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جواز در صورت عدم قبض مهر ،فاقد وجه بوده و قکبض ،تاهکا در عقکود
عیای ای که طرف عقد ،غیر زوج باشد ،در جواز تصکرفات زوجکه دخیکل
است ،اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیکر عقکود عیاکی
نسبت به غیر زوج ،بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جکواز تصکرفات
مال در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة ما تصکرفات
مال قبل از قبض مملوک ،هیچ مدخلیتی برای قبض وجکود نداشکته و
تصرفات او جایز است.
واژگان کلیدی

مهر زوجه تصرف قبض عقد نکاح.

مقدمه و طرح مسئله

قبض از معانی عرفی است که به حسب اختالف اشیاء متفکاوت بکوده و در قالکب تعریک
خاصی نمی گاجد بلکه با توجه به متعلکق معاوضکات و سکائر خصوصکیات دارای گسکترة
وسیعی است ،به عاوان نمونه تحویل مال غیرماقول به این صورت است که بای از مکال
رف ید کاد و آن را در اختیار مشتری قرار دهد ولی در اموال ماقول ،تحویل با سکرردن
عین مال به دست مشتری محقق میگردد.
در بسیاری از موارد ممکن است متعاملین در هاگام معامله در نحوة قکبض بکه گونکة
دیگری توافق کااد مثالً شخصی مقداری لبکاس خریکداری مکیکاکد و بهکای آن را نیکز
می پردازد ،ولی دستور میدهد که لباس های مزبور میان مستمادان توزی گردد ،در ایکن
صورت ،قبض اشخاص مستماد به مازلة قبض مشتری است باابراین قبض عبارت اسکت
از استیالء یافتن مال بر مالی که به او ماتقل شده است و می توانکد بکر حسکب مقکررات
عقالئی در آن تصرفاتی انجام دهد و میتوان گفت که وجوب قبض ،مفکاد مطکابقی ادلکة
وجوب وفاء به عقد و مدلول التزامی عقالئی برای هر معاوضه ای اسکت چراککه آن هکا در
انشاءات معاوضی خود ملتزم به آن مکی شکوند و التکزام معکاملی را طریقکة خاصکی بکرای
استیالء بر قبض قرار می دهاد و این وجوب بکرای هریک از معاملکه کااکدگان هماناکد
وجوب وفای به عقد ،مطلق بوده و مشروط به وجوب قبض دیگری نیست.
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از سوی دیگر ،شارع مقدس قبض را معتبر دانسته و احکام خاصکی را بکر آن مترتکب
ساخته است به طوری که نسبت به برخی از عقود ماناد رهن و هبکه ،شکرط صکحت یکا
لزوم عقد و نسبت به بی نیز رعایت احکامی ضروری است از قبیل این که پس از عقکد و
در صورت عدم خیار برای مشتری ،ضمان مبی به مشتری ماتقل می گردد درحکالی ککه
قبل از قبض آن ضمان بر بائ بوده است و یا بعد از قکبض مشکتری مکی توانکد آنچکه را
خریده بفروشد درحالیکه جواز این امر قبل از قبض مورد اختالف فقهاست.
در باب نکاح و بحث مهر ،مشهور فقها بر این عقیده اند که زوجه به صِرف وقکوع عقکد
نکاح ،مال تمام مهر می شود و بر اساس قواعد بکاب عقکود معاوضکی ،زمکانی اسکتحقاق
قبض آن را دارد که آمادگی برای تمکین داشته باشد حال مسئلة چالشی و قابکل طکرح
این است که در صورتی که زوجه استحقاق قبض مهر را داشته ،ولی آن را قکبض نککرده
باشد ،اگر تصرفاتی در آن انجام دهد ،آیا عکدم قکبض مهکر از سکوی او ،مکی توانکد مکان
تصرفات او گردد چراکه هاوز آن را قبض نکرده و قادر بر تسلیم آن به دیگکری نیسکت،
یا این که قبض مهر هیچ دخالت و نقشی در جایز بودن تصرفات او ندارد باابراین هکدف
و رسالت تحقیق حاضر پاسخگویی به ی مسئلة مهکم در بکاب نککاح و حقکوق خکانواده
است و آن ،دخالت داشتن یا نداشتنِ قبض مهر در جواز تصرفات زوجه است .به عبکارتی
دیگر سؤال اساسکی تحقیکق ایکن اسکت ککه آیکا تصکرفات زوجکه در مهکر ،تکاب قواعکد
معاوضاتی مثل بی است یا خیر
ازآنجاکه در جوام امروزی در موارد بسیاری اتفاق می افتد که زوجه بکدون ایکن ککه
مهر خود را بخشیده باشد ،آن را قبض نکرده است و با توجه به این که قدرت بر تسلیم و
تحویل دادن مالی که مورد معامله قرار می گیرد ،فی الجمله شرط صحت معاملکه اسکت و
زوجه بایستی برای تصرف در مهر ،قدرت بر تسلیم آن داشته باشد لذا مسکئلة تصکرفات
زوجه در مهر قبکل از قکبض آن دارای اهمیکت خاصکی بکوده و تحقیکق در خصکوص آن
ضروری است.
بیان این مطلب ضروری است که مسئلة مذکور تاها در البالی عبکارات فقهکا مطکرح
شده ،اما پووه مستقلی در خصوص آن صورت نگرفته است ازاین رو پووه حاضر به
شیوة کتابخانهای (توصیفی -تحلیلی) و با تأمل بیشتر در مسئله و ادلة قکول عکدم جکواز
تصرفات زوجه قبل از قبض ،از نگاهی دیگر مسئله را مورد بحث و چال قرار داده است.
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حال برای دست یافتن به پاسخ سؤال مذکور ،بحث تصرفات زوجه در مهر را در دو قسکم
کلی مطرح میکایم.
تصرفات زوجه در مهر نسبت به زوج

اگر تصرفات زوجه را فقط نسبت به زوج در نظر بگیریم ،در این صورت در جواز تصکرفات
او ،میان قبض و عدم قبض مهر تفاوتی وجود ندارد چراکه فقها در عقودی ککه قکبض در
آن ها شرط است به عاوان نمونه هبه ،در صورتی که مال در ید موهوبٌ له باشکد ،قکبض
جدید را الزم ندانسته و باالتفاق آنرا صحیح میداناد (محقق حلی 179 :1408 ،شکهید
ثانی 193-192 :1410 ،نجفی.)173 :1404 ،
ادله نیز بر جواز این قسم از تصرفات زوجه داللت دارد که فقها بدان استااد نمکوده و
داللت آن را تام یافته اند (نجفی 109 :1404 ،سبحانی ،بکی تکا 263 :شکبیری زنجکانی،
.)7364 :1419
این ادله عبارتاند از:
یک .آیة شریفة «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْکلِ أَنْ تَمَسُّکوهُنَّ وَ قَکدْ فَرَضْکتُمْ لَهُکنَّ فَرِیضَکةً

فَاِصْ ُ ما فَرَضْتُمْ إِالّ أَنْ یعْفُونَ أَوْ یعْفُوَا الَّذِی بِیدِهِ عُقْدَةُ الاِّکاحِ» (بقره)237:
چاان که مالحظه می شود آیة شریفه داللت بر جواز تصرّف زوجه قبکل از قکبض دارد
چراکه مطلق بوده و قبل و بعد از قبض را شامل میشود (مکارم شیرازی.)72 :1424 ،
دو .روایات دال بر جواز عفو و هبه و ابراء تمام مهر برای زوج

