته می شود 

عقد نکاح شرعی ندارند و اجنبی  تلقیح میان نطفه هاي مرد و زنی که با همدیگر - 4

هستند در خارج از رحم صورت می پذیرد و سپس در رحم زن کسی دیگر گذاشته 

  . میشود 

تلقیح میان نطفه هاي زن و شوهر در خارج از رحم صورت می پذیرد و سپس نتیجه  - 5

  .آن در رحم زن دیگر آن مرد گذاشته میشود 

مع فقهی ارائه شده است اما علماي در صورت فوق نظریات مختلفی از طرف مجا

محفل ، این صورت را هم براي حفظ نسب و جلوگیري از کشت جنین در رحم غیر از 

  .احتیاطا ناجائز دانسته اند  –حتی زن دیگر شوهر  –مادر خود 

نطفه شوهر را با تخمک زنش در خارج از رحم تلقیح کرده سپس در رحم همان  - 6

  .زن گذاشته میشود 



 

٤٨ 
 

  .شوهر را در رحم زنش و یا فرجش تلقیح داخلی می نمایند  نطفه - 7

زناي  –ادخال و مباشرت  –البته هیچکدام از این صورتها بدلیل عدم وجود رکن زنا 

اما الزم است که عقوبت . حقیقی شمرده نمی شود و حد زنا را واجب نمی گرداند 

نتیجه واحدي دارد تعزیري شود تا از این عمل زشت که جوهرش با زنا یکی است و 

   . پرهیز و اجتناب شود 

در خاتمه الزم به یاد آوري است که خداوند متعال اراده کرده است که برخی از زنان 

و خداوند بهتر از ما می داند که  ) 50شوري  - و یجعل من یشاء عقیما . ( عقیم باشند 

براي رفع درجات ممکن است که این عقیم بودن . چه امري براي ما اصلح و بهتر است 

 .یا تکفیر سیئات یا زیاده حسنات و یا امتحان و ابتالء باشد 

پس آیا در صورت نیافتن راه عالج مشروع ، شایسته نیست که صبر شود که خداوند  

 . 10زمر  "انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب  ":فرموده است 

وي آوریم و دعاء و تضرّع کنیم و اگر کاسه صبر لبریز شد مگر نباید به خود خداوند ر 

 .   60غافر  "ادعونی استجب لکم ":تا دري بگشاید که فرموده است 
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عالوه بر آن فرزند که همه نعمت دنیانیست و چه بسا بزرگانی مقدمه آنرا نرفته و  

     . ازدواج نکرده اند 

اما در حق معامالت مشهور به گلد کوئیست و انواع آن ، فقهاي محفل  -16قرار 

فقهی احناف به دلیل بیع الکالی بالکالی ، وجود غررو غش ، قمار و صفقتین فی صفقۀ 

  . آنرا غیر مجاز و حرام تشخیص دادند 

گلد بمعناي طال و کوئیست به معناي جستجو می باشد که در مجموع بمعناي 

 . جستجوگر طالست

و شرکت گلد کوئیست گذشته . این شرکتها خود را سازنده الماس معرفی می کنند   

کار اصلی شرکت گلد . از طالي طرح دار دیگر اجناس را هم بفروش می رساند 

عمده این . کوئیست بازار یابی براي محصوالت شرکت هاي مختلف دنیاست 

یمتی دیگر تشکیل می محصوالت را جواهرات ، سکه ها ، ساعت هاي طال و اشیاي ق

روش کار این شرکت که شما با خرید یکی از کاالهاي این شرکت مثال سکه . دهد 

طالي طرح دار عضو شبکه آن می شوید و بعد از آن با معرفی این شرکت به دیگران و 

  .عضو گیري ، به شما حق العمل داده می شود 
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. قسطی وارد بازار می کند یک شرکت سازنده الماس و برلیان اجناس خود را به طور 

اشخاصی که قصد . قیمت هر قطعه الماس و یا سکه طال ي طرح دار فالن مبلغ است 

خرید اجناس از این شرکت را دارند می توانند با پیش پرداخت چهل در صد قیمت 

جنس از این شرکت خریداري نمایند و الباقی پول خود را به طور قسطی پرداخت 

ن به اوقات مشخص تقسیم نشده است بلکه افراد می بایست با مبالغی اما قسط آ. نمایند 

  . که از طریق داللی از این شرکت دریافت می کنند اقساط خود را تسویه نمایند 

یکی خرید کاال از این شرکت ها و دیگري : این مسئله به دو قسم تقسیم می شود 

بخش اول را معامله کاال و  .بازاریابی کردن و اجرت گرفتن با شرایط این شرکت ها 

در اینجا این سوال مطرح است که این معامله از نظر . قسمت دوم را سمساري می نامیم 

 "تعریف عام بیع   شرعی چه نوع معامله اي است آیا بیع است یا سلم و یا استصناع ؟

ه و غیره است که شامل انواع خود یعنی بیع ، سلم ، استصناع ، اجار "مبادلۀ المال بالمال 

یک  "البیع عقد علی موجود معین  "اما تعریف بیع در مقابل سلم و استصناع . می شود 

نوع خاص از بیع مطلق است در این نوع بیع دو چیز الزم است یکی وجود مبیع و 

 . دیگري معین بودن مبیع 
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ظر اما در معامله گلد کوئیست اوال مبیع موجود نیست چون اکثرا هنوز کاالي مورد ن

ثانیا اگر هم ساخته شده باشد ، معلوم نیست که عقد بر کدامین مبیع . ساخته نشده است 

پس نتیجه می گیریم که به تعریف بیع شامل نیست لذا این مسئله به . بسته شده است 

گذشته از این ، در . داخل می شود    قاعده فقهی الیجوز بیع المعدوم و ماله خطر العدم

  . اال نقد نیست چون بعضی از آن ماجل است این معامله ثمن ک

لذا این . غرر و شرطهاي نا مالیم دیگر : اشکاالت شرعی دیگر هم زیاد است از جمله 

و نیز در این . معامله در بیع الکالی بالکالی نیز داخل است یعنی معامله نسیه به نسیه 

شرط کرده می شود معامله اشکال صفقتین فی صفقۀ هم وجود دارد چون سمساري نیز 

عن صفقتین ) ص(و نهی رسول اهللا . و سمساري اجاره است و اجاره نوعی بیع است . 

  . المبسوط  –فی صفقۀ و عن بیع و شرط و عن بیع و سلف 

تا اینجا مطلق معامله را بیان کردیم اما اگر مورد معامله طال باشد که معموال در گلد 

طریق اولی معامله درست نیست چون معامله کوئیست طالي طرح دار مطرح است ، به 

 .طال ، بیع صرف است و باید یدا بید باشد 
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در حالیکه در این معامله ، طال بعد از مجلس عقد و پس از مدتی نامعلوم تحویل داده  

 .و معموال طالئی هم در بین نیست و فقط یک نوع کاله برداري است . میشود 

اخت گردد ولی در رسم این شرکتها نصف قیمت و در ضمن پول طال باید نقد پرد 

نه طال موجود است و نه ثمن کامل که همان بیع . طالي طرح دار پرداخت می شود 

الزم به ذکر است که طرح دار بودن طال آن را از طال بودن . الکالی بالکالی است 

     .خارج نمی کند 

وال بیع نیست و اگر هم باشد رسیم که این معامالت ا  از عبارات فوق به این نتیجه می

و اگر سلم بگوئیم باز با انواع اشکالت روبرو می شویم که از آن . بیع صحیحی نیست 

  .در طال و جواهرات اصال سلف جائز نیست  - 1: جمله 

راس المال در سلم باید نقدا در مجلس عقد سلم قبض شود اما در گلد  - 2           

  . کوئیست چنین نیست 

در معامالت گلد کوئیست تاریخ . زمان تحویل مسلم فیه باید معلوم باشد  - 3           

لذا دلخل معامله سلم . مسلم فیه اصال معلوم نیست و شاید اصال تحویلی به وقوع نپیوندد 

  . هم نمی شود 
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  . این معامالت جزو استصناع هم نیست 

نع لی من مالک خفا من هذه اص: ان یقول المشتري للصانع کالخفاف مثال  ":االستصناع 

  شرح الوقایۀ –"الجنس بهذه الصفۀ بکذا 

االستصناع هو طلب الصناعۀ فی عین معلوم و ان صنع من مال : و در عمدة الرعایۀ 

  . المشتري فیکون اجارة 

و بال اجل فیما یتعامل فیه بیع فیجبر الصانع . و االستصناع باجل سلم تعاملوا فیه او ال  "

فلو جاء بما صنعه غیره او هو   الیرجع العامل و المبیع هو العین ال العمل علی العمل و

  1"قبل العقد فاخذه صح و الیتعین له بال اختیاره فصح بیعه قبل رویۀ اآلمر 

از مسلمات است در شیئی که سلم و بیع جایز نباشد استصناع هم جایز نیست لذا نتیجه 

  . می گیریم که گلد کوئیست غیر از کاله برداري و غرر چیز دیگري نیست 
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  : در مسئله بورس اوراق بها دار  – 17قرار 

ر ، توسط ، بازار خاصی است که در آن داد و ستد اوراق بهادا بورس اوراق بهادار 

  . کارگزاران بورس طبق قانون بورس انجام می گیرد 

عبارت است از سهام شرکتهاي سهامی و اوراق قرضه ي صادر شده از  اوراق بهادار

طرف شرکتها ، شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت و خزانه داري کل که قابل 

  . معامله و نقل و انتقال باشد 

ند که شغل آنها داد و ستد اوراق بهادار است و ، اشخاصی هستکارگزاران بورس 

  . معامالت در بورس منحصرا توسط این اشخاص انجام می گیرد 

کارگزاریها ، بنگاههاي معامالتی هستند که خرید و فروش سهام توسط آنها صورت 

  .در این خرید و فروش آنها وکیل تام االختیار فروشنده و خریدار هستند . می گیرد 

سهامدار در نصب کارگزار نقشی ندارد بلکه . کار گزار وکیل باالجرة سهامدار است 

طبق ضوابط و شرائطی ، آنها را مدیران بورس تعیین میکنند ولی سهامدار در تفویض 

سهامداري که خودش جزو . امورش به هر کدام از کارگزاران قانونی مخیر است 

می تواند مستقیما در تاالر بورس خرید و کارگزاران بورس نیست طبق قانون بورس ن
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اقامۀ الغیر مقام  "= در اینجا این سوال مطرح میشود ، اگر تعریف وکالت . فروش کند 

حق تصرف در     باشد پس سهامدار مستقیما -  2١"نفسه فی التصرّف ممن یملکه 

:  خرید و فروش را دارا نباشد چگونه می تواند کارگزار را وکیل نماید ؟ جواب

سهامدار اگر مجنون و یا صبی نباشد توان خرید و فروش را دارد ولی بنابر شرائط 

و اورد علی هذا  ". عارضی بورس ،  از این عمل ممنوع است پس توکیلش رواست 

الشرط اي ممن یملکه ، توکیل المسلم ذمیا ببیع خمر او خنزیر و توکیل المحرم الحالل 

الیملکه الموکل و اجیب بانه یملکه باصل التصرف وان ببیع الصید فانه صحیح عنده ، و 

  2.امتنع بعارض النهی

دارائیهاي غیر  - 2دارائیهاي واقعی - 1: در ادبیات اقتصاد ، دارائی ها به دو دسته اند 

  .واقعی 
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دارائیهائی هستند که ما عین آن دارائیها را دیده و  –مشهود  – دارائیهاي واقعی  

ن دارائیها قائم به مطلوبیتی است که براي ما ایجاد میکنند اما ارزش ای. لمس میکنیم 

  .    ...مانند خانه ، اتومبیل ، یخچال و . خلق ارزش ندارند 

دارائیهائی هستند که به خودي خود ارزش ندارند و  –مالی  – دارائیهاي غیر واقعی

است که فاقد مانند سهم که ظاهر آن تنها یک برگه . ارزش آنها به پشتوانه آنهاست 

  . این نوع دارائی خلق ارزش دارد . ارزش می باشد 

بازار  -2بازار دارائیهاي واقعی -1: بجت تنوع دارائیها ، بازار نیز دو گونه است 

سهام و بازار بورس از قبیل نوع دوم است که در تاالرهاي ویژه . دارائیهاي غیر واقعی 

  . معامله میشود که در آن اشیاي مورد داد و ستد وجود ندارد 

قسمتی از سرمایه شرکت : ه است سهام در اصطالح قانون بورس اینگونه تعریف شد

سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت ، تعهدات و منابع صاحبان آن در شرکت 

  . سهامی است 

ورقه سهم ، سند قابل معامله ایست که نمایانگر تعداد سهامی است که صاحب آن در 

سهام در واقع مالک و شریک شدن سهامدار در وسایل و دارائی   .شرکت دارد 
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اوراق سهام در ذات خود اعتبار قیمت مکتوب بر . به مقدار قیمت سهام است  شرکت

