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(تاریخ دریافت5931/04/82 :؛ تاریخ پذیرش)5931/00/81 :

چکیده
دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بددون مددت زمدان
پرداخت که اصطالحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطالحاً به آن دین مؤجل گفته مدی شدود.
گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شددن مددت و در
پاره ای موارد به صورت قهری که خارج از اراده ی طرفین به دین حال تبدیل شود .در فقه مشهور فقها معتقدند بدا مدر مددیون دیدن
مؤجل او حال می گردد ماده  895قانون امور حسبی نیز بیانگر همین مطلب است .حال سؤال این جاست کده مبندای حدال شددن دیدن
چیست؟ چرا با وجود اصل بقای اجل در پاره ای موارد دین مؤجل حال می گردد؟ به عبارت دیگر هدف از حال شدن دین چیسدت؟ مدی
توان گفت حال شدن دین به صورت قهری به منظور حمایت از طلبکاران و اطمینان بخشیدن به آن ها است به عبارت دیگر درمدواردی
که احتمال دارد دین مؤجل در معرض تلف قرار گیرد حال می گردد.

کلیدواژگان
اجل ،تأجیل ،حلول دین ،دین مؤجل.

 مسئول مكاتبات :كارشناس ارشد حقوق خصوصي ،واحد علوم تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهjavadbl1992@gmail.com :

 نويسنده مسئول :استاديار گروه حقوق خصوصي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
رايانامهebrahimdelshad@yahoo.com :

 استاديار گروه حقوق خصوصي ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمي ،قم ،ايران
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طرح مسأله
انسان ها برای رفع نياز های خود ناچار به خريد و فروش كاال و خدمات هستند .خريدد و فدروش
كاال و خدمات غالباً به صورت نقد انجام مي گيرد با اين وجود در بسياری از موارد پرداخت ثمدن
به طور نقد ميسر نيست و كساني كه كاال و خدمات عرضه مي كنند با مشتريان خود به توافد مدي
رسند كه دريافت ثمن را برای مدت زمان معين به تأخير اندازندد و همنندين در برخدي مدوارد بدا
صدور اسناد عادی ،رسمي ،و يا تجاری مبني بر تعهد به پرداخت ثمن در مدت زمان معين ديدن را
مؤجل مي نمايند علي الخصوص معامالت و روابط مالي تجار كه غالباً به طور مؤجل صورت مدي
گيرد .خريد و فروش كاال و خدمات به صورت مؤجدل نقدم مهمدي در پيشدبرد اقتصداد و روند
تجارت خواهد داشت .دست اندر كاران تجارت برای نيل به اين هدف و دسدتيابي بده بدازار هدای
جديد و پر رون سعي دارند كاال و خدمات خود را به صورت مؤجل نيز عرضه كنند.
در برخي موارد دين مؤجل بدون اراده ی طرفين و به صورت قهری حال مي گردد برای مثدال
ماده  132قانون امور حسبي حكم به حال شدن دين مؤجل متوفي نموده است همننين مداده 112
قانون تجارت .در اين پژوهم در صدد بررسي مصادي و مباني حال شدن دين در فقه هسدتيم بده
عبارت ديگر چرا با وجود اصل بقای اجل دين مؤجل در برخي موارد بايد حال گردد.
به نظر مي رسد در بدو امر بتوان گفت :مبنای حال شددن ديدن درفقده اطميندان بخشديدن بده
مديون و جلوگيری از تضرر و زيان به مديون است.
بحث و بررسي
مفهوم حلول دین و مبنای آن
گفتار اول -مفهوم حلول دین

حلول در لغت به معنای فرود آمدن و رسيدن وعده چيزی و  ...واجب شددن  ...و بده سدر آمددن،
آمده است( .محمد پادشاه،فرهنگ آنندراج ،ج،1ص )2411و در اصطالح به جايگزين شدن چيدزی
به جای ديگر و نيز معجل شدن حلول گويند( .انصاری وطاهری،2331،ج،1ص .)361و يا انقضدا
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موعد دين مؤجل باعث مي شود كه دين قابل مطالبه گردد ،اين صفت كه بر دين عارض مي شدود
همان حلول دين است( .جعفری لنگرودی،2331،ص)231
گفتار دوم -مصادیق و مباني حلول دین
الف) حلول دین متوفي و مبنای آن

