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 1متون فقه 

 .نیک فهمیدن است و خوب ودر لغت فهمیدن  :فقــــه

 .هاآنتفصیلی  هایدلیلالح دانشمندان عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از راه طدر اص

 .حکم یک یا چند دلیل وجود داشتهو منظور از تفصیلی بودن ادله هم آن است که در مقابل هر 

 :موضوع فقـــه

احوال  حول براحکام فقهی  . بوت حکمی از احکام شرعی برای آنفعل مکلف یا موضوع خارجی است از حیث ث 

یا ...دیات و، قصاص ،روزه ،مانند نماز ؛گرددبرمی اعمال و اقوال مکلف به و زندمیا موضوعات خارجی دور مکلفین و ی

آب انگور جوشیده حرام و نجس است و سایر احکام  شودمیگفته  اینکه مانند ،گرددبرمیینکه به موضوعات خارجی ا

 .نجاسات و مطهرات

 :حکــــم شرعی

مادی و معنوی وضع  هایزمینهدر تمام  هاانسانحکم شرعی یعنی حکم قانونی که خداوند متعال برای تنظیم زندگی 

و این  بردمیکرده و فقیه به کمک قواعد اصولی در استخراج این قانون و حکم نهایت سعی و تالش خود را به کار 

 .اجتهاد گویند اصطالحاًتالش فقیه را 

 .مجتهد نامند (تالش)را به این همین سبب  فقیه 

 .نمودندمیمباحث فقه را به دو گروه عبادات و معامالت تقسیم  معموالًدر فقه سنتی 

بخش نخست یعنی احکامی که برای تأمین سعادت اخروی ، با امور اخروی است یا امور دنیویمباحث فقه یا مرتبط 

است احکام عبادت است و بخش دوم که برای تنظیم زندگی مادی است، سه گونه است یا قوانینی است برای تنظیم 

و یا قوانینی است که برای حفظ نوع بشر وضع  دهدمیروابط افراد بشر با یکدیگر که ابواب معامالت فقه را تشکیل 

و یا قوانینی است که بقاء فرد و نوع بشر هر دو وابسته به آن است و آن احکام جنایی و  شده و آن ابواب مناکحات است

   .جزایی است
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 :تجارت() متاجرکتاب 

اسم مکان به معنای محل تجارت  یا وو متجر از مصدر میمی به معنای تجارت کردن است  باشدمیمتاجر جمع متجر 

 .است

 .شودمی  متاجر اختصاص به عقد بیع ندارد و شامل تمام معامالت باشدمیتجارت کردن و در اینجا به معنای 

 :اقسام موضوعات تجارت

 .التجارة الی محرم و مکروه و مباح موضوعینقسم 

 الدهن  فالمحرم االعیان انجسة کالخمر و ا لنبیذ والفقاع و المائع النجس غیر القابل لطهارة اال

 الدم والمیةو السماء تحت للضو

 نم و الصلیبو ارواث و ابوال غیز الماکول والخنزیر والکلب اال کلب الصید و الماشیة والزرع و الحائط و آالت االهو و الص

و آالت القمار کالنرد و الشطرنج والبقیری و بیع السالح العداء الدین و اجارة المساکن والحمولة للمحرم و بیع العنب و 

التمر لیعمل مسکرا والخشب لیصنع صنما و یکره بیعه لمن یعمله و یحرم عمل الصور المجسمة واغناء و معونة الظالمین 

 و والتقید الحجة او النقض لغیر درسها و نسخها و  هجاءالمومنین والغیبته و حفظ کتب الضاللبالظلم و النوح بالباطل و 

 و الرجل من کل تزیین و الماشطة تدلیس و الخفی الغش و القمار و تعلیمها و الشعبدة و القیامة و الکهانة و السحر تعلم

مراة بها یحرم علیه و االجرة علی تغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم و الصلوة علیهم و االجرة علی االفعال الخالیة من ال

القاضی و االجرة علی االذان و االقامه و القضاء و یجوز الرزق من بیت  رشاءغرض حکمی کالعبث و االجرة علی الزنا و 