آن را ندارد بلکه اصل ، در آن ، وسایل و دارائی که در پشت اوراق سهام وجود دارد 

میباشد و اوراق سهام فقط نمایانگر مقدار مالکیت سهامدار در شرکت است لذا خرید و 

وش آن مقدار از وسایل و کاالي شرکت است فروش اوراق سهام در واقع خرید و فر

  . که سهامدار مالک آن میباشد 

 :انواع سهام 

سهمی است که بر مالکیت شخص معینی داللت میکند و نام  – سهم با نام - 1 

هر گونه . مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم و در دفتر ثبت شرکت درج میگردد 

باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و اال فاقد اعتبار   سهام با نام   نقل و انتقال

  . قانونی براي شرکت و شخص ثالث خواهد بود 

سهمی است که نام دارنده در آن درج نمی شود و به صورت سند  – سهم بی نام - 2

  .در وجه حامل تنظیم شده و دارنده آن مالک آن شناخته میشود 

سی شرکتهاي سهامی تساوي حقوق سهامداران یکی از اصول اسا – سهم ممتاز - 3

اول آنکه شرکت با مشکالت مالی مواجه باشد و نتواند به : است مگر در دو مورد 
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آسانی به منابع مالی دسترسی یابد در این صورت ناچار است امتیازات بیشتري به 

و دوم آنکه جهت افزایش سرمایه شرکت ، شرکت از . سهامداران جدید قائل شود 

باید حقوق بیشتري ائر مالی خود براي این منظور استفاده نماید که در این صورت ذخ

. در این دو مورد سهم ممتاز صادر می شود . سابق در نظر گرفت  براي سهامداران

امتیازاتی که توسط ممتاز بوجود می آید می تواند بصورت برداشت نفع ثابت از سود 

ده سهم ممتاز می تواند نسبت به صاحبان سهام قابل تقسیم شرکت باشد یا اینکه دارن

عادي در برداشت ارزش اسمی ممتاز به هنگام انحالل و تصفیه و تقسیم دارائی شرکت 

اولویت داشته باشد به هنگام انحالل و تصفیه شرکت مطالبات معوقه صاحبان سهام 

احبان ممتاز از دارائی شرکت پرداخت میگردد و نیز هنگام استهالك سهام شرکت ص

بدون تشریح جزئیات اضافی می توان به  . سهام ممتاز داراي اولویت می باشند 

نامشروع بودن معامله این نوع سهام حکم کرد چون در عقد مضاربه تعیین سود معین 

ثلث ال سهما ان یکون الربح بینهما شائعا کالنصف و ال ".براي یکی از عاقدین نارواست 

 1   ."معینا یقطع الشرکۀ 
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پس در سهام ممتاز سهم معین به عده اي در نظرگرفته شود نارواست و یا هنگام انحالل 

ان یکون "شرکت ، عده اي را در دارائی شرکت در اولویت قرار دهند نیز نارواست 

المشروط للمضارب مشروطا من الربح حتی لو شرطا له شیئا من راس المال او منه و من 

  .1"الربح فسدت 

سهمی است که دارنده آن بدون ذاشتن حقی به  – یا انتفاعیسهم موسس  -4

سرمایه شرکت از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره مند می گردد و معموال این 

گونه سهام را موسسان بابت اطالعات علمی و فنی و تجاري که به شرکت می آورند 

د لذا نمی توانند سهامداران مزبور مالک سرمایه نمی باشن. به خود تخصیص می دهند 

سهامداران شرکت محسوب شوند ولی در منافع شرکت حقوقی دارند که از آن مانند 

طلبکار منتفع می گردند و استفاده آنها از سود شرکت بستگی به موفقیت و سود آوري 

چون اطالعات علمی ، فنی و تجاري . این شراکت نوعی مضاربه است . شرکت دارد 

  . مضاربه هی شرکۀ من جانب و عمل من جانب آخر به حساب می آیدو   عمل

 

                                                
 378ص  7البحر الرائق ج  ١



 

٦٠ 
 

  :تنوع شرکتها از لحاظ تولیدات و معامالت 

شرکتهائی که تولیداتشان حالل است و با ربا و عقود غیر شرعی سر و کار        -1

  . تعامل با اینها حالل است . ندارند 

مشروبات الکلی و شرکتهائی که تولیداتشان حرام است مانند شرکتهائی که با        -2

و روغن خوك سرو کار دارند و فعالیتهاي ضد   مواد مخدر غیر داروئی و گوشت

  . اخالقی و غیر شرعی و معامالت ربوي و نا مشروع انجام می دهند 

  . تعامل با این شرکتها چه در ابتدا و جه در بورس ، قطعا حرام است 

بانکها و یا از مردم ربا گرفته یا ربا  شرکتهائی که تولیداتشان حالل است ولی از       -3

و در اصطالح ، . داده و سود می برند و این سود را در میان سهامداران تقسیم می کنند 

   . در تعامل با این شرکتها احکام مختلفی صادر شده است .سهام مختلطه می گویند 

یوع معامالت مهلت دار یا بیکی از روشهاي خرید و فروش سهام در بورس ،  

است در این معامالت ، عاقدین عقد را انجام می دهند ولی تسلیم و تسلم مبیع و  آجله

ثمن انجام نمی گیرد بلکه متعهد میشوند که در تاریخ معین در آینده تسویه حساب 

در این معامله ، مهلت و تاریخ . نموده فروشنده ، سهام را و مشتري ثمن را تسلیم نماید 
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در بعضی از معامالت مهلت دار . و کیفیت تعویض توافقی است تسویه حساب ، شروط 

، یکی از فروشنده یا مشتري و یا نمایندگان آنان ، شرط می کند که اگر تا تاریخ فالن 

عقد را تنفیذ نکردید ، بر شما الزم است که چنان مبلغی را در قبال عدم تنفیذ عقد به 

  ) حق پشیمانی.(من بپردازید 

. جهت مشروط بودن تحویل کاال و نرخ به زمان آینده ، جائز نمی باشد  این معامالت به

-3نسیه - 2نقد -1: چون در فقه احناف حکم پرداخت ثمن در سه روش منحصر است 

بجز در چهار مورد که بر . در هر سه مورد هم مبیع باید نقدا تحویل داده شود . اقساط

- 4منفعت اجاره - 3استصناع -2سلم - 1:خالف قیاس ، مبیع نقدا تحویل نمی شود 

  مساقات 

بنابر این و . اما در این معامله بورس ، تحویل و تحول هم مبیع و هم ثمن در آینده است 

منافات دیگري که انواع این معامله با احکام شرعی دارد ، بیوع آجله با تمام انواعش ، 

  . جایز نیست 

بوده و نقل و انتقال آن مثل سهام بانام این اوراق مانند سهام قابل معامله :  اوراق قرضه

 . با قبض و اقباض و ثبت در دفتر نقل و انتقاالت سهام شرکت صورت میگیرد 
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باین معنی که دارنده ورقه قرضه بستانکار شرکت . ورقه مزبور معرّف مبلغی وام است 

به . می گردد و بر خالف صاحب سهم ، نمی تواند از حقوق ناشی از سهم منتفع گردد 

ورقه قرضه بهره معینی تعلق می گیرد و این بهره مبلغ ثابت بوده و در هر سال مالی به 

شرکت ملزم است تمام وام دریافتی را . دارنده ورقه توسط شرکت پرداخت می گردد 

 .در یک دفعه و یا به اقساط به صاحب ورقه قرضه برگرداند 

و نیز شرکت می نواند عالوه بر بهره ، حقوق دیگري از قبیل قابل تعویض یا قابل  

بجهت اینکه این نوع قرض . تبدیل بودن ورقه قرضه به سهام را به صاحب آن عطا کند 

کل قرض جر .مشروط بر منفعت است مباشرت به این عقد و سود حاصله حرام است 

  . نفعا فهو ربا 

بهادار با نامی است که با مجوز بورس به قیمت اسمی  اوراق:  اوراق مشارکت

مشخص براي مدت معین جهت تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهاي نوسازي 

هر ورقه مشارکت نشان   .و توسعه شرکتهاي پذیرفته شده در بورس منتشر می شود 

رکت رابطه با عرضه اوراق مشا. دهنده قدر سهم دارنده آن در موضوع مشارکت است 

ناشر با اجازه امین به وکالت از . وکیل و موکل بین ناشر و خریدار برقرار می شود 
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خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجراي 

. طرح و خریدو فروش هرگونه کاال ، خدمت و دارائی مربوط به طرح را اقدام نماید 

جدید به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی انتقال اوراق به مالکان 

خرید . کند و این رابطه تا سر رسید اوراق بین ناشر و دارنده اوراق نافذ و معتبر است 

تعریفات بر گرفته از مجموعه .(اوراق مشارکت با شرائط مضاربه صحیح می باشد 

  ). قوانین بورس 

  . اوراق قرضه حرام است  خرید و فروش و سود حاصل از          - 

خرید اوراق مشارکت بر اساس مضاربه صحیح است اگر محل تعاقد و عقد           -

  . صحیح باشد 

  . سهام ممتاز روا نیست           -

  عقود آجله مصطلح در بورس همه انواعش نامشروع است           -

حرام باشد و یا عقودشان نامشروع ) معقود علیه ( شرکتهائیکه تولیداتشان           -

  . باشد سهام دار شدن در این گونه شرکتها نامشروع است 

 



 

٦٤ 
 

  : پیوند اعضاء انسان با رعایت شروط زیر بال اشکال است  -18قرار 

ه مادي بخشنده عضو باید اهلیت کامل داشته باشد و بخشش او باید بدون اکرا          -

  .و معنوي باشد 

شخص عضو گیرنده ، محتاج مضطر این عضو باشد نه متقاضی کمال یا           -

  .جمال 

  . موفقیت عملیات قطع و پیوند آن عضو در عادت معمول و محقق باشد           -

نتیجه پیوند عضو در گیرنده بزرگتر و مهمتر از مفسده اي باشد که متوجه           -

  . ست متبرّع ا

پیوند عضو انسان تنها راه عالج بیماري آن شخص باشد و عضو مصنوعی یا           -

  . حیوانی یا عملی دیگر ، صالحیت جایگزینی پیوند عضو انسانی نباشد 

هر چند به رضایت او باشد که او . خطر مرگ ، دهنده عضو را تهدید نکند           -

  . جازه شرع ندارد حق تصرّف در اصل حیات خود را بدون ا

برداشتن عضوي که در بدن تنهاست مانند قلب و کبد ، از انسان زنده حرام           -

  .چونکه موجب هالك وي می شود . است 



 

٦٥ 
 

یعنی عضو یک مسلمان صالح به مرتد یا مجرمی که . تنازل درست نیست           -

  .مستحق اعدام شرعی باشد روا نیست 

عضوي که برداشته می شود تجدد تلقائی داشته باشد مانند خون و پوست ،           -

  . اشکال ندارد 

متشکل از . پیوند عضو باید زیر نظر مراکز متخصص حکومت اسالمی باشد           -

  .اطباء متخصص و اطباء فقیه 

اگر اگر عضو از مرده گرفته شود ، ابتدا موافقت قبلی متوفی الزم است و           -

و اگر مجهول الهویۀ . موافقت وي نباشد بعد از وفات او موافقت ورثه باید کسب شود 

  . باشد یا ورثه اي نداشته باشد موافقت اولی االمر الزم است 

بنابر این دست بردن به اعضاء وي بدون . مرگ مغزي ، مرگ شرعی نیست           -

  .اجازه قبلی خود او جایز نیست 

مانند سرفه کردن ، استفراغ . ي به مرگ مغزي ، عالئم حیات ظاهر است در افراد مبتال

کردن ، فعالیت عصبی ، انقباض عضالت ، تغییر حاالت ضربان قلب ، رشد ناخن و مو 



 

٦٦ 
 

و وجود این عالئم بر . و رشد جنین در شکم زنی که گرفتار مرگ مغزي شده است 

 .1.امل تعبیر کرده اند خالف مرگی است که فقهاء از آن به ناتوانی کامل ک

  . بنابر این کشتن مبتالي به مرگ مغزي ، قتل است و قصاص واجب میشود  

  2. "ان القتل اسم لجرح یعقبه زهوق الروح  "

  .پیوند اعضاي تناسلی ، بدلیل حامل بودن صفات وراثتی ، حرام است           -

  . اسقاط جنین براي استثمار اعضاي آن جایز نیست           -

فروش . اما خریدن به وقت حاجت درست است . فروختن عضو روا نیست           -

  .عضو روا نیست چون اعضاي آدمی مال نیست 

  .پیوند گرفتن از کافر اشکال ندارد           -

و ال باس بان یستاجر المسلم الظئر الکافرة و التی  ". همچنانکه در شیر خوردن از کافرة اشکالی نیست 

دت من الفجور الن خبث الکافر فی اعتقادها دون لبنها و االنبیاء علیهم السالم فیهم من ارضع قد ول