طب ماده ی  132قانون امور حسبي «ديون مؤجل متوفي بعد از فوت حال مي گردد ».اين مداده بدر
گرفته از نظر مشهور فقهای اماميه است .با اين وجود در خصوص حال شدن ديدن متدوفي در فقده
اختالف نظر وجود دارد اكثر فقها معتقدند :با فوت مديون ديون مؤجل او حال مي گردد در مقابدل
برخي ديگر از فقها معتقدند با فوت مديون ديون مؤجل او حال نمي گردد .به ذكر هر يک خواهيم
پرداخت.
الف )9-قائلین به حلول دین با موت مدیون

اكثر فقهای عامه و اماميه معتقدند :ديون مؤجل متوفي به فوت مديون حال مي گدردد و بده داليدل
زير استناد كرده اند:
 .9دلیل نقلي

روايات درخصوص حال شدن دين اطالق دارند و در مواردی موت مديون و دائدن را شدامل مدي
شود .ازجمله روايت ابي بصير « هر گاه شخصي فوت كند مال او و آننه بايد بپدردازد حدال مدي
شود( ».بحراني آل عصفور 2144 ،ه ق،ص)264
همننين روايت حسين بن سعيد نيز به اين مضمون است« .به استناد از حسين بدن سدعيد نقدل
است كه مي گويد در مورد مردی كه قرض هنگفتي داشت سؤال كردند كه اين فرد بددهكار فدوت
كرده است آيا مالي كه قرض كرده از سوی فردی كه از او قرض گرفته است بنا به فدوت بددهكار
حال مي شود و يا اين بدهي را ورثه بايد بپردازند؟ (شيخ حر عاملي2141،ه ق،ج،23ص)311
برخي ديگر عالوه بر دو روايت ياد شده به روايت ديگری از سكوني به اين مضدمون «هرگداه
شخصي دين مؤجلي بر ذمه اش باشدد و فدوت كندد ديدنم حدال مدي شدود» اسدتناد كدرده اندد.
(نجفي،محمد حسن ،2141 ،ج ،14ص)114
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برخي ديگر از فقها نيز در خصوص حال شدن ديدن متدوفي بده روايتدي از مرسدله ی صددوق
استناد كرده اند بدين مضمون است «هرگاه شخصي فوت كند مالم و هدر آننده كده بدر ذمده اش
هست حال مي شود( ».موسوی بجنوردی ،سيد حسن 2121،ه ق،ج،1ص،124طباطبدايي قمي،سديد
تقي2116،ه ق،ص)111
همننين ايشان نظر استاد خود (شهيداول) در دروس را مطرح كدرده اندد « :مدي فرمايندد ديدن
مؤجل به فوت مديون حال مي شود همننين هر گاه كسي فوت كند ديونم حال نمي شود مگر با
استناد به روايت ابي بصير و اين روايت را شيخ در النهايه ،قاضي به نقل از مختلف الشيعه و حلبي
در الكافي في الفقه برگزيده اند( ».موسوی بجنوردی،پيشين)124،
 .7دلیل عقلي

