
1 
 

  بهترين متاع

 در أدلّه

 متن أبي شجاع

 

 :تألیف

 أحمد بن حسین بن أحمد إصفهاني

 

 

 :و بیان داليل تخريج أحاديث ،تحقیقترجمه، 

 سید مسلم تخت دار

 

 

 

 مدرسه امیریه

 گیاهدان –جزیره قشم 



2 
 

ي ونِ  َضَمان   َوَيِصح   فَْصٌل: ةِ  ادل  ْستَِقرَّ ةِ  ِف  الْم  مَّ ِلمَ  إَِذا 1اذلِّ   2قَْدر َها، ع 
 ار آن دانسته شد.هائی که در عهده )ی شخص( استقرار یافته، صحیح است هرگاه مقد و ضمانت بدهکاری

 
 
 
 
 

 
 ابِْن  َعِن  اصل در ضمانت قبل از اجماع، احادیثی است که از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم روایت شده است:. 1

نَّ  َعبَّاٍس،
َ
ًل  أ ةِ  َل   َغِريًما لَِزمَ  رَج  ِ : َفَقاَل  َدنَاِنرَي، بَِعََشَ فَاِرق َك  َواّللَّ

 
ى  ََل أ وْ  َتْقِضيَِِن، َحّتَّ

َ
تِ  أ

ْ
 يَِِن تَأ

َل  ِِبَِميٍل  تَاه   وََسلََّم، َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   بَِها َفتََحمَّ
َ
 انلَِّب   َل   َفَقاَل  وََعَده ، َما بَِقْدرِ  فَأ

ْينَ  ِمنْ : »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ 
َ
َصبَْت  أ

َ
َهَب؟ َهَذا أ  ِفيَها، نَلَا َحاَجةَ  ََل : »قَاَل  َمْعِدٍن، ِمنْ : قَاَل  «اذلَّ

ول   َعنْه   َفَقَضاَها «َخرْيٌ  ِفيَها َولَيَْس  ِ  رَس   2233صحیح، ابوداوود  .وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

که  سازم تا این شخصی مالزم بدهکارش بود که از او ده دینار طلب داشت. و گفت: قسم به خدا که تو را رها نمی

وسلم ضمانت آن بدهکاری شد. )بعد از یک ماه(  علیه اهلل وری. رسول اهلل صلیحق من را بپردازی یا برایم ضامنی بیا

وسلم آمد. ایشان فرمودند: این طالها را از کجا  علیه اهلل بدهکار به مبلغی که وعده داده بود نزد رسول اهلل صلی

سول اهلل بدست آوردی؟ گفت: از معدن. فرمود: ما به این احتیاجی نداریم خیری در آن نیست. پس ر

  اش( را پرداخت نمود. وسلم از طرف او )بدهکاری علیه اهلل صلی
ْكَوِع  بِْن  َسلََمةَ  َعنْ 

َ
نَّ : األ

َ
ِتَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

 
َ  ِِبَنَاَزةٍ  أ  َعلَيْهِ  َهْل : »َفَقاَل  َعلَيَْها، ِِل َصّلِّ

ى  ََل،: قَال وا ،«َديٍْن؟ ِمنْ  ِتَ  ث مَّ  يِْه،َعلَ  فََصّلَّ
 
، ِِبَنَاَزةٍ  أ ْخَرىى

 
 َنَعْم،: قَال وا ،«َديٍْن؟ ِمنْ  َعلَيْهِ  َهْل : »َفَقاَل  أ

ى  َصل وا: »قَاَل  مْ  ََعَ ب و: قَاَل  ،«َصاِحِبك 
َ
َّ  َقَتاَدةَ  أ وَل  يَا َدْين ه   ََعَ ، رَس  ِ ى  اّللَّ  3322بخاری  .َعلَيْهِ  فََصّلَّ

وسلم آورده شد که بر آن نماز بگزارد. فرمود: آیا بدهکاری دارد؟ گفتند: نه. پس  علیه اهلل ای نزد رسول اهلل صلی جنازه

ای دیگر آورده شد، فرمود: آیا بدهکاری دارد؟ گفتند: بله. فرمود: بر صاحب خویش نماز  بر او نماز گزارد. سپس جنازه

 . پس بر آن جنازه نماز گزارد.کنم بگزارید. ابوقتاده گفت: ای رسول خدا! من بدهکاری او را ضمانت می

 کند. شود پس به بیع شباهت پیدا می ی انسان ثابت می در اقناع آمده: زیرا با عقد، حقی در ذمه. 3
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َطاََلَة   اْْلَقِّ  َولَِصاِحِب  اِمِن  ِمنَ  َشاءَ  َمنْ  م  ونِ  1الضَّ ، َوالَْمْضم  َمان   ََكنَ  إَِذا 2َعنْه  ى  الضَّ  ََعَ
  3بَيَّنَا. َما

ی صاحب حق است بازخواست کسی که بخواهد از ضامن و ضمانت شده از طرف او، هرگاه ضمانت باشد بر و برا
 آن چه بیان کردیم.