   3."بلبن الکوافر و کذلک فجورها الیوثر فی لبنها 

                                                
 760ص  2التنقیح ج  ١
 148ص  26مبسوط سرخسی ج  ٢
 127ص  11مبسوط سرخسی ج  ٣



 

٦٧ 
 

  :پیوند اعضاء در یک تقسم بندي کلی به سه نوع زیر تقسیم میشود 

  پیوند عضو مصنوعی به انسان        -1

  پیوند عضو حیوانی به انسان        -2

  پیوند عضو انسانی به انسان        -3

  : پیوند عضو مصنوعی به انسان 

با توجه به فقه قدیم در می یابیم زمانیکه انسان یکی از اعضاي خود مانند ساق دست یا 

پا را از دست می دهد وسیله اي مشابه آنرا از چوب براي خود می ساخته تا به کمک 

. برود یا مکان عضو مقطوع را بپوشاند و این امر باتفاق فقهاء مشروع بوده است آن راه 

عرفجۀ بن سعد بینی اش بریده ) ص(همچنانکه در عهد مبارك حضرت رسول اکرم 

اصیب  ": او گفته است . شده بود و دوست داشته که با بینی مصنوعی آن را بپوشاند 

ا من ورق فانتن علی فامرنی رسول اهللا علیه انفی یوم الکالب فی الجاهلیۀ فاتخذت انف

 ).1-ترمذي و ابوداود ("السالم ان اتخذ انفا من ذهب 

در استفاده وي از بینی مصنوعی ایشان را ) ص(پر واضح است که حضرت رسول اکرم  

راهنمائی فرموده اند که سیاه نمی  –طال  –منع نکرده بلکه به استفاده از جنس برتر 



 

٦٨ 
 

و باز از . و این امر را براي او بنا به ضرورت مباح دانسته اند . زند  شود و زنگ نمی

. فقهاء قدیم نص صریح است به مباح بودن استفاده از دندان مصنوعی براي تناول غذا 

بنابر این پیوند اعضاي مصنوعی مانند مفاصل مصنوعی ، رگها و قلب مصنوعی و غیره 

  . در انسان جایز است 

  :ی به انسان پیوند عضو حیوان

  1."یباح للمراة ان تصل شعرها و تکاثره بما تحب من صوف او شعر الحیوانات  "

   2 و ال باس للمراة ان تجعل فی قرونها و ذوائبها شیئا من الوبر کذا فی فتاواي قاضیخان "

لو امکن للمرء ان یضع بدل سنه الذاهب سن نعجۀ مذکاة او خروف یکون اولی و  "

  3."یه االمام ابوحنیفۀ و محمد رحمهما اهللا افضل کذا نص عل

بنا بر این ، این نوع پیوند هم باید بال مناقشه مباح باشد که بیشتر فقهاء به جواز انتفاع و 

  4."تداوي به بعضی از اعضاي حیوانات مانند استخوان و غیره راي داده اند 

                                                
 143و مسائل فقهی معاصر ص  132ص  5الصنائع ج بدائع  ١
 358ص  5هندیۀ ج  ٢
 132ص  5بدائع الصنائع ج  ٣
 354ص  5هندیۀ ج  ٤



 

٦٩ 
 

ت شود که ممکن است این البته باید در این امر ، محاذیر شرعی و محاذیر طبی رعای. 

به دنبال  پیوند حامل و ناقل ویروسهاي خطرناك بوده و در نتیجه امراض العالجی 

  .داشته باشد 

 23- 17در جده بتاریخ  56/5/6مجمع الفقه االسالمی هم طی صدور بیانیه خود به رقم 

  . هجري قمري به جواز این نوع پیوند راي داده است  1410شعبان

  : این نوع پیوند خود به دو نوع تقسیم می شود    :انسانی به انسان پیوند عضو 

در برخی از سوختگیها براي ترمیم پوست : پیوند عضو انسانی به همان انسان            -

بنابر این قطعه اي از پوست یک عضو سالم . آن محل نیاز به پیوند پوست می شود 

پیوند می شود و یا در برخی از  همان شخص را جراحی کرده به محل مورد نیاز

جراحات نیاز به پیوند رگ می شود که از اعضاي سالم آن شخص رگ مورد نیاز 

البته عضوي که از آن پوست یا رگ . برداشته و به محل مورد نظر پیوند داده می شود 

برداشته میشود خود قادر به نجدید پوست یا رگ می باشد که به این ترتیب به سالمتی 



 

٧٠ 
 

عالمه محمد تقی عثمانی هم این پیوند را جایز دانسته . حل آسیب نمی رساند آن م

   1.است 

 ":هجري قمري در جده چنین آمده است  1408در فتوي مجمع الفقه االسالمی در سال 

یجوز نقل العضو من مکان من جسم االنسان الی مکان آخر من جنسه مع مراعاة التاکد 

ارجح من الضرر المترتب علیها و بشرط ان یکون   لعملیۀمن ان النفع المتوقع من هذه ا

ذلک الیجاد عضو مفقود او العادة شکله او وظیفته المعهودة له او الصالح عیب او 

  ."ازالۀ دمامۀ تسبب للشخص اذي نفسیا او عضویا 

قلع سن انسان او قطع اذنه ثم اعادهما الی مکانه و صلی  ":و در فتاوي خانیه آمده است 

  2.لی و فی کمه سنه او اذنه تجوز صالته فی ظاهر الروایۀ او ص

و تمام حقوق بشر محترم   همانا خون ، مال ، آبرو  :پیوند عضو انسانی به انسان دیگر  -

است و شریعت آنرا پاس می دارد و با در نظر گرفتن عقوباتی در دنیا و آخرت از 

حیات و مقومات آن از حقوق پس محافظت از اصل . تعرّض بر آنها جلوگیري میکند 

                                                
 285ص  1بحوث فی قضایا فقهیۀ معاصرة ج ١
 17ص  1قاضیخان ج  ٢



 

٧١ 
 

خداوند متعال است و انسان حق تصرف در آن را ندارد و نمی تواند قتل غیر مشروع یا 

و حق ندارد بدون حاجت و ضرورت شرعی با افساد یا اتالف عضوي . خود کشی کند 

حتی اگر مریض باشد نباید با روزه رمضان یا . از بدن خود به بدن خود اذیت برساند 

فتن خود را آزار دهد و یا اگر سردي آب شدید باشد و در وضو یا غسل با آن غیر گر

  . خطر بیماري تهدید کندنباید آن آب را استعمال کند بلکه باید تیمم نماید 

زراعۀ االعضاء یا نقل یک عضو یا قسمتی از آن از انسانی به انسان دیگر در قدیم 

و جمهور بزرگی از فقهاي عصر . معروف نبوده بلکه از اختراعات طب جدید است 

فرقی ندارد که عضو پیوندي از . جدید هم به مباح بودن این نوع پیوند اجماع کرده اند 

اما بزرگانی که پیوند اعضاء را جایز ندانسته اند به . شخص زنده گرفته شود یا مرده 

  1 .دالیل زیر استناد می کنند 

اع باجزاء االدمی لم یجز قیل للنجاسۀ و قیل االنتف ". نجس بودن عضو مقطوع           ·

  2."للکرامۀ هو الصحیح کذا فی جواهر االخالطی

                                                
 81ص  6البحر الرائق ج  ١
 356ص  5هندیۀ ج  ٢



 

٧٢ 
 

  مالک نبودن انسان به جسم خود           ·

  . شکستن شرافت و عزّت انسانی با قطع عضو او           ·

در جواب به سند اول این بزرگان ، از بین مجوزین نظر مفتی محمد تقی عثمانی را می 

االصل عند الحنفیۀ ان االعضاء التی التحلها الحیاة کالظفر و  ":وریم که می فرماید آ

السن و الشعر التنجس بابانتها من اآلدمی الحی و لکن االعضاء التی تحلها الحیاة مثل 

و لکن قرر المتاخرون انها . االذن و االنف و غیرهما فانها تنجس بعد ابانتها من الحی 

صاحبها فلو اعادها صاحبها الی اصلها الیحکم بنجاستها و انما هی  لیست بنجسۀ فی حق

فلو زرعها غیر المقطوع منه فی جسمه کانت نجسۀ و هذا ایضا اذا . نجسۀ فی حق غیره 

  1. "لم تحلها الحیاة اما اذا احلتها الحیاة بعد الزرع فالنجاسۀ فی الغیر ایضا 

ثباتها انما یکون غالبا بعود الحیاة الیها فالیصدق انها و قال ابن عابدین ان اعادة االذن و  "

مما ابین من الحی النها بعود الحیاة الیها صارت کانها لم تبن و لو فرضنا شخصا مات ثم 

  2."اعیدت حیاته معجزة او کرامۀ لعاد طاهرا 

                                                
 315ص  7و بدائع الصنائع ج       1بحوث ج ١
 رد المختار ٢



 

٧٣ 
 

 ان مادون النفس له حکم ":اما در جواب به سند دوم مانعین ، عالمه کاسانی می نویسد 

و   عصمۀ النفس التحتمل االباحۀ بحال... االموال النه خلق وقایۀ للنفس کما االموال 

عصمۀ االطراف تحتمل االباحۀ بالجملۀ الن االطراف یسلک بها مسلک االموال و 

عصمۀ االموال تثبت حقا له فکانت محتملۀ للسقوط باالباحۀ و االذن کما لو قال له اتلف 

  1."نسان اقطع یدي فقطع فالشئ علی القاطع باالجماع فلو قال ال. مالی فاتلفه 

و در جواب از سند سوم ایشان مفتی خالد سیف اهللا رحمانی از علماي هند با اظهار نظر 

با تکیه بر قواعد  –البته با رعایت شروط  –جواز پیوند اعضاي انسانی به انسان دیگر 

یسیر ، اذا اختلف الزمان اختلف الضرورات تبیح المحظورات ، المشقۀ تجلب الت: فقهی 

درست است که قبال فقهاء استفاده از اعضاي بدن  ":االحکام و قاعده عرف می فرماید 

را هتک حرمت و مخالف شرافت انسانی دانسته تحریم کرده اند چون در زمان ایشان 

بدان جهت اهانت . این چنین استفاده هائی از اعضاي انسان نمی شد و امکان نداشت 

                                                
 350ص  7بدائع الصنائع ج  ١



 

٧٤ 
 

انسته می شد اما اآلن با پیشرفت علم این امکان استفاده وجود دارد و در عرف هم د

    1 ."اهانت دیده نمی شود بلکه نوعی بشر دوستی تلقی می شود 

. و عالوه بر آن براي باقی ماندن یک انسان عزّت انسان دیگر پشت سر انداخته می شود 

و فی بطنها ولد یضطرب فان کان لو کانت حاملۀ ماتت  ":عالمه سمرقندي میفرماید 

غالب الظن انه ولد حی و هو فی مدة یعیش غالبا فانه یشق بطنها الن فیه احیاء اآلدمی 

   2. فترك تعظیم اآلدمی اهون من مباشرة سبب الموت

دهها فتوي در جواز پیوند اعضاء صادر شده است منجمله فتوي شیخ حسن  وتا اکنون 

قمري ، فتواي دار االفتاء المصریۀ رقم  1368اي االزهر سال مامون مفتی دیار مصر ، فتو

، فتوي  1402و  1398، فتوي هیئت کبار العلماء مملکت عربی سعودي سالهاي  88

  . میالدي  1969الموتمر االسالمی الدولی در مالزي ماه نیسان 

الی غیره من ان نقل عین المیت او قلبه او اي جزء منه : در فتوي االزهر چنین آمده است 

  ... .االحیاء لینتفع الحی بهذا الجزء امر جائز شرعا 

                                                
 525مسائل فقهی معاصر ص  ١
 194ص  5و بدائع الصنائع ج  343ص  3تحفۀ الفقهاء ج   ٢



 

٧٥ 
 

ان اخذ عضو من : و در فتوي المجمع الفقهی لرابطۀ العالم االسالمی چنین آمده است 

جسم انسان حی و زرعه فی جسم آخر مضطر الیه النقاذ حیاته او الستعادة وظیفۀ من 

افی مع الکرامۀاالنسانیۀ عند الماخوذ منه کما وظائف اعضائه االساسیۀ هو عمل جائز الیتن

  . ان فیه مصلحۀ کبیرة و اعانۀ خیرةللمزروع فیه و هو عمل مشروع و حمید 

  : با رعایت شروط زیر اشکال ندارد ) امتیازات (فروش حقوق مجرده  -19قرار 

  .حق در حال ثابت باشد نه متوقع در آینده مانند حق وراثت در حیات مورث           -

  .حق ، اصالتا براي صاحبش ثابت باشد نه براي دفع ضرر ازاو مانند حق شفعۀ           -

و اگر قابلیت نداشته باشد از . حق ، قابلیت انتقال به کس دیگر را داشته باشد           -