در روایت شهاب آمده است :از امام صادق (ع) در مورد مردی سؤال کردم که زنکی را بکه
هزار درهم به عقد خود درآورده و آن مقدار مهر را به او داده سکرس زوجکه آن را بکه او
برگردانده و هبه کرده و خطاب به مرد گفته است :عالقة من به تو بیشتر از عالقة من بکه
این هزار درهم است و این مقدار برای تو باشد و مرد آن را پذیرفته ،آن گاه قبل از عمکل
دخول او را طالق داده است ،حضرت (ع) فرمودند :هیچ مهری برای زوجه نخواهد بکود و
الزم است پانصد درهم به زوج بدهد (طوسی 374 :1418 ،حرّ عاملی.)301 :1409 ،
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و نیز در موثقة سماعه که به صورت مضمره است چاین آمده :از معصوم (ع) در مورد
مردی پرسیدم که زنی را به عقد خود درآورده آن گاه زوجکه او را نسکبت بکه مهکر ابکراء
کرده است ،آیا جایز است قبل از دادن چیزی دخول کاکد معصکوم (ع) فرمودنکد :آری،
ابراء زوجه به معاای قبض مهر بوده لذا اگر قبل از دخول او را طالق دهد بر زوجکه الزم
است که نص مهر را به زوج برگرداند( 1همان.)301:
روایات مذکور داللت دارند بر این که زن می تواند حتکی قبکل از قکبض ،مهکر خکود را
ببخشد یا زوج را از مهر ابراء کاد درحالی که ابراء ،تصرفِ ناقکل بکه وجکه الزم و اسکقاط
بوده و مصداق واضح تصرّف است ،حال اگر قبل از قبض نمی تواند تصکرّف کاکد ،چگونکه
ابراء صحیح است ! باابراین روایات مذکور دلیل بر نفوذ تصرفات زن در مهر خود قبکل از
قبض است (نجفی 90 :1404 ،مککارم شکیرازی 72 :1424 ،شکبیری زنجکانی:1419 ،
.)7364
اما اینکه ابراء به مازلکة قکبض تلقکی شکده اسکت ،خللکی بکه اسکتدالل مکذکور وارد
نمی کاد زیرا روایت شریفه نمی گوید پس از ابراء که به مازلة قبض است زوجه می توانکد
تصرف کاد بلکه می گوید زوجه می تواند زوج را ابراء کاد و این خود ،قکبض مهکر از زوج
است وگرنه دور الزم می آید چراکه ابراء (تصرف) بر ابراء (= قبض) متوق می گردد ککه
این باطل است.
سه .روایت دال بر جواز دفع عبد آبق و حبره در عوض تمام مهر

در صحیحة فضیل آمده است :از امام صادق (ع) در مورد مردی پرسیدم که زنی را با مهر
هزار درهم به عقد خود درآورده آن گاه به جای هزار درهم که مهر اوست ،عبد فکراری و
برد حبرهای 2را به او داده است ،حضرت (ع) فرمودند :در صورتی که زوجه به عبد راضکی
بوده و به (فراری بودن) او شااخت داشته باشد اشکالی ندارد زیرا لبکاس را گرفتکه و بکه
عبد نیز راضی شده است( .سرس) گفتم اگر او را قبل از دخول طالق دهد (حکم مسکئله

 .1سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا -ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صداقها فِی حِلٍّ -أَ یجُوزُ أَنْ یدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یعْطِیهَا شَیئاً -قَالَ نَعَمْ إِذَا
جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ( -وَ إِنْ) خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یدْخُلَ بِهَا -رَدَّتِ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

 .2نوعی پارچة گران بها و تزئیای به رنگ سیاه یا سفید از پابه یا کتان که در یمن تولید مکی شکود (ابکن ماظکور159 :1414 ،
عاملی 64 :1413 ،نجفی.)196 :1404 ،
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چیست ) فرمودند :هیچ مهری برای او نیست و بایستی پانصد درهم به مکرد برگردانکد و
عبد برای زوجه خواهد بود (همان.)283-282:
تقریر استدالل به روایت مزبور به این صورت است که مهر تعیین شده در عقد ،هکزار
درهم بوده ،ولی زوج به جای مهر المسمی ی عبد آبق و بکرد حبکره ای بکه زوجکه داده

است و این رضایت زوجه به چاین معاوضه ای نشانهٔ جواز تصرف او در تمام مهر قبل از
قبض است.
چهار .روایت دال بر استحباب صدقه دادن مهر بر زوج

در روایت سکونی از امام صادق (ع) آمده است :پیامبر اکرم (ص) فرمودند :هکر زوجکه ای
قبل از دخول ،مهر خود را به زوج صدقه دهد ،خداوند برای هکر دیاکار آن ،ثکواب آزاد
کردن ی برده را برای او مقدر میکاد (حرّ عاملی.)284 :1409 ،
بدیهی است که صحت صدقه ماوط به جواز تصرف صدقه دهاده است و روایکت اطکالق
داشته شامل تصرف قبل از قبض مهر نیز است.
تصرفات زوجه در مهر نسبت به غیر زوج

در عقود عیای 1که در آن ها -بدون هیچ اختالفی بکین فقهکا -قکبض ،فکی الجملکه شکرط
است 2 ،به تصرفات زوجه قبل از قبض ترتیب اثر داده نمیشود.
اما در سایر تصرفات زوجه ،مشهور فقها مدخلیتی بکرای قکبض قائکل نشکده و ماناکد
تصرفات بعد از قبض ،انواع تصرفات او را جکایز دانسکتهانکد (محقکق حلکی274 :1408 ،
شککهید اول 184 :1410 ،صککیمری 154 :1420 ،شککهید ثککانی 260 :1413 ،موسککوی
عاملی 385 :1411 ،بحرانی 547 :1405 ،نجفی 109 :1404 ،خمیاکی300 :1412 ،
موسوی 172 :1413 ،فاضل لاکرانی 444 :1421 ،سبحانی ،بی تا 262 :مکارم:1424 ،
 )72تاها مخال در مسئله شیخ طوسی است (طوسی.)370 :1425 ،

 .1این عقود عبارتاند از :وق  ،هبه ،عمری ،رقبی ،سکای ،قرض ،رهن ،بی صرف و سلم.
 .2میان فقها در شرط صحت یا لزوم بودن قبض در عقود عیای بحث و اختالف است ،اما معروف و مشهور ،شرط صکحت بکودن
قبض است (عالمه حلی 406 :1413 ،محقکق کرککی 148 :1414 ،شکهید ثکانی 17 :1413 ،حسکیای عکاملی140 :1419 ،
نجفی.)166 :1404 ،
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مشهور فقها برای قول به جواز انواع تصرفات زوجه در مهر قبل از قبض ،به ادلکة عکام
جواز تصرفات مال در مل خود استااد کردهاند ،آن ادله عبارتاند از:
الف .مطابق قاعده بودن جواز تصرفات زوجه

جسکته انکد (نجفکی،

برخی از فقها برای جواز تصرفات زوجه در تمام مهر به اصل تمس
.)109 :1404
در این که مقصود از اصل مذکور چیست برخی از فقها آورده اند :با توجه بکه ایکن ککه
موردبحث در ایاجا اعم از احکام تکلیفی (جواز یا حرمکت) و احککام وضکعی (صکحت یکا
بطالن) است ،پس اصل برائت (عقلی) که فقط جواز تکلیفی را داللت میکاد ،نیست.
اما برائت شرعی و حدیث رف و «کل شیء لک حکالل» اگکر مفادشکان هکم احککام
تکلیفی و هم احکام وضعی باشد ،مقتضای آن ها جواز و صحت تصرفات بکود ،ولکی طبکق
تحقیق مفاد ادلة برائت بی از جواز تکلیفی نبکوده و نسکبت بکه حککم وضکعی داللتکی
ندارند لذا فقها در بسیاری از موارد که نقل و انتقال معلوم نیست به اصکالة الفسکاد قائکل
هستاد.
شاید مراد از اصل در ایاجا بااء عقال در چاین موردی که شخص مال است بر جکواز
تکلیفی و صحت وضعی تصرفات او در مل خود است و ازآنجاکه این اصل و باای عملی
عقال از طرف شارع مورد ردع واق نشده است ،با ایاکه ی قانون جهانی و عقالیی است،
حاکی از امضاء آن توسط شارع میشود (شبیری زنجانی.)7364 :1419 ،
به نظر میرسد مراد از اصل ،مطابق قاعده بودن باشد بکا ایکن بیکانککه جکایز بکودن
تصرفات زوجه در تمام مهر قبل از استقرار آن مطابق قاعده است چراکه مقتضی یعاکی
ملکیت موجود بوده و تزلزل مالکیت او نسبت بکه نصک و تعلکق حکق زوج بکه آن مکان
نیست چاان که شأن مل متزلزل این است و «من علیه الخیار» مجاز به انواع تصکرفات
است به عبارتی این تصرف از فردی که اهلیت تصرف را داشکته صکادر و در محکل خکود
واق شده است نهایت امر این که در بعضی موارد مثل وقوع طالق قبکل از دخکول ،زوج
میتواند به مثل یا قیمت نص مهر المسمی رجوع کاد.
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ب .روایت دال بر سلطة مالک بر اموال خود