اِمن   َغِرمَ  َوإَِذا ونِ  ََعَ  رََجعَ  الضَّ ، الَْمْضم  َمان   ََكنَ  إَِذا َعنْه    5بِإِْذنِِه. 4َوالَْقَضاء   الضَّ
گردد هرگاه ضمانت و پرداخت با  ضامن( بسوی مضمون عنه برمیو هرگاه )صاحب حق،( ضامن را غرامت کرد، )

 ی مضمون عنه( باشد. ی او )یعنی با اجازه اجازه
وِل، َضَمان   يَِصح   َوََل  ْب، لَمْ  َما َوََل  6الَْمْجه   8.الَْمِبيعِ  َدرْكَ  إَِلَّ  7ََيِ

 درک مبیع. شود و نه چیزی که واجب نگردیده است مگر )ضمانت( و ضمانت مجهول صحیح نمی
ول   قَاَل . 1 ِ  رَس  ِعيم  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ْين   ََغِرٌم، الزَّ  3042صحیح، ابن ماجه  .َمْقِضي  َوادلَّ

 شود و بدهکاری باید پرداخت شود. ضامن غرامت می
دهکاری باید پرداخت گونه که در حدیث فوق گذشت، ب ی اوست. و همان در مغنی آمده: زیرا بدهکاری در ذمه. 3

 شود. 
ی مضمون له و مضمون عنه مستقر گردد و مقدار آن معلوم  شروط ضمانت متوفر باشد. یعنی بدهکاری در ذمه. 2

 باشد. 
ی مضمون عنه نیست و  ی مضمون عنه باشد اما در پرداخت نیازی به اجازه در این مسأله، ضمانت باید با اجازه. 0

در اقناع تصحیح این  و داند. را شرط می عنه مضمون ی اجازه ،پرداختدر است که  قول ابوشجاع در اینجا ضعیف
 ی باجوری بر ابن قاسم آمده است. شجاع و حاشیه شرح ابی

خواهد ضمانت کند اگر به مضمون عنه گفت: آیا اجازه دارم از طرف شما ضمانت بدهکاری  زمانی که ضامن می. 2
شما را بنمایم؟ اگر مضمون عنه قبول کرد و سپس هنگام رسیدن موعد، ضامن مبلغ را به مضمون له پرداخت کرد 

ی مضمون  از طرف او پرداخت نموده را بگیرد. زیرا با اجازه تواند از مضمون عنه پولی را که در این مسأله ضامن می
 عنه، مال خویش را صرف منفعت او کرده است. 

اما اگر بدون این که مضمون عنه خبر داشته باشد او را ضمانت کرد و هنگام رسیدن موعد، پول را به مضمون له 
 خیر خود ضمانت کرده است.تواند به مضمون عنه رجوع کند زیرا از تبرع و  پرداخت کرد؛ نمی

کند. و در کفایه األخیار  شود پس به بیع شباهت پیدا می ی انسان ثابت می در اقناع آمده: زیرا با عقد، حقی در ذمه. 6
 آمده: زیرا در جهالت، فریب است.

 کنم. خواهی به خالد بدهی من آن را ضمانت می گوید: ای عمرو! قرضی که فردا می مثال زید می. 7
کنم که این ماشین دزدی نیست. یا پولی  گوید: من ضمانت می فروشد. خالد می مثال: زید، ماشینی را به عمرو می. 3

 کند دزدی نیست. که پرداخت می



4 
 

ولِ  ََعَ  ََكنَ  إَِذا 1َجائَِزةٌ  بِاَْلََدنِ  َوالَْكَفالَة   فَْصٌل:  2.ِِلَدِمي  َحقي  بِهِ  الَْمْكف 

 گاه بر کفالت شده حقی برای انسان باشد.و کفالت به بدن جایز است هر

 

 

 

در تحفه، نهایه، مغنی و منهج آمده: به خاطر حاجت شدید به آن، جایز دانسته شده است. در مغنی آمده: به این . 1

رِْسلَه   لَنْ  قَاَل ﴿شود:  آیه استیناس کرده می
 
مْ  أ ى  َمَعك  ِ  ِمنَ  َمْوثًِقا ت ْؤت ونِ  َحّتَّ ت نَِِّن  اّللَّ

ْ
سوره  ﴾بِهِ  ََلَأ

 66یوسف، آیه

السالم به پسران خویش( گفت: من هرگز بنیامین را همراه شما نخواهم فرستاد تا این که عهد و پیمان  )یعقوب علیه

 گردانید. مستحکمی از طرف اهلل عزوجل به من بدهید که او را )سالم( به من برمی

.َوالَْمْوثِق  الْكَ نویسد:  ماوردی در الحاوی الکبیر می  ِفيل 

ت َها َوالَْمْذَهب   در منهاج آمده:. 3 وَبةٌ  َعلَيْهِ  َمنْ  بِبََدنِ  ِصحَّ ق  َها قَْذٍف  وََحدِّ  َكِقَصاٍص  ِِلَدِمي  ع   ِف  َوَمنْع 
ودِ  د  . اللِ  ح   َتَعاََلى