  .، جایز است مانند حق قصاص  طریق صلح و تنازل به مال

   . غرر و جهالت وجود نداشته باشد           -

  بحث الحقوق المجردة  خالصۀ

ان الحنفیۀ و ان شرطوا فی البیع ان یکون المبیع عینا و لکنهم اجازوا بیع حق           -

  .المرور و عللوا ذلک بانه حق یتعلق بعین فاخذ حکمه فی جواز البیع 
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و یظهر من ذلک ان الحقوق المتعلقۀ باالعیان حکمها عند الحنفیۀ حکم           -

  .االعیان فیجوز بیعها ما لم یکن هناك مانع آخر من البیع مثل الغرر او الجهالۀ 

ان الحقوق التی التتعلق باالعیان مثل التعلی الیجوز بیعها عند الحنفیۀ و لکن           -

  .علی ما ذکره بعضهم یجوز االعتیاض عنها بطریق الصلح 

فلو کانت بعض الحقوق تعتبر فی العرف امواال متقومۀ ، و تعامل بها الناس تعامل  

  :االموال ، ینبغی ان یجوز بیعها عندهم ایضا بشروط آتیۀ 

ان یکون الحق ثابتا فی الحال ، المتوقعا فی المستقبل کحق الوراثۀ فی حیاة     -1

  .المورث 

تا لصاحبه اصالۀ ، ال لدفع الضرر عنه فقط مثل حق الشفعۀ و حق ان یکون الحق ثاب    -2

  . القسم فی المراة و خیار المخیرة 

ان یکون الحق قابال لالنتقال من واحد الی آخر و التی التقبل االنتقال من واحد الی     -3

  .آخر یجوز عن طریق الصلح و التنازل بمال مثل حق القصاص 

  . بالضبط و الیستلزم غررا او جهالۀ  ان یکون الحق منضبطا    -4
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بحوث (  ان یکون فی عرف التجار یسلک به مسلک االعیان و االموال فی تداولها     -5

و کذا فی الفقه االسالمی و ادلته وقضایا فقهیۀ من الهند و   فی قضایا فقهیۀ معاصرة

  ).شرحی المجلۀ لآلتاسی و لسلیم رستم باز اللبنانی 

  . در بین تجار ، مانند اموال و اعیان ، تجارت آن حق ، متداول باشد           - 

و انما تعرف مالیۀ الشئ بالتمول و الناس یعتادون تمول المنفعۀ بالتجارة فیها فان اعظم 

الناس تجارة الباعۀ و راس مالهم المنفعۀ و قد یستاجر المرء جملۀ و یوجر متفرقا البتغاء 

و بهذا تبین ان المنافع فی المالیۀ مثل االعیان و ... یبیع متفرقا  الربح کما یشتري جملۀ و

صحۀ التسمیۀ ان یکون المسمی ماال و هکذا فی    المنفعۀ تصلح ان تکون صداقا و شرط

  1. "انه مال یضمن باالتالف  منافع الحر
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  : در مسئله تقلید و تلفیق  -20قرار  

اجماع ثابت شده است پس تقلید جاهل از عالم اصل تقلید با کتاب و سنت و           -

  .واجب است 

احکام . اطاعت و پیروي در شرع مقدس اسالم فقط از خداوند و رسولش مجاز است 

برخی از این احکام ، . هم در کتاب و سنت بیان شده است ) ص(خداوند و رسول 

یگري احکامیکه صریح بوده و احتمال معنی د. صریح و برخی دیگر تضمنی است 

و . نداشته و حکمی معارض هم در قرآن و سنت نداشته باشد عمل به آن واجب است 

  .   ...در آن مجال اجتهاد و تقلید نیست مانند فرضیت نماز و حرمت ربا و 

اما احکام زیادي هم در کتاب و سنت وجود دارد که مجمل یا مبهم است یا احتمال 

در این . معنی دیگري دارد و یا حکمی دیگر از کتاب و سنت با آن معارضه می کند 

یا باید نهایت تالش و کوشش خود : صورت نسبت به این احکام دو روش وجود دارد 

چون قطعا هر حادثه اي حکم . کم کشف کند را بکار گیرد تا مقصود شارع را از آن ح

معینی در پیشگاه خداوند تبارك و تعالی دارد و باید سعی شود تا به اعانه خداوند آن 

و یا به قول کسی که او را عالمتر و فقیه تر از . حکم فهمیده شود ، که این اجتهاد است 
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می دهد ، و این تقلید چون نبوغ علمی به همه افراد دست ن. خود می داند اعتماد کند 

-43نحل("فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم التعلمون  ":خداوند هم فرموده است . است 

اقتدوا بالذین من بعدي ابی بکر و ":و حدیث است که حضرت فرموده اند  ).7انبیاء

   1.  ...و . "عمر

  . هم به سواالت عوام در حکم حوادث، فتوي می دادند ) رح(و تابعین ) رض(و صحابه 

تقلید فقط از یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت درست است با           -

  .اجماع متاخرین 

اگر تقلید فقط از یک امام مشخص باشد ، تقلید شخصی گفته می شود اما اگر التزام به 

مام نداشته بلکه در مسائل مختلف از ائمه مختلف تقلید کند ، این تقلید تقلید از یک ا

بیشتر صحابه و تابعین ، تقلید مطلق داشته اند اما وقتیکه زمان تغییر کرد و . مطلق است 

اتباع هوا کثرت یافت و فساد عقیده و فکر اوج گرفت ، براي بازداشتن مردم از پیروي 

مام معین را احتیار کرده اند تا دین مقدس اسالم بازیچه هوا و هوس ، التزام به مذهب ا
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نه تشریع . به تقلید شخصی بدلیل سد ذریعه است   بنابر این حکم. دست سفهاء نشود 

  . شریعت جدید که برخی گمان برده اند 

چون مذاهب غیر ایشان ، . که تقلید غیر ائمه اربعه جایز نیست : اکثر متاخرین گفته اند 

اما مذاهب اربعه به سبب . فته و ضبط نشده و بطریق تواتر به ما نرسیده است تدوین نیا

تدوین آنها و عنایت و اهتمام شاگردانشان به توضیح خفاي مسائل ، تخصیص عامها و 

و اصول و فروع آنها در کل . تقیید مطلق ها ، مذاهبی آراسته و معروف و مضبوط اند 

یکی آراي ایشان را به حقیقت و دوري از خطا نشان جهان انتشار یافته و این امر ، نزد

  .ا اطمینان خاطر از آن پیروي کنندمی دهد تا مسلمین ب

  1.  "مۀ االربعۀ فهو مخالف لالجماع و ما خالف االئ "

  .عمل کردن بدون دانستن احکام فقهی و اجتهادي مسائل درست نیست           -

  .ت تتبع الرخص و تلفیق درست نیس          -

تتبع الرخص یعنی جستجوي ضعیف ترین و آسانترین احکام مسائل از مذاهب مختلف 

  . و عمل به آنها بدون هیچگونه عذر و ضرورتی 
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پس اگر تتبع . در بیشتر محظورات ، قول به اباحت هم از جانب سایرین داده شده است 

ل میشود و الرخص و اخذ اقوال ضعیف از هر مذهب جایز باشد ، تکالیف شرعی منح

بنابر این بدلیل سد . قانون سیاسی اسالم از هم می پاشد و مفسدین گستاخ تر می شوند 

  فقهاء اتفاق دارند که انتقال به مذاهب غیر. ذرائع فساد ، این عمل محظور شناخته شد 

  . اگر از روي هوا و هوس باشد حرام است چون تلهی و تشهی حرام قطعی است 

ضیه داراي اجزاء ، اخذ و اعتبار نظریات مختلف است براي تلفیق یعنی در یک ق

مثال شخصی در وضو با . دستیابی به حقیقتی مرکب که هیچکس به آن قائل نشده است 

تقلید از مذهب شافعی در مسح سر ، به بعضی از سر اکتفا می کند سپس بدن زنش را 

شکسته نمی داند و با لمس میکند و با تقلید از مذهب حنفی یا مالکی وضوي خود را 

که هیچ یک از ائمه بزرگوار ، این وضو را جایز نمی دانند . همین وضو نماز می گزارد 

  .می شود   بنابر این تلفیق مستلزم رجوع از امر مجمع علیه. 

. شایسته است تقلید از مذاهب غیر ، فقط در حاالت ضرورت و حاجت باشد           -

  ) نوعی مشقت = ضرورت ( 
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مقلدي که در مسئله اي به مذهب غیر منتقل می شود الزم است که عالم و           -

  2.آگاه به شروط آن مسئله در آن مذهب باشد 

تقلید از مذهب غیر فقط جهت عمل شخصی می باشد ، براي افتاء و قضاوت           -

الف مذهبه و اما القاضی المقلد فالینفذ قضائه بخ.نمی توان از مذهب غیر تقلید کرد

   1. "اصال کذا فی القنیۀ 

در صورت لزوم قضاوت و افتاء با مذهب غیر ، باید قضاوت را به عالم و مقلد           -

  .همان مذهب حواله کرد 

چون هر مذهبی اصطالحات خاص خود را دارد و کسانی برآن مسلطند که با آنها سر و 

  .مذهب غیربا آن حکم دادکار دارند بنابر این نباید با مطالعه کتابی از 

بصورت بیع و اجاره ، بدلیل ) کرایه فحل( گرفتن اجرت بر عسب فحل -21قرار 

احادیث واضحه و همچنین بدلیل نجس بودن آب معقود علیه و قیمت نداشتن آن ، 

  . جایز نیست 
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ان من السحت عسب  ":الیجوز اخذ اجرة عسب التیس لقوله علیه الصالة و السالم  "

علیه   و النه عمل الیقدر علیه و هو االحبال فالیجوز اخذ االجرة.  "مهر البغی  التیس و

و ال اخذ المال بمقابلۀ الماء و هو نجس ال هنا استئجار التیس لینزو علی الغنم و یحبلها 

و المراد . له فالیجوز  باجر ، اما لو فعل ذلک من غیر اجر الباس به الن به یبقی قیمۀ

  1". النسل

التسلیم و القبض عندنا هو التخلیۀ و التخلی ، و هو ان  : در مسئله قبض  -22قرار 

یخلی البائع بین المبیع و المشتري برفع الحائل بینهما علی وجه یتمکن المشتري من 

و کذا تسلیم الثمن من . التصرف فیه فیجعل البائع مسلما للمبیع و المشتري قابضا له 

  2."المشتري الی البائع 

  :شرط الزم است  5براي تحقق صحیح قبض           -
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قبض المشتري المبیع بدون اذن البائع قبل  با اجازه صریح و یا داللتی فروشنده باشد - 1

اداء الثمن الیکون معتبرا اال ان المشتري لو قبض المبیع بدون االذن و هلک فی یده او 

    1."تعیب یکون القبض معتبرا حینئذ 

و اجازه داللتی . را اجازه قبض دادم و یا ت. قبض کن : نند اینکه بگوید اجازه صریح ما 

اینکه مشتري کاالي فروخته شده را در حضور فروشنده قبض کند و فروشنده سکوت 

  .کند 

مانند فروختن خانه اي که متاع فروشنده . کاالي مقبوض مشغول به حق غیر نباشد - 2 

متاعش را از خانه بیرون نکند ، قبض تحقق نمی در آن باشد ، پس تا زمانیکه فروشنده 

  . اما اگر شاغل باشد اشکال ندارد . یابد 

  مانند فروختن زمینی بدون بناي روي آن . مقبوض متصل االجزاء به چیزي نباشد -  3

الی ان اهلیۀ الشخص للقبض هی   و ذهب الحنفیۀ . قابض اهلیت قبض داشته باشد  - 4 

  لقولیۀ و العقود ، فیشترط لصحۀ القبض ان یکون القابض عاقال ،نفسها اهلیۀ التصرفات ا
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فالیصح قبض المجنون و الصبی الذي الیعقل ، اما البلوغ ، فیشترط لصحۀ القبض فی  

النوع االول : بعض التصرفات دون بعض ، وتصرفات الصبی الممیز غیر البالغ ثالثۀ انواع 

هب الصبی ، او تصدق احد علیه ، او اوصی له التصرفات النافعۀ نفعا محضا ، کما اذا و –

 –و النوع الثانی . ، و فی هذه الحالۀ الیشترط لصحۀ قبضه بلوغه اذا کان یعقل استحسانا 

التصرفات الضارة ضررا محضا کتبرعاته و کفالته بالنفس او بالمال ، و فی هذه الحالۀ 

 –و النوع الثالث . فی صحتها  التصح تصرفاته ، و ما ینشا عنها من قبوض الشتراط البلوغ

التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر ، کبیعه و شرائه و اجارته و استئجاره و نکاحه و ما 