برخي ديگر معتقدند :در مبنای اعطا مهلت ،اوالً اعتماد دائن به مديون است و وی اين اعتماد را بده
ورثه نداشته است ،پس با فوت مديون اعتماد از بين خواهد رفت و اجل نيز ساقط ميگردد و ثانيداً
اعطا مهلت به خاطر گشايم در كار مديون بوده و نه ورثه.
همننين اگر ديون ميت حال نشود ،در اجل برای ورثه و دائن ضرر وجود دارد .وراث متضدرر
است چون ميراث جز بعد از ادا ديون به تصرف ورثه در نميآيد و استيفا حد وراث مندوب بده
پرداخت تمام ديون است .صاحب دين متضرر است چون تأديه ی دين به تأخير مي افتد .گاه عين
تلف مي شود و حقم ساقط ميگدردد(.الزحيلدي وهبده2141 ،ه ق،ص)1436برخدي ديگدر چندين
استدالل نموده اند كه با موت مديون ،ديگر برای او ذمه و تعهدی بداقي نمديماندد و بندابراين اگدر
شخص مديون فوت نمايد يا بايد قول به سقوب دين او بدهيم كه قطعاً دليلي بدر ايدن امدر وجدود
ندارد يا اينكه ورثه ی وی را مشغول الذمه بدانيم به اين صورت كه ورثه اشتغال ذمه دارند تا دين
مؤجل مورث خود را پس از يک سال حال خواهد شد ،ادا نمايند و چنين مفهومي از اشتغال ذمده
بدون سبب بوده و برای وراث ظلم محسوب ميشود ،مخصوصاً اينكه در برابر ديدن مؤجدل حدال
شده و از تركه نقداً ادا ميگردد و اال اگر اجل دين حدال نشدود تركده بدال تقسديم بداقي ماندده و
موجب ضرر ورثه خواهد شد زيرا تقسيم تركه مطاب آيهی شريفه «من بعد وصدي يوصدين بهدا او
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دين»(سوره ی نسا آيه ی  )21پس از ادای ديون خواهد بود و اگر چناننه تركه را تقسيم كدرده و
دين حال نشود ،اين هم موجب ضرر داين است و احتمال ضايع شدن دين وجود دارد.
پس به خاطر دو ضرر (ضرر داين و ضرر مديون) چارهای جز قبول حلول دين مؤجدل نيسدت
كه آن هم بده صدورت حدال از تركده اخدذ خواهدد شدد(.موسدوی بجنوردی،پيشدين،143،عالمده
حلي2123،ه ق،ج)333 ،4
برخي از صاحب نظران حقوق معتقدند :حال شدن دين متوفي به ايدن دليدل اسدت كده هرچده
زودتر تركه تصفيه و ديون پرداخته شود و در معرض تفريط وارثان يا متصرف اموال قدرار نگيدرد.
(كاتوزيان )231،2313،برخي ديگر از حقوق دانان معتقدند :دليل حال شدن دين مديون متوفي اين
است كه امكان دارد ورثه مورد اعتماد متعهد له نباشد ،وانگهي اگر تركه به دست آنها بيافتد (تا سر
رسيد تعهد) مراجعه به يک يک آنان زحماتي را در بر دارد و حال آنكه دادن طلب متعهد له پديم
از سر رسيد از تقسيم تركه كار سهل و آساني است(.جعفری لنگرودی)111،113 ،2313،
 .3اجماع

اكثر فقهای عامه و اماميه كه قائل به حال شدن ديون مؤجل متوفي هستند دليل آن را اجماع فقهای
اماميه و حتي اجماع مسلمانان دانستهاند(.شيخ طوسي2141،ه ق،11،نجفي محمد حسن،همان)
الف )7-قائلین به عدم حلول دین به موت مدیون

در مقابل آن دسته از فقها كه قائل به حال شدن ديون مؤجل متوفي هستند دسته ی ديگری از فقهدا
معتقدند :ديون مؤجل متوفي با فوت او حال نمي گردد و به داليل زير استناد كرده اند.
 .9دلیل نقلي

يكي از داليل اين دسته از فقها استناد به حديثي از پيامبر گرامدي اسدالم (ص) اسدت كده ايشدان
ميفرمايند« :من ترک ماالً او حقاً فلورثة»( .البهوتي2141،ه ق،ج)123/1
 .7دلیل عقلي

شيخ محق بحراني دركتاب حدائ الناظره نظر شيخ طوسي در مبسوب را نقل مي كند و معتقدندد:
دين مؤجل مال است و به همان كيفيت به وراث منتقل مي شود و به اصل استصحاب استناد كدرده
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اند( .بحراني ،آل عصفور ،پيشين )261،264،هر چند ما نظر شيخ طوسي دركتداب الخدالف را قدبالً
مطرح كرديم اين نظر ظاهراً بر خالف آن است .به عبارت ديگر نظر ايشان در مبسوب مخالف حال
شدن دين است در حالي كه نظر ايشان در الخالف مواف حال شدن دين است.
ب) حال نشدن دین مؤجل به موت مدیون و مبنای آن