مذهب، صحیح بودن آن به بدن شخصی است که بر او عقوبتی برای انسان باشد مانند: قصاص و حد دشنام )در 

کند(.  و در حدود اهلل متعال منع است )در مغنی  فه و مغنی آمده: زیرا حق الزم است پس به مال شباهت پیدا میتح

شود. در تحفه آمده: زیرا  آمده: مانند: حد خمر، زنا و دزدی؛ زیرا حقوق خداوند تا حد امکان در دفع آن سعی کرده می

 ایم(. به پوشاندن و ساقط کردن آن مامور شده

شود. اگر مکفول به وفات کند از  نهاج آمده: اگر موعد مقرر فرارسید و مکفول به نیامد، کفیل زندان کرده میدر م

 شود. کرده نمی  کفیل، مال مطالبه

شود که او را حاضر کند. اما  در مغنی آمده: اگر مکفول به متواری شد و کفیل، مکان او را ندانست اجبار کرده نمی

داند باید او را احضار کند. اگر مکفول به نیامد و کفیل بدهکاری از طرف مکفول به  را میاگر مکان مخفی شدنش 

 شود.   شود. اما هرگاه مکفول به حاضر شد و یا وفات کرد مال او مسترد کرده می پرداخت کرد، زندان کرده نمی
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َكةِ  فَْصٌل: ِ ائَِط  ََخْس   1َولِلَشَّ نْ : ََشَ
َ
ونَ  أ ى  يَك  َراِهمِ  ِمنَ  نَاضي  ََعَ نَاِنرِي، ادلَّ   2َوادلَّ

 ها و دینارها باشد.  که بر نقد از درهم و برای شرکت پنج شرط است: آن

نْ 
َ
نِْس  ِف  َيتَِّفَقا َوأ نْ  3َوانلَّْوِع، اْْلِ

َ
، ََيِْلَطا َوأ   4الَْمالَْْيِ

 که دو مال را مخلوط کنند.  و آن که در جنس و نوع متفق باشند. و آن
 هایه و مغنی در مورد جواز شراکت، اجماع بیان شده است.در تحفه، ن. 1

ائِِب، َعِن  نَْت : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  لِلنَِّبِّ  قَاَل  السَّ يِكي ك  نَْت  اْْلَاِهِليَّةِ  ِف  ََشِ يٍك، َخرْيَ  فَك   ََل  ََشِ
 3337صحیح، ابن ماجه  .ت َماِريِِن  َوََل  ت َداِريِِن،

وسلم گفت: در جاهلیت، شما شریک من بودید و بهترین شریک بودید که  علیه اهلل ل اهلل صلیسائب بن یزید به رسو

 کردید. کردید و بحث و جدل هم نمی با من مخالفت نمی

 در تحفه، نهایه و مغنی آمده است: بر شرکت با درهم و دینار، اجماع شده است. . 3

مرجوحی است. قول راجح این است که شراکت در مثلیات  داند قول قول مصنف که شراکت را فقط در نقد جایز می

 شود. نیز صحیح می

ها. مفهوم عبارت تحفه، نهایه و مغنی در  شود به غیر از قیمت کردنی در منهاج آمده: شراکت در مثلیات، صحیح می

توان آن  ند که نمیشو ای مخلوط می شرح این عبارت چنین است: زیرا در مثلیاتی همانند گندم و جو، دو مال به گونه

شود مال کدام یک تلف شده است. و به  دو را از یکدیگر تمییز داد در نتیجه با تلف شدن قسمتی از آن، دانسته نمی

ها )همانند شتر(  توان به طور مساوی اموال را بین دو شریک تقسیم کرد. اما در قیمت کردنی هنگام تقسیم، می

ها بدون تمییز، امکان پذیر نیست. لذا اگر قسمتی از آن، تلف شد دانسته  شراکت جایز نیست زیرا مخلوط کردن آن

ی  شود و به اندازه می شود مال کدام یک از دو شریک تلف شده در نتیجه هنگام تقسیم، مال یک نفر ناقص می

 توان بین دو شریک تقسیم کرد.   سهم شرکاء، نمی

س با همدگیر تفاوت داشته باشند، دو مال از یکدیگر تمییز داده در کفایه األخیار آمده: زیرا اگر در نوع و جن. 2

 شوند.  می

در کفایه األخیار آمده: زیرا جدایی قبل از مال حاصل است. یعنی پیش از شراکت، دو مال از یکدیگر جدا بودند . 0

 کند. ا نمیاکنون که عقد شراکت منعقد شده باز هم دو مال از همدیگر جدا هستند پس شراکت، معنائی پید
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نْ 
َ
َذنَ  َوأ

ْ
َما َواِحدٍ  ك    يَأ نْ  1اَلَََّص ِف، ِف  لَِصاِحِبهِ  ِمنْه 

َ
ونَ  َوأ بْح   يَك  ان   الرِّ ى  َواْْل ْْسَ  قَْدرِ  ََعَ

.  2الَْمالَْْيِ

 که سود و زیان به مقدار دو مال باشد. که هر کدام از آن دو به صاحبش در تصرف کردن اجازه دهد و آن و آن