شاکل ذلک ، و هذه التصرفات و ما ینشا عنها من قبوض یتوقف نفاذها علی اجازة ولی 

  .الصغیر ، فان اجازها نفذت و ان ردها بطلت 

  . ت ، والیت قابض هم شرط است در صورت قبض بطریق نیاب - 5

اتفق الفقهاء علی ثبوت والیۀ الوکیل بالقبض ، الن من ملک التصرف فی شئ           -

اصالتا ملک التوکیل فیه ، و القبض مما یحتمل النیابۀ ، فکان قبض الوکیل بمنزلۀ قبض 

  . الموکل و ال فرق ، و البد ان یکون کل من الوکیل و الموکل اهال للقبض 
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با استناد به تسامح با تعامل و عرف خاص یا عام و نظر موالنا فتح محمد           -

صاحب تکمله عمدة الرعایۀ در کاالهاي کیلی و وزنی و عددي متقارب به جهت عسر 

و حرج میتوان به نوشته هاي روي کاال اعتماد نموده از تکرار کیل و وزن و شمارش در 

  .تحقق قبض تام ، صرف نظر نمود 

ان فقهائنا و ان اجمعوا : فی المقام بحث الیحل السکوت عنها لحاجۀ الناس فنقول  "

علی ان البائع اذا کال او وزن قبل البیع او بعده غائبا عن المشتري الیجوز بالنهی المنقول 

او بنقص القبض الن القبض الیتم اال بالکیل و المیزان و بالخلط فی المبیع و الیمنع شیئ 

جواز االعتماد و رفع الفساد کما هو مرسوم فی عصرنا و هو ان المصانع وضعوا منها من 

عالمۀ من العدد و الوزن فیکون کفایۀ عن تکرار الکیل و جري االعتماد علیه حیث 

الینکره احد و الیجده ناقصا فان منعنا عن هذا یفضی االمر الی الحرج بل الی التعطل 

ل البریۀ و نحوها مما یباع مرة بعینها ثم یفترق و یباع الن ما فی المرکب البحریۀ و المحم

فی السوق شیئا فشیئا و ما هذه اال اصل التوسیع و ترخیص االسعار و نفع الناس یعلمه کل 

من له بصارة فی التجارة و الحق انه لیس مما یخالف امر الشارع او نوابه الن النهی مع 

رار القبض کما سیاتی ینظر الی معنی الفعل کونه مخصوصا بالمجازفۀ و مووال بما فیه تک
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ال نفسه الن الفعل هو الکیل و الوزن و العد لیس بمقصود و اال لما سقط فی المجازفۀ و 

الحضور و قلما نظر النصوص الی ظاهره و اما المعنی هو االفراز و االمتیاز و هذا 

ق المشتري الیضع الختیاره الیتوقف علی التکرار و الحضور ، اما حق البائع فبیده و اما ح

فاذا قال البائع هذا کذا منا و سلمه المشتري لم یبق لهذا حق و صارا فارغین و . بتکراره 

الیمنع و اما  و اما شبهۀ الخلط فمن االستحقاق المحتملۀ . المبیع مقبوض لعدم الخلط 

ه حق االعادة و ان قال المشتري الیطمئن قلبی باعالمک فل   الخیانۀ عمدا جنایۀ ابدا نعم

الجرة علیه الن ذمۀ البائع قد برئت بالعرف حتی یظهر الخیانۀ و النقصان و من المعلوم ان 

اصطلحنا علی شئ مثال انه ماة من و جرت العادة و العرف علیه بال انکار فهو کذا ما لم 

ل هو تبطل ما اتفقتا علیه کالفلوس فاعالم المصانع و رقوم التجارة ال ادون منه قطعا ب

اکمل مما یوزن و یعد کما هو الظاهر و لعمري ان کلفنا کل مرة بالفتح و الشد و الکیل 

و العد فیذهب المال کله باللغو ال بالجد و یضیق امر الناس و الیقبل هذا اال بعض 

ما هذه اال شبهۀ فاباحته اولی و انت   الخواص و انت تعلم ان الضرورة تبیح المحظور

هذهه القیود هل یتسع و یبقی ام ال و الجواب ان ال فمالک بهذه الوجود خبیر ان تجاتنا ب

المسلمۀ ان التسلم و بالمنع تکلم نعم فیما یتبایعون فی االسواق شیئا فشیئا ان یراعی فیه 



 

٨٨ 
 

بظواهر الوجود کان احوط و اقرب الی التقوي و ما قول فقهائنا اال فیه لعدم الحرج و 

نا ما فی الشامی ان البائع اذا وزن المبیع و کفۀ السنجات تطییب القلوب و یویده ما قل

غائب عن بصر المشتري حیث یکون فی حجاب او وراء جدار یکفی هذا و کذا یکفی 

ان لم یعرف المشتري عدد السنجات فانظر الی هذا البحر الخبیر کیف یشیر الی التوسع 

  1.فی ضمن التحریر و کفانا بهذا النظیر فتدبر و تشکر 

قبل از قبض ، تصرف ) رح(و ابویوسف ) رح(در عقار طبق نظر امام ابوحنیفه           -

رواست به شرطی که عقار در محلی نباشد که احتمال هالك در آنجا زیاد است مانند 

  ... .ساحل دریا و 

: و قال محمد رح . و یجوز بیع العقار قبل القبض عند ابی حنیفۀ رح و ابی یوسف رح  "

و لهما ان رکن . وعا الی اطالق الحدیث و اعتبارا بالمنقول و صار کاالجارة الیجوز رج

البیع صدر من اهله فی محله و ال غرر فیه الن الهالك فی العقار نادر ، بخالف المنقول ، 

و الغرر المنهی عنه غرر انفساخ العقد ، و الحدیث معلول به عمال بدالئل الجواز و 

الف و لو سلم فالمعقود علیه فی االجارة المنافع و هالکها االجارة ، قیل علی هذا الخ
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٨٩ 
 

و النادر ال عبرة به و الیبنی الفقه باعتباره ) فان هالك العقار نادر (قوله  " 2 "غیر نادر 

فالیمنع الجواز و هذا النه الیتصور هالکه اال اذا صار بحر او نحوه حتی قال بعض 

فی موضع الیخشی علیه ان یصیر بحرا او یغلب علیه الرمال    المشائخ ان جواب ابیحنیفۀ

فاما فی موضع الیومن ذلک فالیجوز کما فی المنقول ذکره المحبوبی و فی االختیار 

   1."حتی لو کان علی شط البحر او کان المبیع علوا الیجوز بیعه قبل القبض 

  .نجام می پذیرد در مذروعات و عددي متفاوت ، با تخلیه ، قبض تام ا          -

ثم ال خالف بین اصحابنا فی ان اصل القبض یحصل بالتخلیۀ فی سائر االموال ، و اختلفوا 

و جملۀ الکالم فیه ان المبیع الیخلو اما ان یکون    فی انها هل هی قبض تام فیها ام ال ؟

و مما له مثل و اما ان یکون مما ال مثل له ، فان کان مما ال مثل له من المذروعات 

حتی لو اشتري مذروعا مذارعۀ . المعدودات المتفاوتۀ فالتخلیۀ فیها قبض تام بال خالف 

او معدودا معاددة و وجدت التخلیۀ یخرج عن ضمان البائع و یجوز بیعه واالنتفاع به قبل 

  2 . "الذرع و العد بال خالف 
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ایگزین همچنین قبض ضمان ج. قبض امانت جایگزین قبض امانت می شود           -

  .قبض ضمان و امانت می گردد ولی قبض امانت ، جایگزین قبض ضمان نمی شود 

اذا تجانس القبضان تناوبا بان کانا قبض امانۀ او ضمان ، و ان اختلفا ناب المضمون عن  "

بیانه ان الشئ متی کان فی یده بغصب او عقد فاسد فاشتراه من المالک . غیره ال غیر 

ول عن الثانی حتی لو هلک قبل ان یصل الی منزله و یتمکن من صحیحا ینوب القبض اال

قبضه هلک علیه و لو فی یده امانۀ کودیعۀ او عاریۀ فوهبه منه مالکه الیحتاج الی قبض 

آخر و ینوب القبض االول عن الثانی و لو فی یده بعقد فاسد او غصب فوهبه الیحتاج 

لو فی یده ودیعۀ فباعه المالک منه  و. الی قبض آخر و ینوب القبض المضمون عن غیره 

یحتاج الی قبض جدید و الینوب االول و اذا انتهی الی مکان یتمکن من قبضه یصیر 

   1."قابضا بالتخلیۀ و ارهن کالعاریۀ 

ان ید المشتري قبل الشراء اما ان کانت ید ضمان و اما ان کانت ید : و جملۀ الکالم فیها 

ما ان کانت ید ضمان بنفسه و اما ان کانت ید ضمان بغیره امانۀ ، فان کانت ید ضمان ، فا

، فان کانت ید ضمان بنفسه کیدا لغاصب یصیر المشتري قابضا لمبیع بنفس العقد و 
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٩١ 
 

سواء کان المبیع حاضرا او غائبا ، الن المغصوب مضمون   الیحتاج الی تجدید القبض

ناب احدهما عن اآلخر ، الن بنفسه و المبیع بعد القبض مضمون بنفسه فتجانس القبضان ف

مسده  و المتشابهان ینوب کل واحد منهما مناب صاحبه و یسد    التناجس یقتضی التشابه

سواء کان المبیع حاضرا او غائبا ، الن ید الغاصب فی الحالین ید ضمان و ان کان یده ید 

اال ان  ضمان لغیره کید رهن بان باع الراهن المرهون من المرتهن فانه الیصیر قابضا

یکون الرهن حاضرا او یذهب الی حیث الرهن و یتمکن من قبضه ، الن المرهون لیس 

بمضمون بنفسه بل بغیره و هو الدین و المبیع مضمون بنفسه فلم یتجانس القبضان فلم 

و الن الرهن امانۀ فی الحقیقۀ فکان قبضه قبض . یتشابها فال ینوب احدهما عن اآلخر 

و اذا کان . الدین بهالکه لمعنی آخر ال لکونه مضمونا علی ما عرف و انما یسقط . امانۀ 

و ان کانت ید . امانۀ فقبض االمانۀ الینوب عن قبض الضمان کقبض العریۀ و الودیعۀ 

المشتري ید امانۀ کید الودیعۀ و العاریۀ الیصیر قابضا اال ان یکون بحضرته او یذهب الی 

االمانۀ لیست من جنس ید الضمان فال یتناوبان و  الن ید. حیث یتمکن من قبضه بالتخلی 

  1 ."اهللا عزّ و جلّ اعلم 
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الزم به ذکر است همه مسایل نیابت قبض ، مربوط به حالتی است که مبیع در دست 

  .مشتري باشد 

  . بیع منقوالت قبل از قبض بجهت غرر و ربح مالم یضمن جایز نیست           -

الن الهالك بالعقار نادر ( خر قبل قبضه ان کان عقارا للمشتري ان یبیع المبیع من آ "

و ان کان منقوال ) حتی لو تصور هالکه قبل القبض الیجوز بیعه بان کان علی شط النهر 

مجمع  –ال من البائع و ال من غیره الن فیه غرر انفساخ العقد علی اعتبار الهالك ( فال 

   1. )و یکون بیعه فاسدا ال باطال –االنهر 

ن اشتري شیئا مما ینقل و یحول لم یجز له بیعه حتی یقبضه النه صلی اهللا علیه و سلم م "

  2."نهی عن بیع مالم یقبض و الن فیه غرر انفساخ العقد علی اعتبار الهالك 

اگر از شخص ثالثی - 1: در سلم اگر مسلم الیه خود ، مسلم فیه را نداشته باشد           -

اگر مسلم الیه  -2. بدهد تکرار کیل و وزن الزم نیست جنس را خریده به رب السلم 

خود ، مسلم فیه را نداشته باشد و از شخص ثالثی خریداري نماید و رب السلم را وکیل 
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٩٣ 
 

کرده ، مسلم فیه را تحویل بگیرد الزم است از طرف مسلم الیه کیل یا وزن نماید سپس 

  . براي بار دوم براي خودش وزن یا کیل نماید 

مسلم الیه ، جنس را از خود رب السلم خریداري کند و بعد بخواهد بعنوان اگر  - 3

  .مسلم فیه به رب السلم بدهد تکرار کیل و وزن الزم نیست 

و االصل فیه ما روي ان النبی صلی اهللا علیه و سلم نهی عن بیع الطعام حتی یجري فیه  "

ط الکیل فلیس له ان یکتفی یعنی اذا اشتراه بشر. صاع البائع و صاع المشتري : صاعان 

بکیل البائع ، و ال یتصرف فیه بعد القبض حتی یکیله ، و هذا النه انما یملک المعقود 

علیه ، و المعقود علیه القدر المسمی ، و ال یعلم ذلک اال بالکیل ، اال تري انه لو کاله 

لک ، فما لم فوجده ازید یلزمه رد الزیادة ، و تصرفه من حیث االکل و البیع بحکم الم

  1."یتعین ملکه بمعرفۀ المقدار لم یکن له ان یتصرف فیه 

و یذکر عن عثمان رضی اهللا  "اکتالوا حتی تستوفوا  ": و قال النبی صلی اهللا علیه و سلم 