برخي ازموارد هستند كه با موت مديون نيز حال نمي شدوند بدرای مثدال مداده ی 111ق.م« .عقدد
اجاره به واسطه ی فوت موجر يا مستأجر باطل نمي شود»...
همننين ماده ی  444ق.م« .اقساب مال االجاره كه به علت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمهی
مستأجر مستقر نشده است به موت اوحال نمي شود».
سيد محمد كاظم يزدی در كتاب سؤال و جواب در خصوص حال شدن اجاره بهدا در بدر اثدر
فوت مستأجر اقساب مال اجاره را بدون ذكر دليل حال دانسته اند و اضافه نموده اند بعيد نيست كه
وراث مستأجر از حيث تخلف شرب اجل در مدال االجداره خيدار فسدخ داشدته باشدند(.طباطبدايي
يزدی2124،ه ق)343،
عالمه حلي در كتاب تذكرة الفقها وراث مستأجر را قائم مقام محسوب و آندان را ذی حد در
منافع بقيه ی مدت اجاره دانسته اند و بيان كرده اند چناننه مستأجر فوت نمايد مال االجاره را كده
مؤجل است پرداخت نكرده باشد به موت وی حدال گرديدده و از تركده اخدذ مدي شدود( .عالمده
حلي2121،ه ق)314،
ميرزای قمي در كتاب جامع الشتات در پاسخ به اين سؤال كه ديه ی مؤجله يا مبيع سلم وامثال
آن به هنگام فوت جاني يا بايع طب قاعده ی كلي حلول دين مؤجل بده فدوت مدديون حدال مدي
شود؟ پاسخ فرموده اند نسبت به همه ی آنها دين صادق است و داخل در عموم اخباری است كده
به موت مديون حال مي شود(.ميرزای قمي2123،ه ق )13،برخي از حقوق دانان معتقدند :علت اين
امر آن است كه اجرت المسمي بر ذمه مستأجر مستقر نمي شود مگر آنكده مندافع را اسدتيفا و يدا
تفويت نموده باشد ،منافع به تدريج حاصل مي شود  ،اجرت المسمي به همان نسدبت ،بدر ذمده ی
مستأجر مستقر مي گردد و ديني كه علت استقرار آن پس از فوت به وجود مي آيد نمدي تواندد بده
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فوت حال گردد ديوني كه به فوت مديون حال مي شود ديوني است كه در حين فوت بدر ذمده ی
مديون مستقر شده باشد(.امامي،2312،ج )33 ،1در مقابل ،دكتر كاتوزيان بر اين نظر ايراد گرفته اند
و معتقدند « :بايد انصاف داد كه اين استدالل برای توجيه ماده  444كافي نيست تنها توجيه ممكدن
اين است كه ،چون احتمال دارد مورد اجاره تلف يا معيوب شود و عقد منحل گدردد ،حدال شددن
دين باعث پرداخت پولي مي شود كه بر عهده ی مستأجر نبوده است .ولي ،بايد توجه داشت قسط
اجاره بهايي كه موعد آن فرا نرسيده ممكن است عوض منافعي باشدد كده در سداب اسدتيفا شدده
است و چنين ديني را نمي توان نامستقر شمرد .بنابراين ،اگر انصاف نيز مبنای حكم قانون در بداره
ی حال نشدن ديون آينده مستأجر قرار گيرد ،بايد اين حكم ناظر به اقساب مربوب به مندافع آيندده
باشد نه اقساطي كه هنوز موعد آن فرا نرسيده است( .كاتوزيان، 2313،ج)143،141 ،2
ج) حال شدن دین مضمون عنه نسبت به ضامن و مبنای آن

در قانون مدني فقط يک مورد را مي توان يافت كه قانون گذار صريحاً اشاره كدرده كده ديدن حدال
ميشود و آن هم حال شدن دين مضمون عنه نسبت به ضامن است در اين رابطه ابتدا نظدر حقدوق
دانان و سپس نظر فقها را بررسي خدواهيم كدرد :قانونگدذار در مداده ی 144ق.م .مقدرر مدي دارد:
«ضمان مؤجل به فوت ضامن حال مي شود ».به موجب اين مداده هرگداه ضدامن فدوت كندد ديدن
مؤجل مضمون عنه حال مي شود .پر واضح است كه اين مداده موافد مداده ی  132ق.ا.ح .اسدت.
برخي از حقوق دانان در اين زمينه معتقدندد « :حدال شددن ديدون مؤجلده در اثدر فدوت مدديون از
مسلمات حقوق اماميه است ،زيرا در اثر فوت ذمه ی ميت كه قائم بده شخصديت حقدوقي اوسدت
زايل مي شود و دين او به تركه تعل مي گيرد ،و چنانجه ورثه از تصرف در تركه ممنوع شدوند تدا
موعد پرداخت ديون برسد ،موجب توجه ضرر به آنها نخواهد بود ،لذا برای جلدو گيدری از ضدرر
ورثه ،ديون موجل متوفي حال مي شود ،حال شدن دين ناشي از ضمان در اثر فوت ضامن يكدي از
مصادي حال شدن ديون متوفي است و خصوصيتي در ضمان موجود نيست تا موجب حكم مزبور
شده باشد( .امامي ،پيشين )314،امام خميني (ره) در تحرير الوسيله آورده اند كه اگر ضامن بده اذن
مضمون عنه دين مؤجل را به طور مدت دار ضمانت نمايد سپس قبل از سپری شدن مددت بميدرد
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ضمان حال مي شود و آننه به واسطه ی ضمان بر عهده ی او آمده بايد از تركه اش برداشته شود،
ورثده اش حد رجدوع بدده مضددمون عنده را ندارنددد مگددر اينكده مدددت ديددن سدپری شددود(.امددام
خميني2124،ه ق،ج )11 ،3برخي ديگر از فقها با همين مضمون چنين بيان كرده اندد كده هدر گداه
ضمان مؤجل باشد و ضامن فوت كند دين او حال مي گردد و ورثه ح رجوع به مضمون عنده را
ندارند مگر پس از ادا دين يا منقضي شدن مددت چدرا كده اصدل بدر بقدا اجدل اسدت( .عالمده
حلي2114،ه ق،ج)441 ،1
برخي ديگر از فقها معتقدند :هر گاه ضامن قبل از منقضي شددن مددت فدوت كندد و ورثده ی
ضامن دين را از تركه پرداخت كنند بعد از حلول اجل ح رجوع به مضمون عنه را دارند چرا كده
دين نسدبت بده مضدمون عنده حدال نشدده اسدت( .موسدوی بجنوردی،پيشدين،ج221 ،6وطوسدي
ابوجعفر،پيشين،ج)311 ،1
د) سایر مصادیق حال شدن دین و مبنای آن