بسیاری از فقها به روایت نبوی« :الااس مسلّطون علی أموالهم» (ابنابی جمهکور:1405 ،
 222مجلسی )272 :1410 ،استااد کرده و گفته اند که عموم آن شامل ما نحن فیه نیکز
می شود( .شهید ثانی 260 :1413 ،بحرانی 547 :1405 ،نجفی 109 :1404 ،سبحانی،
بیتا.)263 :
ادلة شیخ طوسی و تحلیل و بررسی آن

شیخ طوسی برای قول تفصیلیِ جواز تصرف بعد از قبض و عدم جکواز آن قبکل از قکبض،
به ادلهای استااد کردهاند ،ابتدا این ادله را بیان و سرس به تحلیل آن میپردازیم.
شیخ طوسی آورده اند :زوجه قبل از قبض مهر حق تصکرف در آن نکدارد ،دلیکل ایکن
حکم عبارتاند از:
 .1جواز تصرف زوجه در مهر بعد از قبض مورد اجماع فقهاسکت ،امکا بکر جکواز
تصرف او قبل از قبض هیچ دلیلی وجود ندارد.
 .2روایت نبوی که در آن پیامبر اکرم (ص) از بی شیء قبض نشده نهی ککرده
است (طوسی.)370 :1425 ،
چاان که در ادلة قول مشهور گذشت روایات اطالق داشته و شامل ما نحکن فیکه نیکز
می شود باابراین تاها دلیل شیخ طوسی ،روایات نهی کااکده از بیک شکیء قکبض نشکده
است پس الزم است آن روایات را مطکرح ککرده و مقکدار داللکت آن را موردبحکث قکرار
دهیم.
الف .روایات مورد استناد شیخ طوسی

شیخ طوسی روایات باب «بی ما لم یقبض» را دلیل بر قکول خکود قکرارداده اسکت ایکن
روایات را میتوان در ی تقسیمبادی کلی در سه دسته قرار داد:
یک .روایات ناهی از بیع مطلق شیء قبض نشده

برخی از روایات باب مذکور به طور مطلق بدون این که بین مکیل و موزون و غیر ایکن دو
فرقی قائل باشد ،از بی شیء قبض نشده نهی کرده است ماناد موثّقکة عمکار ککه در آن
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آمده است :امام صکادق (ع) فرمودنکد :رسکول خکدا (ص) مکردی از اصکحاب خکود را بکه
فرمانروایی مکه ماصوب کرده و فرمودند :من تو را به سوی اهل خکدا یعاکی اهکل مککه
فرستادم پس آن ها را از فروش آنچه قبض نشده است و از دو شرط در یک معاملکه و از
سود چیزی که ضاما نیستاد ،نهی ککن! (طوسکی 231 :1418 ،حکرّ عکاملی:1409 ،
.)58
دو .روایات ناهی از بیع مکیل و موزون قبض نشده

برخی از این دسته روایات بهطور مطلق بدون اینکه بین بی تولیه و غیر آن فرقی قائکل
باشد ،از بی مکیل و موزون قبض نشده نهی کرده است ماناکد صکحیحة حلبکی از امکام
صادق (ع) در مورد مردی که طعامی خریده سرس قبل از این که کیل کاد مکی فروشکد،
حضرت (ع) فرمودند :این کار برای او به صالح نیست (کلیای 178 :1407 ،حرّ عکاملی،
.)66 :1409
مکیل بودن طعام در برخی از روایات باب به صراحت بیان شکده اسکت چاکان ککه در
صحیحة حلبی آمده است :از امام صکادق (ع) در مکورد عکده ای ککه قمکاش پارچکه ای را
مشترکاً خریداری کرده ولی تقسیم نکرده بودند ،سؤال کردم ککه آیکا هکر یک از آنهکا
می تواند قبل از قبض سهم خود ،آن را بفروشد حضرت (ع) فرمودند :هیچ ایرادی نکدارد
و افزودند :این مثل طعام نیست چراکه طعام بایستی کیل شود (همان.)68-67:
برخی دیگر از این دسته روایات از بی مطلق مکیل و موزون قبض نشده نهی ککرده
مگر اینکه به نحو بی تولیه باشد ماناد صحیحة ماصور بن حازم از امام صکادق (ع) ککه
در آن آمده است :اگر کاالی کیل یا وزن کردنی خریدی ،نفروش تا ایکن ککه آن را قکبض
کای مگر این که به صورت تولیه بفروشی (که در این صورت جایز است) پس اگکر کیکل
یا وزن کردنی نبود مجاز به فروش آن هستی (ابن بابویه ،بیتا 206:طوسکی35 :1418 ،
حرّ عاملی.)65 :1409 ،
برخی از فقهای متأخر (خمیای )602 :1421 ،بر اساس روایت ابکو بصکیر ککه در آن
آمده است« :سألت أبا عبد اهلل (ع) عن رجل اشتری طعاماً ،ثمّ باعه قبل أن یکیله قکال ال
یعجبای أن یبی کیلًا أو وزناً قبل أن یکیله أو یزنه ،إلّا أن یولّیه کما اشتراه ،إذا لکم یکربح
فیه أو یض و ماکان من شیء عاده لیس بکیکل و ال وزن ،فکال بکأس أن یبیعکه قبکل أن
یقبضه» (طوسی 37 :1418 ،حرّ عاملی .)69 :1409 ،بی مواضکعه را نیکز از حککم بیک
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مکیل و موزون قبض نشده خارج دانسته اند! درحالی که تأمکل در عبکارات روایکت مزبکور
چاین مطلبی را برنمیتابد زیرا مراد از استثاای مذکور در روایت ،فقط بی تولیه بکوده و
عبارت «إذا لم یربح فیه أو یض » تفسیر و توضیح برای مستثااء یعای بیک تولیکه اسکت
که بای به همان قیمتِ خرید بفروشد نه زیادتر (بی مرابحه) و نه کمتر (مواضعه).
مگر این که طبق مباای برخی از فقها از عبارت «إذا ربح لم یصلح حتکی یقکبض» در
سایر روایات ،مفهومگیری کرده و بگوییم :مراد روایات باب این است ککه در صکورت بیک
مرابحهای ،کیل و وزن کردن الزم بوده و نبایستی به إخبار بای اکتفاء کرد چاانکه ایکن
مطلب با اخذ و دف ربح مااسبت دارد ،اما اگر هیچ ربحی در کار نبکود ،اخکذ آن هماناکد
خرید آن با اخبار و ماناد آن ،شایسته است باکابراین بکدون شک در ایکن صکورت بیک
مواضعه در خروج از حکم مسئله بر بی تولیه اولویت داشکته و ککراهت کمتکر از تولیکه
خواهد بود (طباطبائی 366 :1418 ،نجفی.)169 :1404 ،
سه .روایات دال بر جواز بیع مطلق مکیل و موزون قبض نشده

برخی از روایات به طور مطلق بدون این که بین بی تولیه و غیر آن فرقی قائل باشکد ،بکر
جواز بی شیء قبض نشده ،داللت دارد ماناد روایت جمیل بن دراج از امکام صکادق (ع)
که در آن آمده است :مردی طعامی خریداری نموده سرس قبل از ایکن ککه آن را قکبض
کاد می فروشد ،حضرت (ع) فرمودند :اشکالی نکدارد و (اگکر) آن مکرد مشکتری خکود را
وکیل در قبض وکیل کاد (چطور ) حضرت (ع) فرمودند :هکیچ ایکرادی نکدارد (کلیاکی،
 179 :1407طوسی 36 :1418 ،حرّ عاملی.)66 :1409 ،
ب .وجوه جمع روایات مذکور

پس از بیان و دسته بادی روایات باب «بی ما لم یقبض» می توان گفت فقها در خصکوص
جم بین آن روایات بدین شیوه عمل نمودهاند:
در خصوص روایات دستة اول باید گفت که هرچاد این دسته روایات اطالق داشکته و
بدون اینکه فرقی بین مکیل و موزون با معدود بگذارد ،از بی ما لم یقکبض نهکی نمکوده
است ،اما بر اساس سایر روایات همین باب ،بی غیکر مکیکل و مکوزون تخصیصکاً از نهکی
مزبور خارج بوده و هیچ ماعی نسبت به آن وجود ندارد لذا برخی از فقها بکر جکواز بیک
غیر مکیل و موزون قبل از قبض ادعای اجماع کرده (عالّمکه حلّکی 176 :1420 ،شکهید
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اول 211 :1417 ،طباطبائی 361 :1418 ،نجفی 164 :1404 ،خمیای)602 :1421 ،
و یا صحت آن را مطابق قاعده دانستهاند (طباطبائی قمی.)502 :1400 ،
اما در خصوص جم بین سایر روایات بایستی اذعان داشکت ککه بکین فقهکا اخکتالف
وجود داشته و عمده ،1دو قول را در مسئله مطرح نمودهاند:
یک .قول به کراهت بیع ما لم یقبض