 ِّ َما َواِحدٍ  َوِلك  َها ِمنْه  َما َماَت  َوإَِذا 3َشاَء، َمَّتى  فَْسخ  ه  َحد 
َ
4.َبَطلَْت  أ

  

و برای هر کدام از آن دو، فسخ آن )جایز( است هرگاه که بخواهد. و هرگاه یکی از آن دو فوت کرد، )شراکت( باطل 

 شود. می

نَْسانِ  َجازَ  َما َوك    فَْصٌل: نْ  5َل   َجازَ  نَْفِسهِ بِ  ِفيهِ  اَلَََّص ف   لِْْلِ
َ
َ  أ وْ  ِفيهِ  ي َوكِّ

َ
، أ َ   6َيتََوكَّ

و هر چیزی که برای انسان، تصرف کردن در آن از طرف خودش جایز است، برای او درست است که در آن )کسی 

 را( وکیل کند یا )خودش در آن( وکیل شود. 

که باقی شرکاء، اجازه  ر آن تصرف کنند مگر ایندر مغنی آمده: زیرا در مال مشترک برای شرکاء جایز نیست که د. 1

 ای که بر آن داللت دهد. شود مگر با صیغه بدهند و اجازه از جانب آنان فهمیده نمی

مثال اگر یک نفر، سه میلیون و دیگری شش میلیون در شراکت سرمایه گذاری کنند سود و زیان، یک به سه . 3

 خواهد بود. 

 ود و زیان از ثمرات دو مال است پس به تبع آن، باید بر مقدار آن دو سنجیده شود.در تحفه و مغنی آمده: زیرا س

در إقناع آمده: زیرا شراکت از طرفین، عقدِ جایز است. در تحفه آمده: زیرا شرکاء در تصرف مال به همدیگر . 2

 دهند )و وکالت نیز عقد جایز است(.  وکالت می

 شود. ج او از اهلیت تصرف است که شراکت باطل میدر کفایه األخیار آمده: به علت خرو. 0

ی اهلل  در تحفه، نهایه و مغنی آمده: قبل از اجماع، اصل در آن آیات قران و احادیث وارد شده، از آن فرموده. 2

ْهِلَها﴾ عزوجل است:
َ
ْهِلِه وََحَكًما ِمْن أ

َ
 22سوره نساء، آیه  ﴿فَاْبَعث وا َحَكًما ِمْن أ

 ی همسر بفرستید. ی شوهر و داوری از طرف خانواده ادهداوری از طرف خانو

 آمده است. 3211صحیح بخاری وسلم، ابوهریره را بر صدقات در  علیه اهلل همچنین وکیل کردنِ رسول اهلل صلی

در االقناع و تحفه آمده: زیرا هرگاه نتواند در مال خود تصرف کند پس از باب اولی که دیگری نمی تواند در مال . 6

 تصرف کند.  او
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ي  َعْقٌد َجائٌِز، َوالَْوََكلَة   َما ِلك  َها ِمنْه  َحِدِهَما، بَِموِْت  َوَتنَْفِسخ   1َشاَء، َمَّتى  فَْسخ 
َ
  2أ

و وکالت، عقد جایزی است، برای هر کدام از آن دو، فسخ آن است هر وقت که بخواهد. و با مرگ یکی از آن دو 

 شود. فسخ می
ِمْيٌ  َوالَْوِكيل  

َ
ه   يَمافِ  أ . َوِفيَما َيْقِبض  ف ه    4بِاَلَّْفِريِط. إَِلَّ  يَْضَمن   َوََل  3يََْصِ

شود مگر با  کند. و غرامت نمی کند و در آن چه آن را مصرف می چه آن را قبض می  و وکیل، امین است در آن

 انگاری. سهل

نْ  ََي وز   َوََل 
َ
ائَِط: بِثََلثَةِ  إَِلَّ  َويَْشََتَِي  يَِبيعَ  أ نْ  ََشَ

َ
نْ  5الِْمثِْل، بِثََمِن  يَِبيعَ  أ

َ
ونَ  َوأ  َنْقًدا يَك 

، بِنَْقدِ    6اَْلَََلِ
که نقد باشد به نقد  که به قیمت مثل بفروشد، و آن که بفروشد و بخرد مگر به سه شرط: آن شود آن و درست نمی

 شهر.

را موکل گاهی مصلحت را در این در مغنی و کفایه الخیار آمده: زیرا وکالت، عقد ارفاق و معونت است. و زی. 1

شود که فراغت  تری را وکیل خود گرداند. و همچنین وکیل گاهی می بیند که وکیل را عزل کند و شخص حاذق می

رَ  ََل کند که وکیل مال مردم باشد پس الزام کردن دو طرف، ضرر آشکاری است و در حدیث آمده:  پیدا نمی  ََضَ
اَر. َوََل   3201ماجه صحیح لغیره، ابن  َِضَ

 ضرر رساندن به خود و ضرر رساندن به دیگران هرگز جایز نیست.