اين موارد را كه مطرح مي كنيم قانون گذار به صراحت بيان نكرده كه حال مي شوند بدا ايدن حدال
برخي از فقها و همننين برخي از حقوق دانان مطرح كرده اند و اختالفي است .لذا برای جامعيدت
بحث الزم دانستيم اين موارد را نيز ذكر كنيم.
 .9حال شدن دین به واسطه ی حجر

فقهای اماميه معتقدند :ديون مؤجل به واسطه ی حجر حال نمي گدردد( .عاملي،سديد جدواد2121،ه
ق ،ج،123 ،26نجفي،پيشين )111برخي از فقها حجر را مانند فوت از اسدباب حدال شددن ديدون
مؤجل مي دانند( .النووی،محي الدين،بي تا،ج )131 ،23قانون گذار حجدر را از مدوارد حدال شددن
دين نمي داند .هر چند كه قانون گذار صراحتا اشاره به حال شدن دين به واسطه حجر نكرده است
ولي مي توان گفت ورشكستگي نيز نوعي حجر است و قانون گذار ورشكسدتگي را موجدب حدال
شدن دين تاجر ورشكسته مي داند(.ماده ی  112ق.ت ).نكته ای كه قابل ذكر اين است كه در فقده
مطاب نظر مشهور دين مؤجل با ورشكسته شدن مفلس حال نمي شود هر چند ابن جنيد قائدل بده
حال شدن دين مؤجل ورشكسته است و استدالل ابن جنيد اين است كده ديدن نظيدر طلبكداری و
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بدهكاری ميت است در مقابل برخي معتقدند :طب اصل ،هر چيزی بر حالت پيشين خود باقي مدي
ماند( .مجله ی فقه اهل بيت،ج)111 ،34
برخي از حقوق دانان آورده اند« :در حقوق اماميه ديون مؤجل مفلس حدال نمدي گدردد ،زيدرا
آننه موجب حال شدن ديون مؤجل متوفي مي باشد معدوم شدن شخصيت حقوقي مديون و تعل
كامل ديون او بر تركه مي باشد ،به خالف مورد مفلس كه در اثر حكم تفليس شخصيت حقوقي او
زائل نمي گردد و از نظر حقوقي مديون شناخته مي شود ،و چون دارايي او كفاف تأديه ی ديون او
را نمي دهد و طلبكاراني كه طلب آنان حال شده است مطالبه ی ح خود را مي نمايند ،دارايدي او
بازداشت شده و پس از فروش بين آن طلبكاران تقسيم مي شود و طلبكاراني كده موعدد پرداخدت
طلب آنان نرسيده از مفلس طلبكارند و پس از استطاعت ،بدهي خود را خواهد پرداخت( ».امدامي،
پيشين ،ج)136،131 ،2
برخي ديگر از حقوق دانان معتقدند :مواد  121و  112ق .ت .ظاهراً مغاير موازين شرع به نظدر
مي رسد هر چند تا كنون فقهای شورای نگهبان در اين باره رسماً اظهار نظر نكرده اند .ولي به هدر
حال ،حال شدن دين تاجر ورشكسته مغاير موازين اسالم است البته با فرض اينكه چندين باشدد و
مصلحت و ضرورت ايجاب كند مي توان با استناد به احكام ثانوی ،مقررات فعلدي ورشكسدتگي را
اصالح و بر تجار حقيقي نيز شرعاً حاكم كرد .بديهي است كه در حال حاضر ،احدراز مصدحلت و
ضرورت كه تشخيص آن امری موضدوعي و مسدتلزم كارشناسدي اسدت طبد اصدل يدک صدد و
دوازدهم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران به عهدده مجمدع تشدخيص مصدلحت نظدام اسدت.
(تفرشي ،محمد عيسي،2313،ج اول)122،124/
 .7حال شدن دین در بیع سلم