هرچاد روایات مان  ،از حیث کثرت بر روایات جواز ترجیح دارد ،اما مشهور فقهکا روایکات
دال بر جواز و نهی را صحیح دانسته لذا از بکاب تعکارض و بکه اقتضکاء جمک بکین ادلکه
گفته اند :نهی مذکور در روایات مورد استااد ،حمل بر کراهت می شود و مراتب کراهت در
بی غیر تولیه و نیز در طعام شدیدتر اسکت (مفیکد 596 :1417 ،طوسکی398 :1400 ،
ابن حمزه 252 :1408 ،ابوالصالح 355 :1403 ،محقق حلی 25 :1408 ،همو:1418 ،
 124فاضل آبی 472 :1417 ،عالّمه حلّی 282 :1413 ،همو 382 :1410 ،شهید اول،
 211 :1417فاضل مقداد 68 :1404 ،صکیمری 154 :1420 ،محقکق کرککی:1414 ،
 398محقککق سککبزواری 489 :1423 ،طباطبککائی 362 :1418 ،نجفککی168 :1404 ،
سبحانی ،بیتکا 263 :اصکفهانی 409 :1418 ،خمیاکی 606 :1421 ،شکبیری زنجکانی،
.)7365 :1419
برخی از فقها از حکم مذکور طعام را خارج کرده و در خصکوص آن قائکل بکه حرمکت
شده و بر آن ادعای اجماع نموده اند (ابنبابویه 367 :1415 ،طوسکی 119 :1387 ،ابکن
براج 385 :1406 ،ابن زهره.)209 :1417 ،
دو .قول به حرمت بیع ما لم یقبض

باا به عقیده ابن ابی عقیل ،بر اساس روایات باب ،هر شیء مکیل و مکوزونی ککه خریکده
شده ،ولی قبض نشده است فروختن آن باطل است (عالّمه حلّی 281 :1413 ،ابن فهکد
حلی.)400 :1407 ،

 .1برای اجتااب از اطالة کالم ،از ذکر تمام اقوال و وجوه محتمل در مسأله و ادله آن صرف نظر کردیم ،جهکت جزئیکات بیشکتر
مراجعه شود به :عالمه حلی 122-119 :10 ،1414 ،حسیای عاملی 775 :1419 ،و سایر کتبی که در بیان دو قول مهکم آورده
شده است.
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و برخی از فقها روایات دال بر جواز را ضعی و روایات دال برنهی را صحیح دانسکته و
حرمت تکلیفی و بطالن وضعی بی مکیل و موزون را قبل از قکبض در غیکر بیک تولیکه،
اقوی دانستهاند (شکهید ثکانی 302-301 :1410 ،و  528همکو 247 :1413 ،بحرانکی،
 178 :1405انصککاری 286 :1415 ،تبریککزی 597 :1416 ،طباطبککائی قمککی:1400 ،
 502همو.)143 :1413 ،
این نکته قابل ذکر است که در حکم مسئله ،بین مبیک معکین و کلکی فرقکی وجکود
ندارد (انصاری 294 :1415 ،اصفهانی 411 :1418 ،خمیای.)606 :1421 ،
ج .عدم شمول ادلة منع بیع ما لم یقبض نسبت به تصرفات غیر بیع

چاان که مالحظه گردید فقها به طور عمده دو قول در حککم مسکئلة بیک مکا لکم یقکبض
مطرح نموده اند ،اما از متفرعات بحث مذکور ،جواز یا عدم جکواز تصکرفات غیکر بیعکی در
آنچه به غیر بی به فرد انتقالیافته است ،به عبکارتی قکدر متکیقن از روایکات مکان بکاب
مذکور ،نهی از بی ِ مبی غیر مقبوض بوده ،اما یکی از مسائل فرعکی بحکث مکذکور ایکن
است که آیا فرد در شیء قبض نشده فقط از تصرف به صورت بی نهی شکده اسکت یکا از
مطلق تصرفات
برای تبیین این نکته که آیا حکم مسئلة بی ما لم یقبض ،اختصکاص بکه بیک دارد و
فرد در شیء قبض نشده فقط از تصرف بکه صکورت بیک نهکی شکده اسکت یکا از مطلکق
تصرفات ،الزم است از جهات مختل بدان پرداخته شود.
یک .بر حسب کلمات فقها

شیخ طوسی می فرماید :در مواردی که بی شیء مکا لکم یقکبض مماکوع اسکت ،اجکاره و
کتابت آن نیز صحیح نمی باشد چراکه اجکاره و کتابکت نیکز نکوعی بیک اسکت (طوسکی،
.)120 :1387
چاانکه مالحظه میشود ایشان کبری قضیه یعای اختصکاص مماوعیکت بکه بیک را
مسلم دانستهاند.
این در حالی است که ایشان در برخی مکوارد حککم بیک را بکه سکایر معاوضکات نیکز
تعمیم داده است به طوری که در باب حواله می فرماید :حواله معاوضه بوده و معاوضه بکر
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مسلَم فیه قبل از قبض جایز نیست (همان .)313 :درحالی که روایکات بکاب سکلم فقکط از
بی مسلمٌفیه قبل از قبض نهی میکااد.
و در تعلیل عدم جواز حواله به طعکام ،عکدم جکواز بیک آن قبکل از قکبض را مطکرح
میکاد (همان.)317 :
عالمه به صراحت می فرماید که نهی تاها بکه بیک تعلکق گرفتکه اسکت نکه بکه سکایر
معاوضات (عالّمه حلّی.)127 :1414 ،
و در خصوص بی مسلمٌ فیه می فرماید :بی و سایر استبدال مسلمٌ فیه قبل از قبض آن
جایز نیست( ،همان 122:و  )123عط استبدال بر بی بیانگر این است که بی کاایکه از
مطلق استبدال نیست.
و در جای دیگر می فرماید :اگر برای زید نزد عمکرو طعکامی باشکد ککه پکی فکروش
کرده اند آن گاه به زید بگوید ککه در عکوض آن طعکام ،ایکن درهکم هکا را بگیکر( ،چاکین
معاوضه ای) جایز است چراکه آن ،بی نبکوده بلککه نکوعی معاوضکه اسکت (همکان:11 ،
 .)367و در تعلیل جواز صلح بر مسلمٌ فیه قبل از قبض می فرمایکد :صکلح عقکد مسکتقلی
بوده و لزومی ندارد در تمام احکام با بی یکسان باشکد (همکان .)358:امکا در بسکیاری از
فروع مسئلة بی قبل از قبض ،حکم بی را برای سکایر مبکادالت نیکز تعمکیم داده اسکت
(همان 10:105 ،و  122و .)123
شهید اول نیز حواله بر شیء قبض نشده را در حکم بی آن دانسته است (شهید اول،
 .)211 :1417درحالی که محقق کرکی حواله را استیفاء دانسته و بر فرض معاوضه بودن،
حکم مستفاد از روایات باب بی ما لم یقبض را مختص بی دانسته است (محقق کرککی،
.)399 :1414
و برخی از فقها نیز به صراحت فرموده اند که ما از بی ما لم یقبض ،همان طوری که
تاها به مبی اختصاص دارد ،در خصوص وجوه تصرفات نیز تاها بکه بیک مخکتص اسکت
(شهید ثانی 250 :1413 ،مقدس اردبیلی 523 :1403 ،محقق سبزواری490 :1423 ،
نجفی.)169 :1404 ،
هم چاین در خصوص عبارت صاحب ایضاح الفوائد که در حواله دادن در طعکامی ککه
هاوز قبض نشده ،آورده است :حکم مسئله مبتای است بر این که حواله معاوضه است یکا
استیفاء و این که در صورت معاوضه بودن ،معاوضه بر مسلمٌ فیه قبکل از قکبض حکرام یکا
مکروه است (فخر المحققین )508 :1387 ،شیخ انصاری فرموده اند :ارادة خصوص بی از
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لفظ معاوضه هیچ اولویتی بر ارادة مطلق معاوضه از لفظ بی در عبارت فقها «إنّ الحوالةة
بیعٌ أو لیست بیعاً» ندارد بلکه این اراده در کلمات ایشان ظاهرتر اسکت (انصکاری:1415 ،
 .)299باابراین می توان عبارت ایضاح را دال بر این دانست ککه تمکام معاوضکات قبکل از
قبض ،حکم بی قبل از قبض را دارند.
چاان که مالحظه گردید در اختصاص حکم مسئله به بی یکا عکدم آن ،عبکارات فقهکا
ی مباا و مالک را برنمی تابد لذا فقیه متبحر شیخ اعظکم انصکاری مسکئله را از حیکث
اضطراب کلمات فقها ،محل اشکال دانسته ،اما از جهکت خکالف اصکل بکودنِ عکدم جکواز
تصرف در مبی و این که در موارد خالف اصل باید به قدر متیقن اکتفا کرد ،قول به جواز
را ظاهر یافتهاند (انصاری.)299 :1415 ،
دو .بر حسب روایات مانع از بیع ما لم یقبض