 .کلیفتال من الواجب تعلیم المال و االجره علی 

مبحث تجارت از احکام شرعی  در و گیردمیکسب صورت  آنموضوع تجارت یعنی چیزی که با 

 .شودمیبحث  برانعارض 

 .شودمیمکروه و مباح تقسیم ، حرامسه دسته ه ب که

 .شودمیمنظور از مورد تجارت مالی است که معامله با آن انجام  
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آن است که موضوع تجارت یا مورد نهی است و یا نیست و چنانچه مانع از نقیض آن باشد حرام  بندیتقسیممالک این 

 اقسام از  است و اگر مانع از نقیض آن نباشد مکروه است و اگر موضوع نهی نباشد مباح است و وجوب و استحباب

 .است تجارت

 

 

 

 :از اندعبارت :متاجر حرام

 :اعیان نجس -1 

نباشد و مایع نجسی که قابل طهارت  کنندهمستچند  هر( خمر )شرب انگور( نبیذ )شراب خرما( فقاع )آب جو مانند

 .رودمیمگر روغن نجسی که برای روشن کردن زیر آسمان به کار  شودنمینیست زیرا تجارت از ذات آن جدا 

 .آالت لهو و لعب - 2

 .است حرام رودمیب که برای پرستش به کار صلی ،بت - 3

شکل با خطوطی در  ایکرهچسبیده و  هم بهکه وسیله کودکان و مقداری خاک  و بُقیری نردتختهآالت قمار، مثل  .4

 .اطراف آن است

 .اندجملههمچنین راهزنان در حال جنگ از این  .مسلمان باشند و چه کافر چه .فروختن اسلحه به دشمنان دین .5

شراب یا سوار شدن ستمگران و جای دادن ایشان برای  مانند ؛اجاره دادن خانه و حیوان بارکش برای کارهای حرام .6

 اعمال ستم و مانند آن

اما فروختن چوب به  ؛فروختن انگور و خرما، برای آنکه شراب درست کنند؛ و نیز فروختن چوب برای ساختن بت .7

 .ت، مکروه اسسازدمیکسی که از آن بت 

 .صورتگری اجسام چه به صورت مجسمه و چه نقاشی حرام است یعنی ؛از جانداران مجسم هایصورتساختن  .8

 .باشد آورطربکه  ایگونهکه عبارت از کشیدن صدا به شکلی که همراه با چرخاندن صدا در گلو است به  غنا .9

 .کردن ستمدیده نزد ایشان و مانند آن، مانند نویسندگی برای آنها، حاضر کمک کردن به ستم ستمگران .11

 .وصف نماید که در او نیست هاییویژگی، یعنی میت را به به باطل سرایینوحه .11
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 .و غیر فاسق وجود ندارد فاسق مؤمنِو آن ذکر عیوب مؤمنان در قالب شعر است و فرقی میان  هجو کردن مؤمنین .12

، به طوری که اگر بشنود شودمیآن گفتار یا چیزی در حکم آن است که درباره شخص مؤمن صادر  و ؛غیبت کردن .13

 .شودمیدر عین حال که متصف به آن است ناراحت 

، بدون آنکه هدف، رد کردن یا احتجاج از آنها و تدریس آنها بردارینسخهو  [ضّالل] کنندهگمراهنگهداری کتب  .14

 .باشد باشد، یا از روی تقیه چنین کرده (دلیلة اقام ،کردن استدالل ،آوردن حجت :)احتجاج نمودن

 .گرددمی، ضرری وارد شودمیاست که با آن در جسم یا عقل کسی که جادو  اینوشتهو آن سخن یا  آموختن سحر .15

 .شودمیو بعضی از پریان، از کاهن نسبت به دستورات ا برداریفرمان، آن کاری است که موجب کهانت .16

 .شودمیو اماراتی که مبنای الحاق نسب و مانند آن واقع  هانشانه، آن عبارت است از استناد کردن به شناسیقیافه .17

 .نیز همانند علوم و صنایع حرام، همین حکم را دارد بازیشعبدهو آموزش  بازیشعبده .18

 بهحتی بازی با انگشتر و گردو و تخم مرغ و مالی که از راه قمار  .رودمیکار  که برای قمار به آالتیبا  قماربازی .19

 .آیدمی دست

 .شود ترسنگین، مانند آمیختن شیر با آب و قرار دادن حریر در سرما تا غِش پنهانی .21

زودن بر را در زن بنمایاند که در او نیست، مانند گلگون نمودن چهره زن، اف هاییزیبایی، یعنی تدلیس زن آرایشگر .21