  .رواه البخاري . "اذا بعت فکل ،و اذا ابتعت فاکتل ":عنه ان صلی اهللا علیه و سلم قال له 
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٩٤ 
 

اما در یک معامله یک بار . در دو معامله است  "یجري فیه صاعان  "محمل حدیث 

  . کیل و وزن و شمارش کافیست 

م به تاریخ /1804/38/21/6در ادامه اجالس تهران و به پیوست نامه شماره  -23قرار 

مدیریت کل شعب موسسه مالی و اعتباري مهر استان گلستان مبنی بر  01/03/1387

 –رائه روشهاي معامالت بانکی مطابق با موازین فقهی اهل سنت و جماعت درخواست ا

محفل فقهی علمی احناف ترکمن صحراء با تشکیل جلسه ي فوق العاده به  –احناف 

در پی تحقیق و بررسی فقهاي حاضر در این نشست ، نتایج . این موضوع رسیدگی کرد 

هی ، طبق قیود و شروط مندرج الزم به ذکر است که محفل فق. زیر به تصویب رسید 

هر گونه قید و شرط . در مصوبه زیر ، راهکارهاي پیشنهادي خود را ارائه می کند 

  .دیگري غیر مندرج در مصوبه زیر استفتاي جدیدي الزم دارد 

 
 
 
 
 



 

٩٥ 
 

  حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه

به سپرده هائی گفته می شود که به بانک قرض داده می شود و بانک ، مالک پول می 

صاحب حساب می تواند عند المطالبه همان وجه . شود و می تواند در آن تصرف کند 

صحت . بانک بین صاحبان این نوع حسابها بقید قرعه جائزه می دهد . را دریافت کند 

  :  این نوع حساب در صورتی جائز است که

اصل پول محفوظ باشد و بتوان عند المطالبه دریافت کرد و هیچ بهره اي بابت این     -1

  .قرض گرفته نشود 

  . بانک هیچ التزامی به پرداخت جوائز نداشته باشد     -2

قبل از باز کردن حساب ، بانک هیچگونه اعالن قرعه کشی نکرده باشد تا در یک     -3

  . القضاء مجاز باشد  مبادرت اتفاقی تحت قاعده حسن

  . صاحبان حسابها حق مطالبه جائزه از بانک مربوطه را نداشته باشد     -4

در صورت رعایت نشدن شرائط مربوط به جوائز ، در حالت نیاز باز کردن این     -5

نوع حساب براي انجام امور اداري اگر قصد شرکت در قرعه کشی و اخذ جائزه را 

  . د نداشته باشد اشکالی ندار



 

٩٦ 
 

  حساب سپرده قرض الحسنه جاري

این نوع حساب هم مثل حساب پس انداز ، قرض است و بانک ، مالک پول سپرده شده 

ذي حساب می تواند عند المطالبه معادل قرض داده . و می تواند در آن تصرف کند 

بانک به صاحبان این نوع . به این حساب جائزه تعلّق نمی گیرد . خود را دریافت کند 

این نوع . حواله پول را آسانتر می کند  حسابها دسته چک می دهد که برداشت و

  . حساب به شزطی جائز است که هیچ نوع بهره اي نداشته باشد 

  حساب سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت 

به سپرده هائی اطالق می شود که به قصد انتفاع نزد بانک تودیع می گردد و بانک با 

مربوطه را در عملیات بانکداري اسالمی قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده ، وجوه 

به کار می گیرد تا عالوه بر اصل سرمایه ، سود علی الحساب و در مواقع لزوم تسهیالت 

بانکها این سپرده ها را به وکالت . در قالب عقود اسالمی نیز در اختیار آنان قرار گیرد 

یک ، معامالت از صاحبان سپرده ، در امور مشارکت ، مضاربه ، اجاره بشرط تمل

  . بکار می گیرند   ...اقساطی و 



 

٩٧ 
 

بانکها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاري مدت دار را تعهد مینمایند و منافع 

حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد ، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم 

رده ها تقسیم می منابع بانک ، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله ، بین صاحبان سپ

  : عقد این نوع حساب در صورتی جائز است که . کنند 

  . بانک سپرده ها را فقط در معامالت شرعی بکار گیرد     -1

  . میزان حق الوکاله بانک تعیین شود    -2

پیش . قبل از سر رسید و محاسبه نهائی ، هیچگونه سود قطعی وجود نداشته باشد     -3

  . آن اشکالی ندارد  بینی سود و علی الحساب

  )جعاله بانکی ( فروش اقساطی 

شخصی احتیاج به مسکن ، ماشین آالت و یا اموال منقول دیگري دارد و توانائی خرید 

به یکی از بانکها و یا یک فرد حقیقی مراجعه و نیاز خود را اعالم می . نقدي آنرا ندارد 

شته و یا تهیه کند حاضر است به کند و می گوید اگر بانک همان کاالي مورد نیاز را دا

بانک ، اگر در فروشگاه خود همان . قیمت توافقی بصورت نسیه اقساطی از او بخرد 

کاال را داشته باشد ، متصدي فروشگاه به نمایندگی از طرف بانک کاالي مورد نظر را 



 

٩٨ 
 

و . به متقاضی بصورت قسطی می فروشد و قیمت کاال را از بانک می گیرد نه متقاضی 

اگر فروشگاه نداشته باشد ، بانک ، خود متقاضی را وکیل می گیرد تا براي بانک همان 

کاالي مورد نظر را بخرد تا بانک همان کاال را در عقدي دیگر به خود متقاضی 

  : صحت این عقد شرایط زیر را می طلبد . بصورت نسیه اقساطی بفروشد 

در صورت عدم توافق با بانک بتواند از  و. مشتري ملزم به خرید همان کاال نباشد     -1

  . خرید کاالي تهیه شده صرف نظر کند 

مشتري ، کاال را با پول بانک بنام بانک خرید کند و در صورت هالك کاال     -2

  . بدون تعدي وکیل ، مشتري ضامن نباشد 

قرارداد خرید و فروش کاال بین بانک و مشتري باید بعد از تهیه کاال صورت     -3

  . گیرد ب

یعنی نمی تواند . مشتري نمی تواند در یک معامله هم خریدار باشد و هم فروشنده     -4

  . از طرف بانک به خودش بفروشد 

بانک می تواند براي دریافت به موقع حق . خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود     -5

  .خود ، از طرف رهن بگیرد تا در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن دریافت کند 



 

٩٩ 
 

بانک نباید شرط کند که مشتري قبال مدتی مبلغی را در حساب بانک پس انداز  - 5

یه العقد و مثال ذلک ما اذاباع و من البیوع الفاسدة البیع بشرط الیقتض ".کند 

 1. "بشرط قرضه فان القرض الیفهم من صیغۀ العقد بدون ذکره 

شخصی سرمایه کافی براي تهیه و ساخت پروژه مورد  :مشارکت مدنی 

براي تامین نیاز . نظرش را ندارد و فقط بخشی از بودجه الزم را در اختیار دارد 

ها و یا یک فرد حقیقی دیگري مراجعه خود به یکی از شرکتهاي تعاونی یا بانک

شریک این شخص پس از . می کندو قرارداد مشارکت مدنی عقد می کند 

جنبه هاي فنی و اقتصادي این طرح را   دریافت درخواست مشارکت مدنی

توسط کارشناسان بررسی کرده و در صورت موافقت ، سهم الشرکۀ خود را طی 

پس از اتمام . ز طرح پرداخت می کند چند مرحله بر اساس پیشرفت ساخت و سا

پروژه ، شریک سرمایه گذار سهم خود را بقیمت روز با احتساب سود حاصله ، 
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براي صحت این . نقد یا نسیه و یا نسیه اقساطی به متقاضی مشارکت می فروشد 

  : عقد شرایط زیر الزم است 

  .موضوع مشارکت معین باشد     -1

  . میزان سرمایه مورد نیاز و سهم الشرکه طرفین بالید معین باشد     -2

  .سرمایه گذار نباید چیزي بعنوان سود ایام مشارکت دریافت کند     -3

متقاضی ، پولی را که براي اجراي طرح از شریکش دریافت می کند باید در     -4

  . همان طرح هزینه کند 

  . باید بعد از اتمام پروژه باشد عقد فروش سهم الشرکه سرمایه گذار     -5

بانک می تواند براي دزیافت به موقع حق . خسارت دیر کرد اقساط اجرا نشود     -6

خود از طرف ، ملکی رهن بگیرد تا بتواند در صورت دیر کرد ، حق خود را از آن 

  دریافت کند

سرمایه گذار می تواند در قبال سرمایه مشارکت ، وثیقه اي از قبیل رهن ، اسناد     -7

  . شود  14رجوع به توضیح قرار . مالکیت و یا ضامن حقیقی از مشتري بگیرد 
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مضاربه عقدي است که بین دو نفر واقع می شود که سرمایه از یکی و کار :  مضاربه 

شخصی قدرت کار . د بین آنها تقسم گردد از دیگري باشد و سود حاصله طبق قراردا

دارد اما سرمایه الزم آنرا ندارد با یک شخص حقیقی سرمایه دار یا یک بانک عقد 

  : مضاربه می بندد این عقد با رعایت شروط زیر صحیح است 

  . ربح و سود حاصله طبق قرارداد بین طرفین تقسیم شود     -1

  .عین باشد در زمان عقد میزان سرمایه باید م    -2

  . سهم سود مضارب رقم معینی نباشد بلکه باید درصدي معین از سود حاصله باشد     -3

  .تقسم سود حاصله بعد از قبض رب المال اصل سرمایه را باشد     -4

برعهده ... هزینه هاي مربوط به مضاربه نظیر سند رسمی ، مالیاتها و عوارض و     -5

  . رب المال است 

  .یت توکیل و وکالت از طرفین رعایت اهل    -6

  .ضرر و خسارت ابتدا از سود کسر شود و اگر اضافه آمد از اصل سرمایه     -7

  .با فوت یا جنون یا ارتداد یکی از طرفین ، مضاربه باطل می شود     -8
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  . مضارب اگر تعدي نکند مسئول تلف سرمایه نیست     -9

  : در مسئله مجسمه ، فیلم و عکس  -24قرار  

  .ساختن و نگهداري مجسمه ذي روح بغیر از ملعبه، حرام و ناجائز است           -

تمثال یا مجسمه یعنی چیزي که از جسم مادي ساخته می شود و داراي ابعاد ثلثه طول ، 

برخی از دانشمندان به جواز مجسمه سازي قائل گردیده اند ، ولی . عرض و عمق است 

که مجسمه سازي و موجودیت مجسمه در شریعتهاي بیشتر دانشمندان بر این نظرند 

و با آمدن شریعت اسالم این . روا بوده است ) ع(پیشین بویژه شریعت حضرت سلیمان 

منقول ) ص(زیرا احادیث صحیح از پیامبر اکرم . جواز و اباحت نسخ گردیده است 

نماید  است که بر وعده عذاب بر ساختن مجسمه ها و تحریم موجودیت آن داللت می

شریعت اسالم موجودیت مجسمه را در منزل افراد مسلمان حرام ساخته است ، مجسمه . 