بر حسب روایات باب ،بایستی گفت که مورد روایات ،بی ما لم یقبض اسکت و بکا وجکود
کثرت آن ها عاوانی غیر از بی در آن ها به کار نرفته است و مجالی برای استفادة ماکاط و
تعبیر به مطلق مبادالت نیست (انصکاری 299 :1415 ،طباطبکائی قمکی.)503 :1400 ،
عالوه این که در موارد فراوانی حکم بی با غیر آن متفاوت است هرچاد نتیجة مقصکوده
یکسان باشد ماناد صلح بر عین در مقابکل عکوض ،امکا بیک یککی از نقکدین بکا دیگکری
مشروط به تقابض در مجلس است درحالی که صلح بر یکی از آن دو (نقکدین) در مقابکل
دیگری مشروط به تقابض در مجلس نیست و مواردی از این قبیل باابراین ادعای الحاق
سایر معاوضات به بی صحیح نمیباشد (اصفهانی.)414 :1418 ،
اما احتمال این که ذکر بی در روایات از باب فرد غالکب بکودن آن در میکان مبکادالت
باشد نیز صحیح نیست چراکه در مقابل این احتمال ،احتمال این که نهی از آن به جهت
خصوصیت خاص بی بوده که در سایر مبادالت نیست نیز وجود نکدارد و متعکین همکین
احتمال است و فرد غالب بودن بی در مبادالت در صورتی ناف است که عموم یا اطالقی
در میان باشد و حداقل اطمیاان به عدم خصویت حاصل باشد که هیچ یک در مکا نحکن
فیه وجود ندارد و آنچه در روایات آمده است بی مکیل و موزونی است که خریده شکده
ولی قبض نشده است (تبریزی.)604-603 :1416 ،
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اما به لحاظ وجوه مان از بی ما لم یقبض مثل اینکه شیء قبل از قبض به واسطة تلک
در معرض فسخ شدن است لذا ملکیت ضکعی اسکت (عالّمکه حلّکی)127 :10 ،1414 ،
بایستی اذعان داشت که مطلق تصرف در ما لکم یقکبض جکایز نیسکت (انصکاری:1415 ،
 )297چراکه هر تصرفی نیاز به والیت دارد که ایکن والیکت بکه واسکطة ضکع ملکیکت
ماتفی است اما اگر وجه ما این باشد که مبی قبل از قبض در ضمان بکای بکوده و در
صورت بی دوبارة مشتری ،در ضمان او خواهد بود باابراین اجتماع دو ضکمان در شکیء
واحد الزم می آید ،در این صورت عمومیت این وجه نسبت به هر تصرفی مبتای است بکر
این که فسخ شدن به واسطة تل در هر معاوضه ای جاری باشد که تسالم فقهکای عامکه و
خاصه بر آن است (اصفهانی.)414 :1418 ،
پس از بیان مطالب فوق میتوان گفت که ادلة نهیکااده از بی ما لم یقبض ،داللتکی
بر قول شیخ طوسی مبای بر «عدم جواز تصرفات زوجه قبل از قبض» ندارد چراکه ایکن
روایات از بی آنچه خریده شده ،ولی قبض نشده نهی می کااکد نکه از مطلکق تصکرفات
باابراین ادله اخص از مدعا بوده و نفی اخص ،دلیل بر نفی اعم نمی باشکد (عالّمکه حلّکی،
 174 :1413کاش الغطاء 234 :1422 ،نجفی.)109 :1404 ،
در رد اشکال مذکور می توان گفت که مراد از عدم جواز تصرف قبل از قبض ،ت تک
تصرفات نمی باشد تا گفته شود ادله اخص از مدعا بوده زیرا معلوم است ککه تمکام افکراد
تصرف متوق بکر قکبض نیسکت بلککه مکراد ،توقک جکواز مجمکوع تصکرفات از حیکث
مجموعیت بر قبض است نه جمی تصرفات و توق مجموع تصرفات بر قبض ،با ماک از
بعض تصرفات قبل از قبض ،تحقق می یابد و چاین توقفی تاها در صورتی ماتفکی اسکت
که مجموع تصرفات قبل از قبض جایز باشد نه با جواز بعکض تصکرفات زیکرا در صکورت
جواز بعض تصرفات قبل از قبض و مماوع بودن بعض دیگر ،نمی توان گفت ککه مجمکوع
تصرفات -با مراعات هیأت اجتماعیه -قبل از قبض جایز است بلکه تاها در صورت وقکوع
قبض ،مجموع تصرفات جایز است باکابراین بکر خکالف توقک جمیک  ،از توقک هیکأت
اجتماعیه ،توق تمام افراد الزم نمی آید (محقق کرککی 398 :1414 ،حسکیای عکاملی،
.)672-671 :14 ،1419
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د .عدم شمول روایات نسبت به شیء انتقالیافته از طریق غیر بیع

اما در خصوص این مسئله که آیا حکم مسئله تاها در خصوص شیء قبض نشده ای است
که از طریق بی ماتقل گشته است یا این که ادله اطالق داشته و شامل بی آنچه به غیکر
بی به فرد ماتقلشده نیز است میگوییم:
تتب در عبارات فقها بیانگر این مطلب است که ایشان معتقدند مورد روایات ،نقل بکه
واسطة بی نسبت به چیزی که از طریق بی به فرد رسیده است لذا باالتفاق بی آنچه را
که به غیر بی به فرد ماتقلشده است ماناد میکرا و عکوض خلک و صکداق ککه هاکوز
قبض نشده است ،از کراهت (حرمت) بی ما لم یقبض اسکتثااء ککردهانکد (عالّمکه حلّکی،
 382 :1410محقق کرکی 398 :1414 ،شکهید ثکانی 249 :1413 ،مقکدس اردبیلکی،
 343 :1403و  523بحرانکککی 179 :19 ،1405 ،نجفکککی 170 :23 ،1404 ،انصکککاری،
 299 :1415اصفهانی 415 :1418 ،تبریزی .)604 :1416 ،جز این که برخی از فقهکای
متأخر ،مقتضای اطالق موثقة عمار که در آن آمده است :امام صادق (ع) فرمودند :رسکول
خدا (ص) مردی از اصحاب خود را به فرمانروایی مکه ماصوب کرده و فرمودند :من تکو را
به سوی اهل خدا یعای اهل مکه فرستادم پس آن ها را از فروش چیکزی ککه در دسکت
ندارند و از دو شرط در ی معامله و از سکود چیکزی ککه ضکاما نیسکتاد ،نهکی ککن!
(طوسی 231 :1418 ،حرّ عاملی )58 :1409 ،را ثبوت حکم نسبت به هر آنچه بکه فکرد
ماتقل شده و آن را قبض نکرده ،قرارداده است خواه آن شیء به واسطة بی ماتقل شکده
باشد خواه به واسطة سایر معاوضات بلکه اگر به غیر معاوضه ماتقکلشکده باشکد ماناکد
ار و مهر با این تعلیل که عبارت بی ما لکم یقکبض شکامل تمکام ایکن مکوارد اسکت و
احتمال انصراف آن به مضمونات قبل از قبض ظاهر نیست (خمیای.)609-608 :1421 ،
اما آنچه موجب سهولت امر می شود این است که ایشکان قائکل بکه کراهکت در حککم
مسئله میباشاد لذا مخالفت ایشان با اجماع ،ایرادی وارد نمیکاد.
هـ .مهر قراردادن مبیع قبل از قبض آن