 شود. در کفایه األخیار آمده: به خاطر خروج او از اهلیت تصرف است که شراکت باطل می. 3

ه در کفایه األخیار آمده: زیرا وکیل از طرف موکل، امین دانسته شده که امور خویش را داوطلبانه به او واگذار کرد. 2

 کند. است پس غرامت کردن او با امین دانستن او منافات پیدا می

شود. پس اگر چه  در کفایه األخیار آمده: زیرا شأن او شأن تمام أموری است که شخص در آن امین دانسته می. 0

فظ مال انگاری از طرف او حادث شود به خاطر ح شود اما اگر تعدی و تجاوز و سهل اصالتاً امین، غرامت کرده نمی

 شود. مردم و به خاطر دفع ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق دیگران غرامت کرده می

کند و از  دهد )که وکیل با نقد آن منطقه خرید و فروش می در کفایه األخیار آمده: زیرا عرف بر آن داللت می. 6و2

کرد در ضمن آن، این دو شرط کند.( پس وقتی که او را وکیل  ای که در آن ضرر فاحش باشد؛ اجتناب می معامله

 ماند که به آن تلفظ زده است. نهفته و مانند این می
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نْ  َوََل 
َ
ى  ي ِقر   َوََل  1َنْفِسِه، ِمنْ  يَِبيعَ  ََي وز  أ ِهِ  ََعَ َوِّكِّ  بِإِْذنِهِ  2م 

 3.إَِلَّ

 او.ی  کند مگر با اجازه که به خودش بفروشد و بر علیه موکل خود اقرار نمی شود آن و درست نمی

َقر   فَْصٌل: َباِن: 4بِهِ  َوالْم  . وََحق   َتَعاََلى  اللِ  َحق   ََضْ وع   يَِصح   َتَعاََلى  اللِ  فََحق   اِْلَدِمِّ  الر ج 
وع   يَِصح   ََل  اِْلَدِمِّ  وََحق   5بِِه، اْْلِقَْرارِ  َعِن  ِفيهِ    6بِِه. اْْلِقَْرارِ  َعِن  ِفيهِ  الر ج 

و نوع است: حق خداوند متعال و حق انسان. پس حق خداوند متعال، )بعد( از اقرار به آن و اقرار شده به چیزی، د
 شود. شود. و حق انسان، )بعد( از اعتراف کردن به آن بازگشت به آن صحیح نمی رجوع کردن در آن صحیح می

اند که با خرید ارزان به  ها حریص کند. همچنین طبیعتاً انسان در کفایه األخیار آمده: زیرا عرف اقتضای آن می. 1
خود نفع برسانند در حالی که مقصود از وکالت، فروختنِ مالِ موکل با قیمت خوب است که این دو أمر با همدیگر در 

 اند، معامله کند. تواند با پدر و پسرش که مستقل تضاداند. در منهاج آمده: قول أصح این است که می

 ر در آن چیزی است که مالک آن نیست.در کفایه األخیار آمده: زیرا اقرا. 3

تواند بر موکل  ی موکل، وکیل نمی در اإلقناع آمده: این قول ضعیفی است، قول اصح این است که حتی با اجازه. 2
خویش اقرار کند. مثال اگر موکل بگوید: تو را وکیل کردم که از طرف من به نفع فالنی اقرار کنی، صحیح نیست. 

.ََل  در منهاج آمده: َصحِّ
َ
 بنابر قول أصح که توکیل در اقرار جایز نیست. ِف اْْلِقَْراِر ِف اأْل

خداوند  در تحفه، نهایه و مغنی آمده: اصل در مشروعیت آن قبل از اجماع، آیات قران و احادیث وارد شده است:. 0

ون وا فرماید: متعال می اِمْيَ  ﴿ك  َهَداءَ  بِالِْقْسِط  قَوَّ ِ  ش  ى  َولَوْ  ّلِلٰ ْم﴾  ََعَ ِسك  ْنف 
َ
 122سوره نساء، آیه: أ

ی عدل و داد باشید و به خاطر اهلل عزوجل شهادت دهید و اگر چه به زیان خودتان باشد. مفسرین  بسیار برپادارنده
 گویند: شهادت دادنِ فرد بر خود، همان اقرار است. می

  يَا َواْغد  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّب  
 
ةِ  إََِل  نَيْس  أ

َ
َذا، اْمَرأ فَْت  فَإِنِ  هى َْها.  اْعََتَ  3210بخاری فَارُْج 

 ای أنیس! به نزد زنِ این شخص برو، اگر اعتراف کرد او را سنگسار کن.

ا: قَاَل  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن . 2 َتى  لَمَّ
َ
وْ  َقبَّلَْت، لََعلََّك : َل   قَاَل  وََسلََّمََ َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َمالٍِك  ْبن   َماِعز   أ

َ
 أ

وْ  َغَمْزَت،
َ
 6330بخاری َنَظْرَت.  أ

وسلم آمد. ایشان فرمودند: شاید بوسه زدی یا بازی  علیه اهلل وقتی که ماعز )با اعتراف به زنا( به نزد رسول اهلل صلی
 کردی یا نظر انداختی.