اي که شکل موجودي را مجسم سازد ، و در موجودیت آن اهانت مجسمه مراد نباشد و 

این گونه مجسمه ها سبب می شود که مالئکه رحمت به خانه داخل نشود . بظهور نرسد 
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در خانه اي که مجسمه و تصویر باشد  ":رموده اند ف) ص(، چنانکه پیامبر اکرم 

  1."فرشتگان داخل نمی شوند 

از همین جهت است که فقهاء در خانه اي که مجسمه و تصویر باشد ، خواندن نماز را 

  2.مکروه دانسته اند 

اگرچه این وظیفه . شریعت اسالم شغل و پیشه مجسمه سازي را نیز تحریم نموده است 

چنانکه در حدیث است که اینگونه شخص از . مسلمانان هم انجام بدهد را براي غیر 

و در روز قیامت مکلف می شود که به . معذب ترین اشخاص در روز قیمت خواهد بود 

  3 .مجسمه اي که ساخته است روح بدمد ، در حالیکه این کار را هرگز نمی تواند 

  :حکمت و فلسفه تحریم مجسمه 

  یکتاپرستی و دوري از پیروي از بت پرستان و مشرکان  رعایت و حفظ توحید و- 1

جلوگیري از غرور مجسمه ساز که خیال می کند آنرا از عدم بوجود آورده و به آن - 2

  .حیات بخشیده است 
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 126ص  1هدایه ج  ٢
 116ص  1بدائع الصنائع ج   و  210ص  1مبسوط ج  ٣



 

١٠٤ 
 

  .مهارت در مجسمه سازي باعث تجسیم زنان عریان و یا ساختن مجسمه بتها میشود- 3

عیاش و خوشگذران است و پولهاي مجسمه و تصویر از مظاهر افتخار اشخاص - 4

  .گزافی در این راه اسراف می شود 

اما هرگاه مجسمه اي ساخته شود که از ساختنش ، تعظیم و تقدیس آن و نیز افتخار به 

آن و خود نمائی با آن منظور نباشد و هیچیک از تخلفات روحی و اخالقی در آن 

اسباب بازي کودکان که به شکل  مشاهده نباشد ، اسالم آنرا حرام نمی داند ، مانند

عروسکها یا حیوانی ساخته شود و بچه ها با آن بازي می کنند و بر زمین می کوبند و 

دور می اندازند که بطور واضح دانسته می شود که جنبه تقدیس و تبرك و تعظیم را به 

روایت شده که وي از اینکه با عروسکهایش به ) رض(از حضرت عایشۀ . خود ندارد 

بازي می ) ص(مراه دختران خردسال دیگر که با وي دوست بودند در نزد رسول خدا ه

و کان ) ص(کنت العب بالبنات عند رسول اهللا  ":کرده است خبر می دهد و می گوید 
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لمسر ) ص(و کان رسول اهللا ) ص(تاتینی صواحب لی فکن ینقمعن من رسول اهللا 

  1."بمجیهن فیلعبن معی 

  .گهداري مجسمه غیر ذي روح اشکالی ندارد ساختن و ن          -

   . ساختن نقاشی ذي روح براي گذاشتن در جاي معزز ناجائز است           -

مشروعیت و عدم مشروعیت و تحریم و تحلیل هر چیزي در اسالم بر اساس حکمتهائی 

و هدف ساختن تصویرها ، و نیز هدف از . مطرح است و علل و اسبابی را با خود دارد 

بدین معنی که هر یک . گهداري هر یک در خانه ها و امکنه ، متفاوت و متنوع است ن

از تصاویر و تولیدات تصویري روي هدف جداگانه اي ساخته شده و نیز وضعیت هر 

بنابر این هر یک از . یک در محلی که در آن نهاده می شود شکل و طرز خاصی دارد 

شمندان براي هر یک حکم جداگانه اي ارائه انواع تصویرها با دیگري فرق دارد و دان

  .داشته اند که ذیال به بحث در این مورد می پردازیم 

ساختن و رسم تصویر هائی که مورد عبادت قرار می گیرند مثل تصویر بتها ، تصویر 

و تصویر صلیب که آنرا سازنده آن به منظور عبادت و پرستش ) ع(حضرت عیسی
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ازنده آن با این عمل کافر می گردد ، زیرا به عبادت و شخص س. بسازد ، حرام است 

عده اي از . غیر خدا راضی شده و در ترویج شرك و بت پرستی کوشیده است 

را بر چنین تصویرگري  "اشد الناس عذابا یوم القیامۀ المصورون  "دانشمندان ، حدیث 

هر . ی گیردحمل نموده اند که تصویرهائی را رسم می نماید که مورد پرستش قرار م

گاه رسام و صورتگر در ساختن صورتی ، خود را با خداوند در آفرینش برابر و همانند 

بداند و چنین ادعا و قصدي داشته باشد از دین اسالم خارج شده کافر محسوب می 

و اما اگر اراده مشابهت و برابري با خدا را . شود و مورد عذاب خداوند قرار می گیرد 

رش را به منظور پرستش هم نساخته باشد باز چنین تصویري حرام نکرده و نیز تصوی

  1 .بوده و با این عملش فاسق شمرده می شود حکم عملش مانند سایر گناهان است 

اما تصویر هائیکه مورد اهانت قرار می گیرد مانند تصویر هائی که پایمال شود ، به آنها 

ه علماء و دانشمندان موجودیت آنها تکیه داده شود و دور انداخته شود ، به اتفاق هم

  .بنابر این هر تصویري اعزاز و اکرام شود جایز نیست . مباح است 
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  1."و الباس بان یصلی و بین یدیه مصحف معلق النها الیعبد و باعتباره تثبت الکراهۀ "

  .تصاویر طبیعت و بی روح اشکالی ندارد           -

ظره هاي تفریحی و موجودیت آنها در خانه و مانند تصویر درختان ، ساختمانها ، من

  . جمهور علماء به اباحت آن فتوي داده اند . سایر اماکن مباح است و اشکالی ندارد 

انی اصور هذه الصور فافتنی فیها ، فقال له ادن : فقال) رض(و جاء رجل الی ابن عباس  "

رسول اهللا  انبئک بما سمعت : منی فدنا منه ثم اعادها فدنا منه فوضع یده علی راسه فقال 

کل مصور فی النار یجعل له بکل صورة صورها نفس فتعذبه فی جهنم و : ، یقول ) ص(

  2 .فاعال فاصنع الشجر و ما ال نفس له  ان کنت البد: قال 

عکسهاي فتوگرافی اگر ناقص یا بسیار کوچک باشد و تعظیم و تقدیس نشود           -

  . اشکالی ندارد 

و دوره مسلمانان سلف وجود ) ص(این گونه تصویرها در حیات با برکت پیامبر اکرم 

مورد نهی احادیث نبوي قرار  از این جهت در باره اینکه آیا این تصویرها. نداشته است 

                                                
 64ص  1هدایه ج  ١
 184ص  3ج ) ص(التاج الجامع لالصول فی احادیث الرسول  ٢
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عده اي . می گیرد و یا قرار نمی گیرد و مباح است ، نظریات مختلفی ارائه شده است 

از دانشمندان عکسهاي فتوگرافی را هم مشمول نهی می دانند اما برخی دیگر به کیفیت 

بوجود آمدن این تصویرها و فرق آن با تصویرهائی که توسط قلم مو و برس نقاشی 

ود می آید تدقیق نظر کرده ، این عکسهارا مباح می شمارند بویژه آنگاه که این بوج

  . عکسها کامل نباشد 

البته در صورت تعظیم و تقدیس شدن ، تفاوتی بین عکس فتوگرافی و صورت نقاشی 

بنابر این شوراي فقهی ، عکسهاي فتوگرافی را اگر کوچک یا ناقص باشد . نخواهد بود 

  .نشود بال اشکال دانسته است  و تعظیم و تقدیس

اما تصویر الحیوان فان کان علی بساطاو وسادة او ثوب مفروش او ورق فانه جائز الن  "

الصورة فی هذه الحالۀ تکون ممتهنۀ و کذلک یجوز اذا کانت الصورة ناقصۀ عضوا 

الیمکن ان تعیش بدونه کالراس و نحوها اما اذا کانت موضوعۀ فی مکان محترم او 

   1. "ت کاملۀ االعضاء فانها التحل کان

                                                
 46ص  2الفقه علی المذاهب االربعۀ ج  ١
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الضرورات .براي ضرورت و حاجات مانند امور اداري ، تصویر جائز است           -

   . تبیح المحظورات 

اگر بر خالف ... استفاده از تمام وسایل تولید و پخش فیلم مانند تلویزیون و           -

  . رد دین اسالم و اخالق اسالمی استعمال نشود اشکالی ندا

سینما ، تلویزیون و سایر وسایل پخش و نشر فیلمها از ابزار و آالت تبلیغ و تعلیم می 

باشد و حکم آن مانند سایر آالت و اسباب است که می تواند به خاطر مقاصد اصالحی 

هدف از اختراع و تولید این وسایل هم در اصل ، . ، تعلیمی و تربیتی نیز استفاده شود 

اما در عصر ما ترفیه و تفریح بر . رتباطات بوده است نه ترفیه و تفریح اعالم و گسترش ا

با پیشرفت تکنولوژي ، ارتباطات و وسایل آن بسیار گسترده شده . آن غالب شده است 

هر چند از این وسایل بیشتر در منکرات و منهیات استعمال میشود اما دامنه آن ، . است 

رسد دیگر با اعالم تحریم ساخت و ساز و  آنقدر وسعت یافته است که به نظر می

. بلکه یک پدیده جهانی است . استعمال این وسایل ، نمی شود از آن جلوگیري کرد 

همانند سیل خروشان است که تمام جهان را درمینوردد و در هیچ مکانی ته نشین نمی 

ناطق این سیل جهانی چیزهاي زیادي با خود حمل می کند و از منطقه اي به م. شود 
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باید به مردم شبکه ها . هم چیزهاي با ارزش دارد و هم خس و خاشاك . دیگر می برد 

و سایتهاي دینی و اخالقی را معرفی کرد تا چیزهاي با ارزش این سیل را شکار کنند و 

و نیز علماء و . از گزند کانالهاي موهن و ضد اخالقی و ضد انسانی مصون بمانند 

ش کنند تا سایتها و شبکه هاي مفیدي طراحی کرده به این تکنسین هاي مسلمان هم تال

  . سیل بسپارند تا چهره خوبی از ما به مناطق دیگر معرفی کند 

می   در زمانهاي گذشته ، مسلمین با هر وسیله ممکن به نشر و ابالغ دعوت اسالم

و امروز . پرداختند که مهمترین وسایل آنروز ، خطابه ، مناظره ومسافرت به اطراف بود 

در کنار این وسایل ، وسایل جدیدي با سرعت بیشتر ظاهر شدند مانند کتابها ، مجالت ، 

رادیو ، تلفن ، فاکس، تلویزیون ، ماهواره و انترنت که الزم است در پیشبرد دعوت 

اسالمی از این وسایل استفاده بهینه شود که اگر ما این وسایل را در این اهداف خیر 

ر مقابل مخالفین دین بر علیه دین از آن استفاده وافر می کنند و ما از یکار نگیریم ، د

قافله عقب می مانیم که چه بسا این کوتاهی ما ، تقصیري در خدمت دعوت اسالمی 

  .نوشته شود 
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ساختن و نگهداري عکس و صورتهاي خالف دین اسالم و اخالق اسالمی           - 

  . حرام است 

یک طالق ) رض(طالقه را بنابر استناد حدیثی از ابن عباس  برخی ، زن سه – 25قرار 

مطابق قول امام نووي و عبد . می پندارند و الفاظ بعدي را تاکید لفظ اول می دانند 

اجماع اصحاب  –الحی لکنوي ، فقهاي محفل باالتفاق این نظریه را بر خالف اجماع 

سنت باالتفاق سه  دانسته و چهار مذهب اهل –) رض(در عهد حضرت عمر ) رض(

  . طالق را واقع دانسته اند 

طالق وسیله اي است که وقتی هیچ راه حل و امکان سازش بین زوجین باقی نماند و 

. تالش و کوشش صلح جویانه بزرگترها باشکست روبرو شد ، از آن استفاده می شود 

رت به آن و اسالم با وجود نفرتی که از طالق دارد ، اجازه داده است در صورت ضرو

عالقه و محبت بین زوجین گسیخته و نفرت و عداوت و کینه جاي آن . توسل شود 

بنشیند و اجراي احکام الهی متعذر گردد و زوجین نتوانستند حقوق همدیگر را رعایت 

  . کنند و هماهنگی و اتفاق میسر نبودآنوقت میتوانند ازاین ابغض المباحات استفاده کنند 



 

١١٢ 
 

و هرگاه ضرورت ایجاب کند که طالق واقع شود ، بهتر است در زمانی باشد که 

  . شریعت اسالم آنرا مشخص کرده است 

اگر کسی زنش را در پاکی ، با یک لفظ سه طالق کند و یا در یک پاکی سه بار طالق 

کند ، سه طالق واقع می شود اما زوج با این عمل خالف ، گنهکار می شود چون 

  . الم سه طالق دادن را در یک پاکی بدون رجعت بین آنها نمی پسندد شریعت اس

فمثل   قوله و بدعیه ثلثا اي مجتمعا او متفرقا کانت طالق ثلثا او انت طالق طالق طالق "

هو المنقول عن جمهور الصحابۀ و التابعین و المجتهدین منهم ابن   هذا یقع لکنه یاثم به

  . بوهریرة اخرجه عنه ابوداود اخبره عنه مالک و ا) رض(عباس 

قال ابن الهمام فی فتح القدیر طالق البدعۀ ما خالف کال قسمی السنۀ و ذلک بان یطلقها 

ثلثا بکلمۀ واحدة او متفرقۀ فی طهر واحد او اثنین کذلک او واحدة فی الحیض او فی 

الطالق و کان طهر قد جامعها فیه او جامعها فی الحیض الذي یلیه فاذا فعل ذلک وقع 

  1."انتهی . عاصیا 
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١١٣ 
 

و ابی بکر و سنتین من ) ص(کان الطالق علی عهد النبی ) : رض(قال ابن عباس  "

ان الناس قد استعجلوا فی امر : فقال عمر بن الخطاب    طالق الثالث واحدة  خالفۀ عمر

  .و احمد رواه مسلم و ابوداود . قد کانت لهم فیه اناة فلو امضیناه علیهم فامضاه علیهم 