اگر واژه ی دين را در ماده  132ق.ا.ح .به طور مطل بدانيم و آن را نسبت به دين بايع در بيع سلم
تسری دهيم سؤالي كه پيم مي آيد اين است كه آيا موت بايع در بيع سلم سبب حلول دين مؤجل
است؟ موضوع اختالفي است نظر حقوقدانان و فقها را در اين مورد بررسي مي كنيم.
برخي از حقوق دانان معتقدند« :از اين رو كه اجل در سلم خطي از ثمدن دارد( ،لالجل سطلم ملن
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اللمنن) پس اگر مال السلم به مدوت بدايع حدال شدود در ثمدن خدشده وارد مدي شدود( ».جعفدری
لنگرودی،2336،ج اول)241،
عده ای از فقها معتقدند :فوت بدايع در بيدع سدلم سدبب حلدول ديدن مؤجدل نيسدت( .شدهيد
ثاني2123،ه ق،ج )13 ،1برخي ديگر از فقها نقل كرده اند :اقرب اين است كه مال السدلم بده ديدن
ملح مي شود و حال مي گردد و قول قوی تر اين است كه مال السلم به موت بايع حال نميشود.
(عاملي،پيشين،ج )121،123 ،26نظر ميرزای قمي را قبالً در خصدوص حدال شددن ديدون مؤجدل
متوفي آورديم كه ايشان اين نظر را اتخاذ كرده اند كه در هم آنها (يعنى الحاق دي مؤجله در شرع
و بيع سلم و امثال آن) به موت مديون حال مىشود ،به جهت اين كده بدر همد آنهدا ديدن صدادق
است ،و داخل در عموم اخبارى است كه «دين به موت مديون حال مىشود».و اين قدول را عالمده
در قواعد اختيار كرده و اقرب شمرده است و آن چه در قواعد مذكور اسدت مدال سدلم و جنايدت
است .و قول به «عدم الحاق» را فخر المحققين در شرح قواعد عالمده احتمدال قدرار داده ،و لكدن
فخر المحققين در آخر گفته است كه «اصلح اين است كه مال السلم حال نمىشود» .و دليلى كده از
براى اين احتمال گفتهاند اين است كه اجل در سلم جزئى از عوض است پس اگر مال السلم حدال
شود نقصان عوض الزم مي آيد .فخر المحققين عالوه بر اين متمسک به تعدارض عمدومين شدده.
يعنى «عموم ادل حلول دين» و «عموم مقتضاى بيع سلم»شده اند(.ميرزای قمي،پيشين)31،
به نظر مي رسد قاعده ی (لالجل قسط من الثمن) مي تواند مبين اين باشدد كده در تعهددات از
اجل برای محاسبه ی عوضين استفاده مي نمايند .حال اگر با موت مدديون حدال شدود بايدد از آن
چشم پوشيد و توازن را بر هم زد.
 .3حال شدن دین به موت راهن(بدهکار)