باابر آنچه گذشت می توان گفت که جواز تصرف در مهر تخصصاً از روایات باب بی ما لکم
یقبض خارج است ،اما ممکن است فرض دیگری را در ما نحن فیه بتوان تصور ککرد و آن
اینکه اگر زوج چیزی را که خریده ،ولی هاوز آن را قبض نکرده اسکت مهکر زوجکه قکرار
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میآید که آیا تصکرفات زوجکه مشکمول نهکی از بیک مکا لکم

دهد ،آنگاه این بحث پی
یقبض میشود یا خیر
در فرض مزبور ،تصرفات غیر بی زوجه مورد نص روایات نبوده است و چاانکه گفتکه
شد روایات از بی آنچه خریده شده ،ولی قبض نشده نهی می کااکد لکذا جکواز تصکرفات
غیر بی او محل وفاق فقها بوده است ،اما این که اگر زوجه از طریکق عقکد بیک آن را بکه
دیگری ماتقل کاد ،برخی از فقها جواز چاین تصکرفی را از موضک اتفکاق فقهکا اسکتثااء
نموده اند( .فاضل مقکداد )67 :1404 ،امکا برخکی دیگکر در اسکتثااء مکذکور اشککال وارد
کرده اند ،با این تعلیل که انتقال آن شیء به عاوان مهر برای زوجه ،واسطة بکین دو بیک
بوده است درحالی که ادلة ما  ،ظهور در مواردی دارد که هیچ واسکطه ای بکین ابتیکاع و
بی نباشد (شهید ثکانی 250 249 :1413 ،حسکیای عکاملی 685 :14 ،1419 ،نجفکی،
.)170 :23 ،1404
برخی از فقها نیز پس از مطرح نمودن احتمال دو وجه ازآنجاکه آنچه مهکر قکرارداده
شده مبیعی است که هاوز قبض نشده و مورد بی دوم قرارگرفته است (لذا حککم مبیک
ما لم یقبض را دارد) و اما ازآنجایی که زوجه آنچه را فروخته است از طریق بی به دسکت
نیاورده بلکه به واسطة عقد نکاح مال آن گشته است و در بی آنچه به واسطة مهر قرار
گرفتن مال شده است قبض شرط نمیباشد (لذا مشکمول حککم مبیک مکا لکم یقکبض
نمی گردد) ،وجه دوم یعای جواز تصرف در آن را قوی تکر دانسکته انکد (فخکر المحققکین،
.)509 :1387
و عبارت برخی از فقها (طوسی 120 :1387 ،محقق حلی 25 :1408 ،عالّمه حلّکی،
 382 :1410همو 338 :1420 ،همو )130 :10 ،1414 ،که بکه طکور مطلکق گفتکه انکد
زوجه قبل از قبضِ مهر میتواند آن را بفروشد ،ظهور در صحت بی او دارد.
اما برخی از فقها اختالف مذکور در بحث جواز یا عدم جواز تصرف در مکیل و موزون
قبل از قبض را در ایاجا نیز جاری دانستهاند (عالّمه حلّی[1413 ،قواعد] 87 :2 ،محقکق
کرکی 401 :4 ،1414 ،انصاری 299 :1415 ،خمیای.)608 :1421 ،
برخی از محشین مکاسب در شرح و تعلیق عبارت شکیخ انصکاری آورده انکد :احتمکاالً
ایشان بر اساس روایت معاویة بن وهب چاین قولی را اختیار کرده اند چراکه در آن آمده
است« :الرجل یبی البی قبل أن یقبضه فقال ما لم یکن کیکل أو وزن فکال یبیعکه حتکی
یکیله أو یزنه» (طوسی 35 :1418 ،حرّ عکاملی )68 :1409 ،چراککه سکؤال در روایکت،
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شامل مواردی که بی مزبور از جانب وار یا زوجه باشد را نیز شامل می شود ،اما مدلول
سایر روایات ،نهی مشتری از بی چیزی است که آن را خریده و هاوز قبض نکرده اسکت
لذا مبیعی که به وار یا زوجه ماتقل گشته و او خواسته قبل از قکبض آن را بفروشکد را
در برنمی گیرد حال در صورت قول به شمول این صحیحه نسبت به مواردی که بکای در
بی دوم ،غیر از مشتری اول باشد ،ما به موارد مزبور اختصکاص نخواهکد داشکت بلککه
شامل موردی که بر مبی قبل از قکبض صکلح واقک شکود و فکردی ککه آن مبیک بکه او
انتقالیافته بخواهد قبل از قبض ،آن را بفروشد نیز میشود (تبریزی.)604 :1416 ،
و .بطالن تصرفات زوجه در مهر در صورت شمول روایات نـاهی از بیـع مـا لـم
یقبض

باا بر قول به عدم جواز بی ما لم یقبض -به طور مطلق یا در خصوص غیر بیک تولیکه -و
نیز شمول روایات ناهی از بی ما لم یقبض نسبت به مهر ،بحثی که مطرح می شکود ایکن
است که آیا روایات باب مذکور تاها بر حرمت تکلیفی داللت داشته لذا در صورت انجکام
بی  ،زوجه تاها مرتکب گااه شده ،ولی بی او صحیح است یا این که روایات مذکور عکالوه
بر حرمت تکلیفی بر بطالن بی زوجه نیز داللت دارد
یک .اختصاص داللت روایات به حکم تکلیفی

برخی از فقها روایات باب مذکور را تاها دال بر حکم تکلیفی دانسکته انکد لکذا در صکورت
انجام بی  ،بای تاها مرتکب گااه شده ،ولی بی او صحیح است.
عالّمه حلّی در مختل الشیعه آوردهاند :در صورت قول بکه تحکریم ،بطکالن بیک الزم
نمی آید (عالّمه حلّی )284 :5 ،1413 ،مباای این قول این است ککه نهکی در معکامالت،
داللت بر فساد ندارد (همان.)174 :7 ،
برخی از فقها آن را قول حق یافتهاند (فاضل مقداد.)68 :1404 ،
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عالّمه حلّی در مختل الشیعه آورده اند :ابن ابی عقیل تصکریح ککرده انکد ککه مسکتفاد از
روایات باب بی مکیل و موزون قبل از قبض ،بطکالن بیک صکورت گرفتکه اسکت (عالّمکه
حلّی.)281 :5 ،1413 ،
برخی از فقها با تفصیل میان جهات نهی در معامالت آورده اند :اگر نهکی در معکامالت
به جهت عدم صالحیت معقودٌ علیه برای داخل شدن در عقد باشد ،اظهر بطالن آن عقکد
خواهد بود ،اما اگر نهی در معامالت به سبب امر خکارجی باشکد ،اظهکر صکحت آن عقکد
خواهد بود و ظاهر این است که ما نحن فیه از قبیل مکورد اول اسکت (بحرانکی،1405 ،
.)179 :19
در تأیید قول مذکور گفته شده است که نهی در ما نحن فیه به خود مبی برمی گردد
لذا هماناد بی مجهول باطل است و این که نهی مذکور به خاطر مصلحت بوده لکذا تاهکا
در صورت بطالن بی این مصلحت کامل می گردد (محقق کرکی 400 :4 ،1414 ،شهید
ثانی.)248 :1413 ،
لذا بسیاری از فقها قول ظاهر یا صحیح تر را بطالن بی قرارداده اند (حسکیای عکاملی،
 783 :13 ،1419طباطبائی قمی .)502 :1400 ،با این تعلیل که مقتضکای عرفکی نهکی
در صورت تعلق به معامله -که از آن توق ترتب اثر و صحت می رود -فساد است (نجفکی،
 170 :23 ،1404خمیای .)598 :1421 ،و این که ظاهر روایات ناهی ،بطالن بیک بکوده
اسککت (انصککاری .)294 :1415 ،و بککه صککرف انشککاء ،احتمککال حرمککت تکلیفککی نمککیرود
(طباطبائی قمی .)144 :1413 ،چراکه ظاهر نهی هرچاد حرمت تکلیفی است ،اما نواهی
متعلق به معامالت دارای ظهور ثانوی در ارشاد به فساد می باشاد چاان که اوامکر متعلکق
به معامالت نیز ظهور در ارشاد به صحت دارند نه این که پس از رف یکد از ظهکور آن در
وجوب ،در ترخیص تکلیفی ظهور داشته باشد و انصاف این است که ایکن ظهکور ثکانوی
قابل انکار نیست مگر این که قریاه ای موجب رف یکد از آن ظهکور شکده و ارادة حرمکت
تکلیفی یا کراهت باشد اما ابقاء نواهی بر ظهور اولی و استفادة بطالن از تعلق آن نکواهی
به ذات معامله -که صاحب جواهر بر این عقیده اند -پذیرفته نیست چراکه هکیچ مالزمکة
عرفی و شرعی بکین مبغوضکیت و بطکالن وجکود نکدارد بلککه حرمکت تکلیفکی مولکوی
هاگامی که به بی تعلق گیرد داللکت بکر صکحت خواهکد داشکت وگرنکه تعلکق نهکی بکه
غیرمقدور در ظرف امتثال الزم می آید (اصفهانی .)411 :1418 ،و عبارت «ال یصلح» ککه
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در بیشتر روایات به کاررفته است بر حسکب ظهکور عرفکی در حککم وضکعی ظکاهر اسکت
(طباطبائی قمی.)144 :1413 ،
اما بر حسب عبارات فقها باید گفت که ظاهر بعضی از اسکتدالل هکای ایشکان بطکالن
است ،اما استدالل ایشان بر روایات ،کاش از فتوای ایشان به بطالن نیست مگر از حیث
مالزمه بین حرمت و فساد .حال اگر عقیدة ایشان بر ظهور نهی در حرمت تکلیفی نبوده
بلکه ارشاد به فساد باشد ،دلیلی بر کراهت -که حکم مسئله میان کراهکت و ماک مکردد
است -وجود ندارد باابراین فتوای ایشان بر بطالن کاش از مدرک دیگکر نیسکت بلککه
مدرک بطالن -باا بر قول به آن -توهم مالزمه میان مفاد روایات یعاکی حرمکت و فسکاد
است پس فتوای به ما در قبال کراهت ،کاش از فتوای به بطکالن نیسکت و بکر فکرض
کش  ،بطالن مدرک آن واضح است ،اما انصکاف ایکن اسکت ککه جکواز و عکدم آنککه در
کلمات ایشان به معامالت نسبت داده شده است دارای ظهور ثانوی در صکحت و نفکوذ و
عدم آن دو است هرچاد مدرک فتوای به فساد خالی از قکوت اسکت (اصکفهانی:1418 ،
 .)412-411و هرچاد عالمه در مختل قائل به عدم بطکالن شکده ،امکا در کتکب دیگکر
(عالّمه حلّی 376 :11 ،1414 ،همو[1413 ،قواعد] )87 :محل اختالف فقها را صکحت و
بطالن بیان کرده است باابراین محل اختالف میان فقها ،حکم وضعی است.
قول مختار :جواز تصرفات زوجه در مهر با تکیهبر حکم ثمن