حقوق مردم بر کشمکش و ستیز است. در اقناع  در کفایه األخیار آمده: زیرا حقوق خداوند بر بخشش است اما. 6
 آمده: به علت تعلق گرفتن حق مُقَر له )کسی که اقرار به نفع او شده( بازگشت از آن جایز نیست.
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ة   َوَتْفتَِقر   ائَِط  ثََلثَةِ  إََِلى  اْْلِقَْرارِ  ِصحَّ ، اَْل ل وغ ،: ََشَ ، 1َوالَْعْقل   بَِمالٍ  ََكنَ  َوإِنْ  2َواَِلْخِتيَار 
وَ  َرابِعٌ  ََشٌْط  ِفيهِ  ا ْعت ِبَ  . َوه    3الر ْشد 

و صحیح بودن اقرار به سه شرط نیازمند است: بالغ بودن، و عاقل بودن، و اختیار داشتن، و اگر )اقرار( به مال باشد 
 ت در دین و مال است.شرط چهارم در آن معتبر است و آن صالحی

قَرَّ  َوإَِذا
َ
ولٍ  أ   5َبيَانِِه. ِف  هِ إَِِلْ  رََجعَ  4بَِمْجه 

 گردد.  و هرگاه به چیز نامعلومی اقرار کرد در بیان کردنش بسوی آن )مجهول( بازمی
در مغنی آمده: زیرا تصرفات آنان در مالشان جایز نیست. و دلیل منع تصرفات مالی این اشخاص در باب حجر . 1

 گذشت.

ْكِرَه َوقَلْب ه   َمنْ ﴿در مغنی و نهایه آمده: اهلل عزوجل می فرماید: . 3
 
َكَفَر بِالِل ِمْن َبْعِد إِيَمانِِه إَِلَّ َمْن أ

ْيَماِن﴾  ْطَمِِئي بِاْْلِ  146سوره نحل، آیه م 

شوند در حالی که قلب آنان به  مگر کسانی که بر کفر، اجبار کرده میشوند  کسانی که پس از ایمان آوردن، کافر می

ی حکم کفر دانست پس اقرار کردن بر چیزی بغیر از کفر،  اجبار را ساقط کنندهایمان، آرام و ثابت است. اهلل عزوجل 

 اولی است که اعتباری نداشته باشد. 

شود و در باب حجر با دالیل آن گذشت که تصرفات سفیه در  زیرا شخصی که رشید نباشد، به او سفیه گفته می. 2

 مالش صحیح نیست.

کنند و همچنین اقرار او  شود مانند اموری که حد و قصاص را ایجاب می رفته میاما در أمور غیر مالی، اقرار سفیه پذی

 شود زیرا موارد اشاره شده أموری هستند که به مال تعلق ندارند. در طالق، خلع و ظهار نیز پذیرفته می

ادن از حق سابق باشد. زیرا اقرار به مجهول، خبر د در تحفه و نهایه آمده: اقرار به مجهول به اجماع صحیح می. 0

شود. در البیان آمده: زیرا اقرار، حقی است که بر  است و خبردادن از چیزی گاهی با تفصیل و گاهی مجمل بیان می

 شود. گردن اوست لذا به همراه جهالت به آن نیز صحیح می

شود و اگر چه  رفته میگاه به چیز مجهولی اقرار کرد، از هر چیزی که قیمتی باشد تفسیر او پذیدر منهاج آمده: هر. 2

 اندک باشد.
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وَ  1بِِه، وََصلَه   إَِذا اْْلِقَْرارِ  ِف  اَِلْستِثْنَاء   َوَيِصح   ةِ  َحالِ  ِف  َوه  حَّ  2.َسَواءٌ  َوالَْمَرِض  الصِّ

شود هرگاه استثنا را به اقرار وصل کرد. و اقرار در حالت تندرستی و بیماری یکسان  و استثنا در اقرار صحیح می

 است.

ْمِكن   َما َوك    ْصٌل:فَ    4َعيِْنِه، َبَقاءِ  َمعَ  3بِهِ  اَِلنِْتَفاع   ي 
 شود،  و هر چیزی که نفع بردن از آن به همراه باقی ماندن ذات آن ممکن می

اند. در اقناع آمده: زیرا استثنا به کثرت در قران و سنت و  را در این باره بیان کرده صاحبان تحفه و نهایه، اجماع. 1

 م عرب وارد شده است. کال

اگر مستثنی را به مستثنی منه وصل نکند استثنا اعتباری ندارد. مثال بگوید: زید از من یک میلیون طلب دارد و بعد 

از یک ساعت بگوید: مگر پانصد هزار. در این مسأله چون مستثنی متصل نیست استثناء فاقد اعتبار است و یک 

 گردد. میلیون الزمش می

بارت اقناع چنین است: مثال اگر در حالت تندرستی اقرار کرد به زید، یک میلیون بدهکار است و در مفهوم ع. 3

شوند و اولی بر دومی مقدم نیست  حالت بیماری اقرار کرد به عمرو، دو میلیون بدهکار است هر دو اقرار تنفیذ می

 بلکه هر دو اقرار، در حکم با همدیگر برابرند.