قانون گذار در ماده ی  133ق.م .مقرر مي دارد « :به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود»...
شبهه ای كه مي توان مطرح كرد اين است كه اگر دين ناظر به عين مرهونه مؤجل باشد آيا با فوت
راهن مؤجل باقي خواهد ماند يا طب ماده ی  132ق.ا.ح .حال خواهد شد؟ قانون گدذار بدا توجده
مصالحي حكم مزبور در ماده ی  133ق.م .را بيان داشته است .از طرفي ماده  132ق.ا.ح .نيز ديدون
مؤجل متوفي را حال دانسته است.
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فقها در اين خصوص معتقدند :هر گاه راهن فوت نمايد و دين مؤجل باشد حال مي شود چدرا
كه اجل با موت مديون ساقط مي گردد و مرتهن مي تواند دين را از وراث راهن مطالبه كند و يا تا
پايان مدت صبر كند( .طوسي ابو جعفر ،پيشين،ج)211/1برخي ديگراز فقها چندين اسدتدالل كدرده
اند كه دين مؤجل با موت راهن حال مي شود چرا كه دين تابع مديون است( .فقعاني،علي بن علي
بن محمد بن طي،بي تا )333/،اكثر فقها معتقدند :با حال شدن دين مرتهن مي تواند عين مرهونه را
بفروشد به شرطي كه وكالدت در فدروش داشدته باشدد(.فدي

كاشداني،بي تدا،ج )214/23در ايدن

خصوص رأی وحدت رويه وجود دارد؛ دادگاه عالي انتظامي قضات برابدر حكدم شدماره ی 3211
مورخ  2314/2/32اظهار نظر نموده كه تصميم دادگاه شهرستان بر حال شدن دين مؤجل كه بدرای
آن رهني برقرار بوده وبه فوت راهن دين مزبور حال اعالم شده اسدت ،موجده بدوده اسدت .شدرح
قضيه اينكه اداره ی ثبت در پرونده ای كه راهن فوت نموده نسبت به اقساب مؤجل اجرائيه صدادر
كرده است كه مورد اعتراض راهن قرار گرفته و دادگاه شهرستان در مقام حل اختالف اظهار عقيده
كرده است كه اعتراض وراث وارد نبوده و ديون مؤجل حال مي شود و ماده ی 133ق.م .مدؤثر در
قضيه نمي باشد زيرا هرچند عقد رهن به فوت راهن منفسخ نمي شود .مع الوصف ماده راجدع بده
حلول دين مؤجل به فوت مديون (يعني همان حكم مذكور در ماده  132ق.ا.ح ).بده اطدالق خدود
باقي است و شامل ديوني كه برای آن وثيقه يا رهني بوده نيز باشد( .شهيدی،موسي،2314،ش)311
 .9حال شدن دین محال علیه به سود محتال

برخي از حقوق دانان نقل كرده اند« :هر گاه طلب محتال از محيل مدت دار باشد و بددون تعدرض
ب ه مدت آن حواله صادر شود محال عليه از آن مدت ،در برابر محتال استفاده خواهد كرد حال اگدر
پيم از حلول اجل مذكور ،محيل بميرد دين محال عليه ،حال نمي شود اما اگر محدال عليده فدوت
كند دين محال عليه به سود محتال حال مي شود( .جعفدری لنگدرودی )242،241/2314،فقهدا نيدز
معتقدند :با موت محتال دين مؤجل حال نمي شود چرا كه اجل به سود مديون است با اين وجدود
هر گاه محال عليه فوت نمايد دين مؤجل حال مي شود چرا كه دين مؤجل با مدوت مدديون حدال
مي شود( .طوسي،ابوجعفر،پيشين،ج،321/1عالمه حلي ،پيشين)416/
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 .5حال شدن دین به واسطه ی طالق