چاان که گذشت معلوم گردید که فقها حکم تصرفات مهر قبل از قبض را در بحث حککم
تصرف در مبی قبل از قبض مطرح نموده اند ،اما نکتة قابل تأمل این است ککه در بحکث
تصرفات زوجه در مهر قبل از قبض ،بایستی تصرفات در ثمن قبل از قبض موردتحقیق و
بررسی قرار گیرد چراکه بر اساس روایات« :أنّ الزوج یشتریها بأغلی الثمن» (حرّ عکاملی،
 )88 :20 ،1409که زوج را مشتری و مهر را ثمن قرارداده است و ایکن ککه ایجکاب عقکد
نکاح بایستی از طرف زوجه باشد ،مهر ،حکم ثمن را دارد لکذا بحکثِ تصکرفات مالک در
مبی قبل از قبض تاها در صورتی مفید واق خواهد شد ککه مسکئلة تصکرف در ثمکن و
مسئلة تصرف در مبی  ،حکم یکسانی داشته باشاد.
تتب در عبارات فقها می رساند که ایشان در لحوق ثمن به مبی در جواز یا عدم جواز
تصرفات قبل از قبض ،اختالف داشته اند به طوری ککه برخکی ثمکن را در حککم مسکئله،
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ملحق به مبی دانسته اند و برخی دیگر مسئلة ثمکن را جکدا از مسکئلة مبیک دانسکته و
تصرفات قبل از قبض را در ثمن صحیح و جایز دانستهاند.
شیخ طوسی می فرماید :در صورتی که ثمن شیء معین یا کلی فی الذمکه باشکد بیک
آن قبل از قبض جایز است مگر این که بی صرف باشد که در این صورت بی آن قبکل از
قبض جایز نیست (طوسی 120 :1387 ،همو.)99 :3 ،1425 ،
عالمه در صورت شیء معین بودن ثمن ،آن را به مازلة مبیک قکرارداده و در صکورت
کلی فی الذمه بودن تصرف در آن را جایز دانسته است (عالّمکه حلّکی123 :10 ،1414 ،
همان.)365 :11 ،
و ظاهر عبارت برخی از فقها ،اختصاص داشتن حکم به مبی است ،به عاکوان نمونکه،
محقق کرکی در خصوص این مسئله که «اگر شخصی به دیگری از باب بی سلم طعکامی
بدهکار است ،ضمن این که خودش از باب بی سلم از فرد ثالکث طعکامی طلبککار اسکت،
این ککه شکخص اول ،طلبککار خکود را بکه فکرد ثالکث حوالکه دهکد ،باکابر اقکوی مککروه
است»(عالّمه حلّی[1413 ،قواعد] .)87-86 :و این که مال محالٌ به و محکالٌ علیکه هکر دو
بایستی به صورت سلم باشد ،آورده است :ما  ،تاهکا بکه بیک آنچکه قکبض نشکده اسکت
اختصاص دارد و در صورتی که فقط یکی از دو مال سلم باشکد ،مبیک بکودن آن متعکین
نخواهد بود چراکه امکان دارد به عاوان ثمن بوده باشکد چراککه هکیچ تعیکینکااکدهای
برای یکی از آن دو وجود ندارد (محقق کرکی.)399 :4 ،1414 ،
الف .ادلة ملحق شدن ثمن به مبیع در حکم مسئله

برخی از فقها در لحوق ثمن به مبی در جواز یا عدم جکواز تصکرفات قبکل از قکبض ،بکه
ادلهای استااد نمودهاند که آنها را مطرح کرده و موردبررسی قرار میدهیم.

یک .عمومیت ادلة منع

برخی از فقها بر این عقیده اند که تعلیل ما در طرف مبی به این که مشتری به واسکطة
ضع ملکیت نسبت به مبی والیت قاصری دارد چراکه عقد با تل شدن مبی مافسکخ
میگردد ،عمومیت داشته و در مورد ثمن معین نیز جاری است (انصاری.)295 :1415 ،
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اشکال

تعلیل مذکور ضعی بوده (طباطبکائی قمکی )502 :1400 ،و وجهکی استحسکانی اسکت
وگرنه الزم می آمد بی غیر مکیل و موزون نیز قبل از قبض جایز نباشد بلکه بی مکیکل
و موزون و لو در صورت بی تولیه نیز مماوع میبود (تبریزی.)603 :1416 ،
دو .اقتضای اطالق روایات

مقتضای اطالق موثقة عمار «فَانْهَهُمْ عَنْ بَی ِ مَا لَمْ یقْبَضْ» (حرّ عکاملی)58 :18 ،1409 ،
این است که در حکم مسئله بین مبی و ثمن هیچ فرقی وجود نکدارد و مکورد سکؤال و
جواب در برخی از روایات هرچاد در مورد مبی است ،اما ظهکور در اختصکاص حککم بکه
مبی ندارد.
افزون بر آن امکان استفادة حکم ثمن از نهی پیامبر اکرم (ص) از بی «مَا لَا یضْکمَنْ»
(همان) نیز -باابر این که حکم عدم ضمان قبل از قبض شکامل ثمکن نیکز باشکد -وجکود
دارد و در برخی مواق که مبادله میان اعیان واق می شود ماناد بی گادم بکه جکو ،بکر
هری از عوضین مبی صدق میکاد.
احتمال این که امر پیامبر (ص) نسبت به حاکم مککه از مختصکات اهکل مککه بکوده و
این که آن نواهی از احکام حکومتی است نه احکام شرعی ،بطالن قطعی اسکت .عکالوه،
حکم تازیهی حکومتی فی نفسه بعید بوده و احکام حکومتی در امت تکا ابکد نافکذ اسکت
(خمیای.)608-606 :1421 ،
اشکال دلیل مذکور از تأمل در ادلة قول به عدم لحوق آشکار میشود.
ب .ادلة ملحق نشدن ثمن به مبیع در حکم مسئله

بسیاری از فقها قائل به عدم لحوق ثمن به مبی در حکم مسکئله بکوده انکد و بکرای قکول
خود به ادلهای استااد نمودهاند که آنها را مطرح کرده و موردبررسی قرار میدهیم.