و ابی بکر و صدرا من خالفۀ عمر کانوا یجعلون الطالق بالثالث ) ص(ان فی عهد النبی 

ان الناس قد تعجلوا فی امر : واحدة فقط ، فقال عمر   فی لفظ واحد ، کانت طالق ثلثا

الطالق و مصلحتهم فیه التانی و العمل باالحوط و جعله ثلثا فجمع اصحابه و شاورهم فی 

فصار اجماعامن الصحابۀ رضی اهللا   ه فامضاه علیهم اي حکم بجعله ثلثاذلک فوافقو

فمن قال المراته انت طالق ثلثا ، او انت طالق ، انت طالق ، انت طالق ، وقع ثالثا و   عنهم

   1."علی هذا الجمهور و االئمۀ االربعۀ 

   
ین روزهاي در شناخت مسافت قصر ، اعتبار پیاده روي سه روز از کوتاهتر – 26قرار 

این فاصله در منطقه . سال از صبح تا زوال ، ظاهر روایت ، مسلّم و متفق علیه است 

عالوه بر مطالعه و . دقیقه است  37ساعت و  6ترکمن صحراء با معیار ساعت عرف حال 
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١١٤ 
 

نفر از بین خود روحانیون  2تحقیقات بزرگان ، امتحان عملی این مسیر با پیاده روي 

بنابر این فقهاي محفل مسافت قصر را در راه . کیلومتر محاسبه شد  82روز  3محفل در 

  . کیلومتر تصویب کردند  82هموار 

مسافري که مسافت سفر شرعی را می پیماید الزم است که چهار رکعت فرض 

چنانچه مسافري . نمازهاي ظهر ، عصر و عشاء را تنصیف کرده و دو رکعت اداء کند 

ر رکعتی اداء کند اگر قعده اول را بجاي آورده باشد ، این نمازها را کامل و چها

  . گنهکار است  –قصر کردن نماز سفر  –نمازش صحیح است اما بجهت ترك واجب 

و این مسافت . بنابر این شناخت مسافت سفر شرعی از اهمیت خاصی برخوردار است 

ه ، بمدت سه نزد احناف در خشکی و راه هموار ، پیاده روي و روش شتري بار زده شد

  . روز از کوتاهترین روزهاي سال است 



 

١١٥ 
 

و آنچه از کتب فقهی برمیآید طی این مسافت از صبح هر روز تا زوال آن روز کفایت 

در برخی از منابع فقهی ، این مسافت با فرسخ و سایر معیارها تعریف شده   .می کند 

  1).الصحیح وال معتبر بالفراسخ هو . (است لیکن هیچکدام اعتبار ندارد 

. تعاریف زیادي از اکناف جهان اسالم از مسافت شرعی به کیلومتر ارائه شده است 

برخی از فقهاي محفل نیز این زمان را با روش شتر و پیاده روي آزمایش کرده اند و به 

نتایجی حتی کمتر از مقدار مصوب هم رسیده اند اما همچنانکه در متن مصوبه گذشت 

ن مسیر با پیاده روي دو نفر از بین خود روحانیون شمسی ، ای 9/8/1387، در تاریخ 

محفل که قبال اندازه و سرعت قدمهاي ایشان کنترل شده بود ، طی شد و فقهاي محفل 

و تفاوتی ندارد که این . کیلومتر تصویب کردند  82مسافت قصر را در راه هموار زمینی 

  . مسیر ، پیاده یا با وسیله طی شود 

پس هر کسی در راه پیمائی . که قول مسلّم اعتبار زمان است نه متراژ البته نا گفته نماند 

     .پیاده این زمان را کمتر یا بیشتر از کیلومتر مذکور طی کند مسافر شرعی خواهد بود 
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١١٦ 
 

در ضروریات طبی استفاده از  بنا به قاعده الضرورات تبیح المحظورات  – 27قرار 

  .یز پزشک مسلمان عادل جائز دانسته اند ادویه الکل دار را بقدر ضرورت با تجو

. و مطلوب و مرغوب شریعت است ) ص(عطر زدن و خوشبو شدن سنّت پیامبر اکرم 

خصوصا در روزهاي جمعه و اوقاتی که مسلمان قصد شرکت در مجامع و مجالس را 

عطر براي زنان هم مستحب است اگر براي شوهر و خانواده خود استعمال . داشته باشد 

زنان باید توجه کنند که اگر قصد خروج از منزل خود را دارند نباید عطر بزنند . کند 

  . که بسیار گناه است 

الکل از مواد اولیه مختلفی . در این زمان عموما در عطور الکل انداخته می شود 

اگر الکل انداخته شده در عطور از انگور و خرما بدست آمده باشد . استحصال می شود 

و شراب نه تنها حرام بلکه . حقیق نه تنها شراب بلکه جوهر و زبده شراب است از نگاه ت

نجس هم است که اگر بسیار ضرورت مبرم نباشد استعمال بیرونی آن هم روا نیست 

اگر تحقیق مذکور درست باشد . یعنی باالي جسم یا بر لباس استعمال آن حرام است 

  . ط می شود استعمال آن جایز نیست که در آن الکل مستحصل از انگور یا خرما خل



 

١١٧ 
 

و من االنجاس الخمر و السکر ، اما الخمر فالن اهللا تعالی سماه رجسا فی آیۀ تحریم  "

یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و االنصاب و االزالم رجس من  ": الخمر فقال

، و الن کل  و الرجس هو النجس "90مائده  –عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون 

   1."واحد منهما حرام و الحرمۀ ال لالحترام دلیل النجاسۀ 

اگر یقین حاصل شود که الکل موجود در ادکلن از انگور و خرما استحصال شده است 

  . بعلت نجس بودن آن ، استعمال خارجی ادکلن جایز نیست 

) ص(ل چونکه حضرت رسو. بهتر است از عطوري استفاده شود که بدون الکل باشد 

   دع ما یریبک الی ما ال یریبک  ":فرموده اند از شبهات بپرهیزید 

 :در وقف و استبدال  - 28قرار

در متون فقهی حنفی ) قول راجح(مکان مسجد قدیمی بنا به قول شیخین رح           -

تاقیام قیامت ، مسجد میماند و فروش و استبدال آن به چیزي دیگر صحیح نیست و الزم 

لیکن در صورت ضرورت شدید عمل به . المکان به این قول عمل شود است حتی ا

  .استبدال عرصه مسجد قدیمی را جایز دانسته اند ) قول امام محمد رح( قول مرجوح 
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١١٨ 
 

من اتخذ ارضه مسجدا لم یکن له ان یرجع فیه و الیبیعه ، و الیورث عنه ، النه تجرّد  "

االشیاء کلها هللا تعالی ، و اذا اسقط العبد ما و هذا الن . عن حق العباد و صار خالصا هللا 

ولو خرب ماحول . ثبت له من الحق رجع الی اصله فانقطع تصرفه عنه ، کما فی االعتاق 

المسجد و استغنی عنه یبقی مسجدا عند ابی یوسف رح النه اسقاط منه فال یعود الی 

ته النه عینه لنوع قربۀ و و عن محمد رح یعود الی ملک البانی او الی وارثه بعد مو.ملکه 

  1."قد انقطعت 

و جمهور فقهاء بر عدم جواز بیع و عدم انتقال آن به ملک مالک است و آشکار است 

   . که مذهب راجح همین مذهب جمهور است 

  .زمینهاي وقفی غیر از مسجد را تبدیل به احسن کردن جایز است           -

  :در هبه و وصیت  -29قرار 

تبعیض در هبه به یکی از وارثین گناه است هرچند در صحت و سالمت عقل           -

  .واهب ، ملکیت براي موهوب له ثابت می شود 
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١١٩ 
 

و قال الثوري و اللیث بن سعد و القاسم بن عبدالرحمن و محمد بن المنکدر و ابو  "

یجوز ان ینحل لبعض ولده دون بعض :الشافعی فی روایۀ حنیفۀ وابویوسف و محمد و

".1  

هر چند ائمه بزرگوار این بخشش را جایز دانسته اند اما این جواز ثبوت ملکیت براي 

و تفاوت قائل شدن بین اوالد و ترجیح برخی بر برخی دیگر در بذل . موهوب له است 

) : ص(قال النبی. و بخشش ، حتی در زمان صحت عقل و جسم هم شایسته نیست 

   2.اعدلوا بین اوالدکم فی العطیۀ 

  .هر درآمدي که اوالد ، شخصا دارند مال خود اوالد است           -

هرگاه فرزندي در خدمت پدر بوده و سرمایه او را بکار گیرد ، در صورت           -

  . عدم عقد شرکت ، تمام سود و سرمایه از آن پدر است و عمل فرزند ، تبرّع است 

بنا به . نه بیشتر مگر باجازه ورثه . وصیت تا مرز یک سوم دارائی مجاز است           -

  . "و الثلث کثیر  "حدیث صحیح 
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١٢٠ 
 

. وصیت به وارث صحیح نیست مگر به اجازه سایر ورثه بعد از مرگ مورث           -

ان اهللا قد اعطی لکل ذي حق  "نباید وصیت براي وارث باشد به دلیل حدیث صحیح 

  1 ."صیۀ لوارث حقه فال و

وصیت به وارث به اتفاق علماي اسالم حرام است مگر اینکه سایر وارثین نسبت به 

چنین وصیتی اجازه و رضایت دهند که در این صورت بقیه وارثین از حق خود صرف 

ولی هنگامیکه وارثین به چنین وصیتی رضایت . نظر می کنند و وصیت تنفیذ می گردد 

عملی بر خالف آن چه رسول گرامی اسالم ندهند نبایستی آن وصیت اجرا گردد زیرا 

مردود ) ص(بدان دستور داده است ، انجام می گیرد و خالف دستور پیامبر خدا ) ص(

  . و باطل است 

شود  هر نوع هبه و تقسیم اموال که اجراي آن به بعد از موت واهب تعلیق          -

  .جزو وصیت است پس رضایت همه

هر چند قبل از موت مورث رضایت . ورث شرط است وراث بعد از مرگ م          -

  .داده باشند ، چون وصیت است و حق ورثه به بعد از مرگ مورث تعلّق میگیرد 
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١٢١ 
 

اذا وهب واحد فی مرض موته شیئا الحد ورثته و بعد وفاته لم یجز سائر الورثۀ التصح  "

ازة بعد الموت الن و لو اجازوها قبل موته لم تجز اذ المعتبر هو االج. تلک الهبۀ اصال

  1 ."حق الورثۀ انما یثبت بعد الموت 

و التعتبر اجازة الورثۀ فی حال حیاة الموصی حتی کان لهم ان یرجعوا بعد موت  "

   2 ."الموصی 

هرگاه کسی از طریق حیله ، مانند معامله میراث با فرزندان ، یا از طریق قوانین           -

د در این صورت گناه متوجه موصی و موصی وضعی ، وصیت ناجائزي را تصحیح کن

 و فسروه بالزیادة. الحیف فی الوصیۀ من اکبر الکبائر : و قد جاء فی الحدیث  ". له است 

   3. "علی الثلث و بالوصیۀ للوارث 

تنظیم سند صوري باسم وارثین به قصد فرار از مالیات و امثال آن ، بدون هبه           -

مچنین یکی از وراث از روي زیرکی بعضی از اموال مورث را و ه. به او معتبر نیست 
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١٢٢ 
 

چون قصد . به اسم خودش سند تنظیم کند ، بدون رضایت دیگر وراث ، جایزنیست 

  . هبه ندارند و در اصول شریعت ، مقاصد و معانی معتبر است نه الفاظ و مبانی 

  :در مسئله حج نیابتی عوامل کاروانهاي حج  – 30قرار           -

به صورت امانت به بانک ، وصیت به حج   واریز کردن پول تشرف به حج        ·

   11ص 7رجوع به قرار .نیست و این پول بعد از فوت واریز کننده ، مال ورثه است 

اگر حج به کسی فرض شود و فوت کند ، قبال وصیت به حج کرده باشد و مال کافی * 

. دن نائب با مال محجوج عنه شرط است هم براي اجراي وصیت داشته باشد ، حج کر

پس کل یا اکثر نفقه باید از مال محجوج عنه باشد بنابر این نیابت عوامل کاروانهاي 

  .حج به دلیل نبودن نفقه از مال محجوج عنه ، جائز نیست 

ان یحج بمال المحجوج عنه اي المیت فان تبرع الحاج عنه بمال نفسه لم یجز اي ... "

  1 ."... ماله و المعتبر فی ذلک ان یکون اکثر النفقۀ من مال اآلمر عنه حتی یحج ب
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١٢٣ 
 

اگر به . در صورت تعیین نوع حج از طرف آمر یا موصی ، نائب حق مخالفت ندارد * 

و اگر مطلق گذاشته شود . اختیار نائب گذاشته شود ، نائب در نوع حج مختار است 

  .نائب باید حج افراد نیت کند 

بان یحج عنه فینبغی ان یفوض االمر الی المامور فیقول حج عنی بهذا اذا امر غیره  "

المال کیف شئت ان شئت حجۀ و ان شئت حجۀ و عمرة و ان شئت قرانا و الباقی من 

   1. "المال لک وصیۀ کیال یضیق االمر علی الحاج و الیجب رد ما فضل علی الورثۀ 
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