ی اهلل  مغنی آمده: اصل در آن قبل از اجماع، آیات قران و احادیث وارد شده است، از آن فرموده در تحفه، نهایه و. 2

وَن﴾ عزوجل است: وَن الَْماع   22سوره نساء، آیه  ﴿َوَيْمنَع 

 کنند. دهند( خودداری می و از دادن وسایل کمکی ناچیز )که همسایگان به همدیگر می

نَِس  َعنْ 
َ
، اّللَّ   رَِضَ  َمالٍِك  بِْن  أ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّب   فَاْستََعارَ  فََزٌع، بِالَْمِدينَةِ  ََكنَ : قَاَل  َعنْه 
ِب  فَرًَسا

َ
َقال   َطلَْحَة، أِل وٌب، َل   ي  .  َمنْد   3363بخاری فََرِكبَه 

وسلم  علیه اهلل  صلیدر مدینه )صدای مهیبی شنیده شد که به سبب آن، در مردم( ترسی بوجود آمد. رسول اهلل

 را به عاریت گرفت و سوارش شد. -شد  که به آن مندوب گفته می -بالفاصله اسب ابوطلحه 

رود.  ها از بین می ده: عاریت دادنِ شمع برای افروختن و طعام برای خوردن جایز نیست زیرا اصل آنآم در تحفه. 0

 رود.  صل آن از بین نمیاما اگر شمع را برای زینت عاریت بدهد جایز است زیرا ا
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ه   ََكنَْت  إَِذا إََِعَرت ه   َجازَْت    1آثَاًرا َمنَافِع 
 عاریت دادن آن درست است هرگاه منافع آن باقی باشد. 

ْطلََقةً  الَْعاِرَية   َوََت وز   َقيََّدةً  م  ةٍ  َوم  دَّ   2بِم 
 شود.  و عاریت به طور مطلق )بدون بیان مدت( و مقید به مدت، درست می

که شخصی بگوید این گوسفند را جهت شیر دادن یا زاییدن به تو عاریت  در اقناع و کفایه االخیار آمده: مانند این .1

 ماند. دادم. قاضی ابوشجاع بر این است که صحیح نیست زیرا شیر دادن و زاییدن منفعتی است که باقی نمی

است که عاریت صحیح است و استفاده از شیر و نسل  ی نبراوی بر اقناع آمده: در این مسأله، معتمد این در حاشیه

دان با مرکب برای نوشتن و  شود. همچنین اگر مرکب ی فاسده محسوب می آن، برای شخص مباح است و هدیه

گیرد و از مرکب و آب به حکمِ  ی پر از آب برای وضو، عاریت داد ظرفِ مرکب و ظرفِ آب، حکمِ عاریت می کوزه

 فاده شده است.مباح بودن از آن است

در کفایه األخیار آمده: زیرا در عاریت، انتفاع بردن از مال عاریت گرفته شده مباح است پس شخصی که مال . 3

گرداند اجازه دارد که بدون مدت عاریت بدهد و گاهی برای آن وقت  خویش را برای عاریت به دیگری مباح می

 تعیین نماید.

تواند بنا کند یا  دت، تا وقتی که زمان آن به پایان نرسیده هر چقدر بخواهد میدر اقناع آمده: در عاریت مقید به م

 تواند بنا کند یا زراعت کند. زراعت کند. اما در عاریت بدون مدت، فقط یک بار می

اگر زمینی را برای بنا کردن یا کاشتن عاریت داد و مدتی را برای آن تعیین نکرد  در منهاج و شرح آن، مغنی آمده:

پس به عاریت خویش بازگشت. اگر به هنگام عقد، معیر و مستعیر با یکدیگر شرط کرده بودند که هرگاه معیر اراده س

تواند رجوع کند، پس طبق قراری که گذاشته  کرد در عاریت خویش رجوع کند بدون پرداخت خسارت به مستعیر می

 تواند آن را قلع کند.  این کار را نکرد، معیر می بودند الزم مستعیر است که آن بنا یا زراعت را قلع کند و اگر

کنم این حق را دارد زیرا مِلک  اما اگر به هنگام قرارداد، شرط قلع نکرده بودند و مستعیر گفت که آن را قلع می

  شود. خودش هست و ضرر متوجه خودش می

بنا یا زراعت را به حال خود رها کند و  کنم پس معیر اختیار دارد که آن اما اگر مستعیر گفت: آن را مجانی قلع نمی

اند: یا معیر  ی زمین را از مستعیر بگیرد یا آن را قلع کند و خسارت نقص قیمت را به مستعیر پراخت کند. و گفته اجاره

 تواند آن بنا یا زراعت را از مستعیر بخرد. می
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ونَةٌ  َوِهَ  ْستَِعريِ  ََعَ  َمْضم   1.ِفَهاتَلَ  يَْومَ  بِِقيَمِتَها الْم 

 و آن بر عاریت گیرنده ضمانت شده است به قیمت آن در روز تلف آن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

َخَذْت  َما اِْلَدِ  ََعَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّب  . 1
َ
ى  أ . َحّتَّ يَه  آن را صحیح  3243حاکم در مستدرک  ت ؤَدِّ

 دانسته و ذهبی با او موافقت نموده.