یک .مطابق قاعده و اصل بودن

مقتضای قاعده ،عدم لحکوق اسکت چراککه لحکوق احتیکاج بکه دلیکل دارد نکه عکدم آن
(طباطبائی قمی.)502 :1400 ،
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برخی از فقها نیز در اختصاص داشتن حکم مسئله به مبی آورده اند :چاکین حکمکی
خالف اصل بوده لذا در موارد خالف اصل باید بر قدر متیقن اکتفا ککرد (نجفکی،1404 ،
.)170 :23
دو .اقتضای عمومات و اطالقات حلیت بیع

برخی گفته اند برای حکم به جواز بی ثمن کلی قبل از قبض آن ،نیکازی بکه اسکتااد بکر
روایت باب نیست بلکه مقتضای عمومات و اطالق حلیت بی جکواز آن اسکت (تبریکزی،
.)603 :1416
سه .اختصاص منع در روایات به مبیع

مورد ما در تمام روایات باب ،اختصاص به مبیک دارد و سکرایت و تعمکیم دادن آن بکه
ثمن مبتای بر استفادة مالکی است که در ثمن نیز جاری باشد درحالی که چاین مالکی
از اخبار قابل استفاده نیست مگر آنچه در ذیل روایت حلبکی آمکده اسکت ککه امکام (ع)

فرمودند« :إنّ هذا لیس بمنزلة الطعام ،إن الطعام یکال» (ابن بابویکه ،بکی تکا 217 :طوسکی،

 56 :1418حرّ عاملی )68-67 :18 ،1409 ،چراکه مفهوم و مقتضای تعلیل مذکور این
است که بی هر شیء مکیل قبل از قبض آن به واسکطة کیکل ککردن جکایز نیسکت امکا
ازآنجاکه مورد روایت ،سؤال از بی قماش پارچه ای اسکت ککه آن را خریکده ولکی قکبض
نکرده است باابراین مقتضای تعلیل تاها بیانگر این مطلب است که هر شیء مکیلی ککه
خریده شده قبل از قبض آن جایز نیست فروخته شود نه این که فروش هر شیء مکیلکی
قبل از قبض آن جایز نباشد (اصفهانی.)413 :1418 ،
افزون بر آن ،احتمال می رود مراد از عدم قبض در روایت ،قبض سهم شری از سکایر
شرکاء باشد که طبق این احتمال خارج از محل بحث خواهد بود (انصاری287 :1415 ،
طباطبائی قمی.)503 :1400 ،
چهار .ظهور روایات در جواز تصرف در مطلق ثمن

برخی از فقها بر اساس روایت ابن شعیب ککه در آن آمکده اسکت :از امکام صکادق (ع) در
مورد مردی پرسیدم که طعامی را به چاد درهم (بکرای مکدتی) فروختکه بکود ،وقتکیککه
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مدت فرا رسید آن را مطالبه کرد ،فروشاده گفت :من درهمی نکدارم (در عکوض) از مکن
طعامی بگیر ،حضرت (ع) فرمودند :ایرادی ندارد ،فروشاده مال درهم هاسکت در مقابکل
آن هر آنچه بخواهد میتواند بگیرد (حرّ عکاملی )307 :18 ،1409 ،گفتکهانکد ککه حککم
مسئله در ناحیة ثمن جاری نمی شود (عالّمه حلّی .)123 :10 ،1414 ،چراککه مقتضکای
تعلیل این است که معاملة بر درهم ها قبل از قبض و با ثمن قکراردادن آن بکرای طعکام و
غیر آن جایز است.
اشکال

این دلیل قابل مااقشه است زیرا مطلوب ،مبیک قکراردادن ثمکنِ عقکد اول در عقکد دوم
است نه این که در عقد دوم نیز ثمن قرارداده شود چاان که ظاهر روایکت چاکین اسکت،
افزون بر آن ،مورد روایت ،بی به همان کسی است که ثمن (در عقد اول) بر ذمه اوسکت
باابراین روایت مذکور تاها از طریق عدم فصل ،در صکورت ثبکوت آن ،عمومیکت خواهکد
داشت (انصاری.)295 :1415 ،
بدین معاا که روایت مذکور از دو جهت از موردبحث ما جداست :اول ایکن ککه ظکاهر
روایت این است که ثمن دوباره در عقد دوم نیز ثمن قکرارداده شکود .دوم ایکن ککه مکورد
روایت ،بی دوبارة ثمن به همان کسی اسکت ککه در عقکد اول مشکتری اسکت باکابراین
روایت از دو جهت اشکال دارد مگر اینکه بگوییم هکیچ فقیهکی بکین ثمکن واقک شکدن
دوبارة ثمن یا مثمن بودن آن و نیز بین بی آن به خود مشتری یا غیر آن فرقی نگذاشته
است.
این اشکال در صورتی موجه است که التزام به چاکین امکری یعاکی ثمکن قکراردادن
مبی در معاملة دوم ،در مبی نیز ممکن باشد درحالیکه گمکان نمکیرود بکه آن ملتکزم
باشد چراکه مراد این است که در صورت مکیل یکا مکوزون بکودن مبیک  ،واقک سکاختن
معاملة بیعی بر آن قبل از قبض جایز نیست خواه آن را در بیک دوم مکثمن قکرار دهکد
خواه ثمن.
اشکال اصلی در این است که ثمن مذکور در روایت ،مکیل و موزون نیست به گونه ای
که اگر مبی بودن آن نیز فرض شود حکم مسئله را نخواهد داشت باابراین روایت مکورد
بحث در صورتی که ثمن از جکاس مکیکل و مکوزون باشکد داللتکی بکر جکواز آن نکدارد
(اصفهانی.)413 :1418 ،
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تأمل و دقت در ادله دو قول مطرح در مسئله می رساند که ادلة لحوق ثمن بکه مبیک
در حکم جواز یا عدم جواز تصرف در آن قبل از قبض ،قابل مااقشه بوده و مقصود قائلین
را برنمی تابد باابراین افزون بر ادلة مطرح در قول به عکدم لحکوق ،عمومکات و اطالقکات
جواز تصرف مال در مل  ،شامل ثمن قبل از قبض نیکز بکوده لکذا مکدخلیت قکبض در
جواز تصرفات – باا بر قول به ما تصرفات قبل از قبض -اختصکاص بکه مبیک داشکته و
ازآنجاکه این حکم خالف اصل بوده به قدر متیقن اکتفا میکایم.
نتیجه

تتب و دقت در ادله و عبارات فقها مبین این امر است که تصرفات مالک قبکل از قکبض
مملوک ی مسئلة اختالفی بوده و برخی از فقها قائل به حرمت تکلیفی و فسکاد وضکعی
چاین تصرفاتی میباشاد.
اما تأمل در ادلة مان می رساند که این ادله در مورد مبیک قبکل از قکبض اسکت لکذا
فقها در تعمیم آن به غیر مبی و نسبت به آنچه از غیر طریق بی به مال ماتقل گشکته
است اختالف دارند.
اما این ادله نسبت به مهر در صورت عدم قبض آن ،از این جهکت ککه حککم مسکئله
اختصاص به عقد بی دارد و نیز این که مهر بر اساس روایات باب نکاح ،حککم ثمکن را در
عقد نکاح داشته و غیر از مبی است ،شمولیت نداشته لذا می توان گفت که مسئلة قبض
مهر تاها در تصرفات زوجه که به صورت عقود عیای و نسبت به غیر شکوهر بکوده معتبکر
است ،اما نسبت به سایر تصرفات او هیچ مدخلیتی ندارد لذا تفکی شیخ طوسی مباکی
بر جایز بودن تصرفات زوجه بعد از قبض و عدم آن قبل از قبض فاقد دلیل بوده بلکه بکا
مباای ایشان در سایر ابواب نیز سازگاری ندارد.
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