ماده ی  2433ق.م .مقرر مي دارد« :برای تأديه ی تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يدا اقسداطي
قرار داد» .از اين ماده مي توان استنباب كرد كه مي توان برای پرداخت مهريه شرب اجدل قدرار داد.
حال اگر مهريه مؤجل باشد و زوج فوت نمايد بي ترديد زوجه مي تواندد از ورثده ی زوج تمدامي
مهر خو د را بالفاصله مطالبه كند كما اينكه در تمامي ديون مؤجل اين قاعده وجود دارد كه با فوت
مديون تمامي ديون مؤجل اوحال مي شود(.ماده  132ق.ا.ح ).حال اين سؤال پيم مي آيد كده آيدا
طالق نيز مي تواند موجب حال شدن مهريه ی مؤجل گردد؟ در اين خصوص قانون مدني سداكت
است با اين وجود فقها اختالف نظر دارند برخي بر اين باورند كه مهريه ی مؤجدل در ايدن فدرض
حال مي گردد و با ذكر مثال اين گونه بيان كرده اند :اگر پرداخت مهريه از جانب همسدر بدرای ده
سال تمديد گردد آيا قبل از آن ح طالق دارد يا بعد از سپری شدن ده سال جايز اسدت؟ در ايدن
فرض اجل حال مي شود و زوجده حد مطالبده ی مهريده را دارد( .خويي،سديد ابوالقاسدم2124،ه
ق،ج)1،121
برخي از فقها چنين نقل كرده اند :دراين فرض اجل حال مي شود مگر اينكه در قرارداد شدرب
اجل به طور مطل ذكر شده باشد يعني ده سال ذكر شده باشد به اين معنا كه مطالبه ی مهريه جايز
نيست هرچند زوجيت در اين زمان با طالق منحل شده باشد( .تبريزی،ميرزا جدواد2111،ه ق،ج،2،
 )341برخي ديگر نيز معتقدند :با طالق ،مهريه ی مؤجل حال نمي گردد پس اگر مرد زن را طدالق
بدهد مهريّه مدتدار ،به حال خود باقى مىماند .كما ايدن كده محجدور نمدودن بددهكار بده سدبب
بىپولى ،ملح به مرگ وى نمىشود .پس اگر بدهىهاى حالّ و بدهىهاى مددتدار داشدته باشدد،
مال او بين طلبكاران ديون حالّ تقسيم مىشود و طلبكاران ديون مدتدار ،شريک آنها نمدىباشدند.
(امام خميني ره،پيشين،ج)632 ،1اصفهاني،سديد ابوالحسدن2111،ه ق .)166،برخدي ديگدر از فقهدا
همين نظر را اتخاذ كرده اند و به اصل بقای اجل و اطالق شرب اجل و اتفاق (اجماع) استناد كدرده
اند( .موسوی سبزواری،سيد عبداالعلي2126،ه ق،ج )23 ،12برخي ديگر ازفقها با همين نظر مواف
بوده و بدون ذكر دليل بيان كرده اند :زن بايد صبر كند تا موعد تعيين شده بدرای پرداخدت مهريده
برسد(.موسوی گلپايگاني،سيد محمد رضا،2312،ج،214 ،1همو،2313،ج)14 ،1
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برخي از حقوق دانان معتقدند نظر اخير قوی تر به نظر مي رسد و توجيه آن دسته از فقهدا كده
قائل به حال شدن مهر مؤجل به واسطه ی طالق هستند چندان قابل پذيرش نمدي باشدد( .محقد
داماد،سيد مصطفي،بي تا)131،
 .9حال شدن دین مشتری بدون شفیع

از جمله مصادي ديگر حال شدن دين مؤجل مي توان به حال شددن ديدن مشدتری بددون وجدود
شفيع اشاره كرد .برخي از فقها چنين نقل كرده اند هر گاه مشتری بدون وجود شفيع فوت كند دين
مؤجل حال مي شود چرا كه با مرگ مديون ديون مؤجل او حال مدي شدود پدس بددهي شدفيع بده
مشتری مدت دار باقي مدي ماندد( .عاملي،پيشدين،ج،433 ،23محقد ثداني( كركدي)2121ه ق،ج،6
143عالمه حلي،پيشين،ج،411 ،1همو2121،ه ق،ج)411 ،1در كتاب المبسدوب و التدذكره و جدامع
المقاصد همه به اين نكته اشاره كرده اند .در المبسوب چنين نقل شده است هر گاه مشدتری فدوت
ك ند و ثمن مؤجل باشد حال مي شود و شفيع به همراه وراث مشتری ح خيدار دارندد( .طوسدي،
ابوجعفر ،پيشين،ج)221 ،23
نتیجه
در حقوق اسالم (فقه) احكام و قواعد حاكم بر حلول دين به گونه ای است كده حدال شددن ديدن
امری خالف اصل است و در موارد خاص دين حال مي شود به عبارت ديگر اصل بر بقدای اجدل
است مگر در مواردی كه با اراده ی طرفين و يا به صورت قهری دين حال مي گردد.
با توجه به موارد و مصادي حال شدن دين فقه و تجزيه و تحليل آنها مي تدوان چندين نتيجده
گرفت كه مبنای حال شددن ديدن مبندای واحددی اسدت و منظدور از آن حمايدت از طلبكداران و
جلوگيری از تضرر آنان است و هدف از وضع اين احكام و قواعد ايدن بدود كده طلبكدار اطميندان
خاطر يابد كه با موت مديون و يا مواردی از اين قبيل از حمايت ويدژه برخدوردار اسدت تدا بهتدر
بتواند به طلب خويم دست يابد.
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