ﻏﺼ ﺐ
ﻏﺼﺐ ﯾﮑﯽ از اﻗﺴﺎم اﺣﮑﺎم ،در اﺳﻼم اﺳﺖ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺼﺐ
 - ٢ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﺼﺐ در ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺎھﺎن
 - ٣ارﮐﺎن ﻏﺼﺐ
 - ۴ﻏﺼﺐ در ﻟﺴﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
 - ۵اﻗﺴﺎم اﺣﮑﺎم ﻏﺼﺐ
 - ۵.١اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻏﺼﺐ
 - ۵.٢اﺣﮑﺎم وﺿﻌﯽ ﻏﺼﺐ
 - ۶راﺑﻄﻪ ﻏﺼﺐ ﺑﺎ اﺗﻼف ﻣﺎل
 - ٧ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ٨ﻣﻨﺒﻊ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻏﺼﺐ
»ﻏﺼﺐ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺴﻠ ّﻂ ﺟﺎﺑﺮاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺎل ﯾﺎ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی.

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﺼﺐ در ﻣﯿﺎن ﮔﻨﺎھﺎن
ﻏﺼﺐ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه و از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ظﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع )ﮐﺘﺎب ،ﺳﻨﺖ و اﺟ ﻤﺎع( ﺑﺮ زﺷﺘﯽ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.

][٢] [١

ارﮐﺎن ﻏﺼﺐ
ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه را »ﻏﺎﺻﺐ« ،ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه را »ﻣﻐﺼﻮب« و ﻣﺎﻟﮏ آن را »ﻣﻐﺼﻮ ٌ
ب ﻣﻨﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﻏﺼﺐ در ﻟﺴﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
در رواﯾﺘﯽ از ﭘﯿﻐ ﻤﺒﺮ اﮐﺮم ﺻﻠﻮات ﷲ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ْ
ض اﻟ ﱠ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ﺴﺎﺑَِﻌِﺔَ ،ﺣﱠﺘﯽ ﯾَْﻠَﻘﯽ ا ﱠَ ﯾَْﻮَم اْﻟِﻘﯿﺎَﻣِﺔ ُﻣﻄَﱠﻮﻗﺎً ،اﱠﻻ اْن ﯾَﺘُﻮ َ
ﺷْﺒﺮاً ِﻣ َ
ب َو ﯾَْﺮِﺟَﻊ؛ ] [٣ھﺮ ﮐﺲ در ﻣﻮرد
ر
ﻻ
ا
م
ﻮ
ﺨ
ﺗ
ﻦ
ﻣ
ﻪ
ﻘ
ﻨ
ض َﺟَﻌﻠَُﻪ ا ُﱠ طَْﻮﻗﺎً ﻓﯽ ُﻋ
ِ
ِ
ِ
»َﻣْﻦ ﺧﺎَن ﺟﺎَرُه ِ
ِ
ِ
ﻦ اﻻْر ِ
ﯾﮏ وﺟﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ھ ﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ )آن را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﺪ( ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن را از طﺒﻘﻪ ھﻔﺘﻢ زﻣﯿﻦ ،ﻣﺜﻞ طﻮق ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺧﺪا را ﺑﺎ ھ ﻤﺎن
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ )اﯾﻦ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ( ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺮدد )ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ را راﺿﯽ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ(« .

اﻗﺴﺎم اﺣﮑﺎم ﻏﺼﺐ
در ﻏﺼﺐ ،دو ﺣﮑﻢ »ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ« و ﯾﮏ ﺣﮑﻢ »وﺿﻌﯽ« وﺟﻮد دارد.

← اﺣﮑﺎم ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻏﺼﺐ
دو ﺣﮑﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻏﺼﺐ ﺑﺮ ﻏﺎﺻﺐ .
ب( وﺟﻮب رد آن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﺎﺻﺐ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل را ھﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.
اﯾﻦ دو ﺣﮑﻢ در ھ ﻤﻪ اﻧﻮاع ﻏﺼﺐ )ﻏﺼﺐ اﻣﻮال و ﻏﺼﺐ ﺣﻘﻮق( ﺟﺮﯾﺎن دارد.

← اﺣﮑﺎم وﺿﻌﯽ ﻏﺼﺐ
ﺣﮑﻢ وﺿﻌﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﺿ ﻤﺎن«؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻣﺎل »ﻣﻐﺼﻮب« ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ »ﻏﺎﺻﺐ« در ﺣﻔﻆ آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺜﻞ ﯾﺎ ﻗﯿ ﻤﺖ آن را ﺑﺪھﺪ.
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻂ در ﻏﺼﺐ اﻣﻮال )ﻋﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ( ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﺼﺐ ﺣﻘﻮق ،ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺪارد.

][۵] [۴

راﺑﻄﻪ ﻏﺼﺐ ﺑﺎ اﺗﻼف ﻣﺎل
ھ ﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻏﺼﺐ ﻣﻮﺟﺐ »ﺿ ﻤﺎن« اﺳﺖ ،اﺗﻼف )ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﻣﺎل( ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ »ﺿ ﻤﺎن« ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ،ﻣﺎﻟﯽ را
ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ -ﻣﺜﻼ" ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑُِﮑﺸﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪای را ﺑﺸﮑﻨﺪ -و ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧ ﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﺸﻮد -ﻣﺜﻼ" در ﻣﻌﺒﺮ ﻋ ﻤﻮﻣﯽ ﭼﺎھﯽ ﺑﮑﻨﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ
ﻟﻐﺰﻧﺪهای ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﺎی ﮐﺴﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را در راه ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ رم ﮐﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﮑﻮﺑﺪ.
ﺴﺒ ّﺐ ،ﺿﺎﻣ ﻦ اﺳﺖ[٧] [۶] .
در ھ ﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ُﻣ َ ِ

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 ↑ .١ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮ ﺳﯿﻠﻪ ،ج ،٢ص.١٧٢
 ↑ .٢ﺷﺮح ﻟﻤ ﻌﻪ ،ج ،٧ص.١١
 ↑ .٣و ﺳ ﺎﺋ ﻞ اﻟ ﺸﯿ ﻌﻪ ،ج ،٢۵ص.٣٨۶
 ↑ .۴ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮ ﺳﯿﻠﻪ ،ج ،٢ص،١٧٣ﻣ ﺴ ﺄﻟﻪ .٣
 ↑ .۵ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮ ﺳﯿﻠﻪ ،ج ،٢ص،١٧٣ﻣ ﺴ ﺄﻟﻪ .۴
 ↑ .۶ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮ ﺳﯿﻠﻪ ،ج ،٢ص،١٩٠ﻣ ﺴ ﺄﻟﻪ .۵۴
 ↑ .٧ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮ ﺳﯿﻠﻪ ،ج ،٢ص،١٩٠ﻣ ﺴ ﺄﻟﻪ .۵۵

ﻣﻨﺒﻊ
ﮐﺘﺎب آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ ،ص.١٢۴-١٢٢