 سی است که چیزی را گرفته تا این که آن را )به مالکش( تحویل دهد.غرامت بر ک

ی استفاده داده شده است در این  در کفایه األخیار آمده: اگر عاریت در آن مقداری تلف شد که به مستعیر اجازه

د در مسیر شود. مثال: اگر ماشینی را به عاریت گرفت که از شیراز به اصفهان برو صورت مستعیر، غرامت کرده نمی

ای تصرف کرده که مالکِ آن با  شود زیرا در مال عاریت به اندازه راه، ماشین تلف شد؛ مستعیر غرامت کرده نمی

 رضایت خود به او اجازه داده است. 

شود زیرا در  اما اگر همین شخص از شیراز به بندرعباس برود و ماشین تلف شود در این صورت غرامت کرده می

 ای تصرف کرده که مالکِ آن به او اجازه نداده است. نهمال عاریت به گو
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َحدٍ  َماًَل  َغَصَب  َوَمن فَْصٌل:
َ
ه   لَِزَمه   1أِل رْش   2رَد 

َ
ْجَرة   3َنْقِصهِ  َوأ

 
 تَِلَف  فَإِنْ  4ِمثِْلِه. َوأ

  6ِمثٌْل، َل   ََكنَ  إِنْ  بِِمثِْلهِ  5َضِمنَه  
ی مثل آن  داندن آن و خسارتِ نقصِ قیمتِ آن و اجرهو کسی که مال کس دیگری را به زور تصاحب کرد، برگر

 شود اگر برای آن مانندی باشد،  واجب اوست. پس اگر تلف شد، همانند آن، غارم آن می

ی  در االقناع و کفایه األخیار آمده: اصل در تحریم غصب قبل از اجماع، آیات قران وارد شده، از آن فرموده. 1

 ﴿خداوند متعال است: 
ْ
ْم بِاَْلَاِطِل﴾َوََل تَأ ْم بَيْنَك  ْمَوالَك 

َ
ل وا أ  133سوره بقره، آیه  ك 
 و اموال یکدیگر را به ناحق نخورید.

مْ  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّب   مْ  ِدَماَءك  ْمَوالَك 
َ
ْم، َحَرامٌ  َوأ ْرَمةِ  َعلَيْك  مْ  َكح  َذا يَْوِمك   ِف  هى

مْ  َذا، َشْهِرك  مْ  ِف  هى ك  َذا بَََلِ  1313مسلم  .هى
هایتان و اموالتان بر شما حرام است مانند حرام بودن این روز )روز عرفه(، در این ماه )ماه ذوالحجه(، در  همانا خون

 این شهر )شهر مکه(.

َخَذْت  َما اِْلَدِ  ََعَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّب  . 3
َ
ى  أ يَه   َحّتَّ آن را صحیح  3243حاکم در مستدرک  .ت ؤَدِّ

 دانسته و ذهبی با او موافقت نموده.

 غرامت بر کسی است که چیزی را گرفته تا این که آن را )به مالکش( تحویل دهد. 

مثال: اگر ماشینی را غصب و سپس آن را معیوب کرد. هنگام بازگرداندنِ آن به مالک، باید خسارت نقص قیمت . 2
 ند.را نیز پرداخت ک

مثال غاصب، ماشینی را بیست روز نزد خود نگه دارد، عالوه بر بازگرداندنِ ماشین و پرداختِ خسارتِ نقصِ . 0
شود. زیرا غاصب باعث شده که مالک نتواند بیست روز از منفعت مال  ی بیست روز نیز از او گرفته می قیمت، کرایه

 خویش بهره ببرد.

 رابطه بیان شده است.در مغنی المحتاج، اجماع در این . 2

وا َعلَيِْه بِِمثِْل َما ﴿فرماید:  در اقناع آمده: اهلل عزوجل در قران می. 6 ْم فَاْعتَد  َفَمِن اْعتََدىى َعلَيْك 
ْم﴾  120سوره بقره، آیه  اْعتََدىى َعلَيْك 

 را بستانید.ای که به شما تعدی و تجاوز کرده، حق خویش  کسی که به شما تعدی و تجاوز کرد پس به اندازه

 ی سلم در آن صحیح باشد. مثلی آن چیزی است که به کیل یا وزن بیاید و معامله



14 
 

نْ  لَمْ  إِنْ  َوبِِقيَمِتهِ  ْكَثَ  ِمثٌْل  َل   يَك 
َ
 1.اَلَّلَِف  يَْومِ  إََِلى  الَْغْصِب  يَْومِ  ِمنْ  ََكنَْت  َما أ

 غصب تا روز تلف بود.ترین آن چه از روز  و به قیمت آن اگر برای آن مانندی نباشد بیش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در اقناع و کفایه األخیار آمده: زیرا هنگامی که قیمت مال مغصوبه به نهایتِ قیمتِ خود رسید مطالَب بوده که . 1

 مال را تحویل بدهد.