 .موهای وی و مانند آن

مرد، دست بند به دست کند و خلخال ببندد و  مثالً، آرایش کردن هریک از زن و مرد به چیزی که بر او حرام است .22

 .به زنان اختصاص دارد، بپوشد عادتاًکه  هاییلباس

 .دریافت اجرت دادن برای غسل دادن و کفن کردن مردگان و دفن کردن ایشان و خواندن نماز بر آنها .23

، از قبیل رفتن به مکانی دور دست، دریافت اجرت برای انجام کارهایی که هدفی عقالیی ندارد، مانند افعال بیهوده .24

 یا رفتن در دل تاریکی

 مانند آنها و لواط و دریافت اجرت در برابر زنا .25

 رشوه گرفتن قاضی .26

ایرادی  المالبیتبنا بر نظر مشهورتر از دو نظر موجود؛ اما ارتزاق از  دریافت اجرت در برابر گرفتن اذان و اقامه .27

 .ندارد

 جایز است المالبیتدریافت اجرت برای قضاوت، ولی ارتزاق از  .28
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سوره، خواه واجب کفایی باشد، مانند  حمدجب عینی باشد، مانند ، خواه وادریافت اجرت بر آموزش تکالیف واجب .29

 .کارشناسی در امور دین

 

 

 

 :واما امکروه

فکالصرف و بیع االکفان و احتکار الطعام و الذباحة والنساجة و الحجامة و ضراب الفحل و کسب 

 .الصبیان و من ال یجتنب المحرم

 ؛(شودمی ربا به منتهیاست مانند صرافی )چون  کارهایی اما تجارت مکروه، .1

 ؛شودمیآرزوی مرگ  چون :فروشیکفن .2

 ؛گرددمیشدن طعام چون موجب گران احتکار .3

 ؛شودمیچون موجب سنگدلی  قصابی .4

 ؛گیری حیواناتگیری که با اجرت باشد، جفتخون و( )بافندگی نساجی .5

 .چون ممکن است مال را از راه حرام بدست آورده باشند کنندنمیمعامله با کودکان و اشخاصی که از حرام دوری 

 (.بینی شده استمکروه پیش هایتجارتده تجارت در کتب فقهی بعنوان  حدوداً)

 ؛حجامت، اگر مشروط به اجرت باشد، نه بدون آن .6

مزبور با تعیین یک  ةشده اجاره دهد و اجارنا که حیوان نر را جهت مقصود یادجهاندن حیوان نر بر مادگان، به این مع .7

 .ن شده باشدت مشخص معیّیا چند نوبت، یا مدّ

و نیز کاسبی کردن با پول فردی که در کسب خود از حرام باک ندارد  آوردمیکاسبی کردن با پولی که بچه بدست  .8

 .وه استمکر

اباحه به ) .مکاسبِ مباحِ بالمعنی االخص کارهایی هستند که نه از جهت انجام و نه از جهت ترک آن رجحانی ندارند

بالمعنی االخص، یکی از احکام اما اباحه  ؛شودمیمعنای اعم، شامل تمام احکام پنج گانه تکلیفی به غیر از حرمت 

 (.باشدمیگانه تکلیفی پنج
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   خالعن وجه رجحان بالمعنی االخصما  :والمباح 

که انجام و  شودمیو اباحه به معنای اخص به تجارتی گفته ) ،تجارت مباح تجارتی است که نه راجح باشد و نه مرجوح

 .(است مساوی ترک آن،

 :اقسام تجارت

 :ثم اتجارة تنقسم بانقسام االحکام الخمسة

 .شودمینوع تقسیم  5تجارت و کسب به اعتبار احکام تکلیفی پنجگانه و به 

 :تجارت واجب

تجارت واجب تجارتی است که معیشت خانواده یا نظام زندگی وابسته به آن باشد و هر تجارتی که جامعه به آن نیاز 

 .دارد

 :تجارت مستحب

 .باشد مؤمنینتجارت مستحب تجارتی است که باعث رفاه خانواده و نفع 

 :تجارت مباح

 .تجارت مباح تجارتی است که موجب زیادی درآمد شود اما وجه ترجیح و مرجوحی نداشته باشد

 .تجارت با اشیاء مکروه است :تجارت مکروه

 .تجارت با اشیاء حرام است :حرام

 

 :بیع و معاطات

 و معاطات فی عقد البیع و آدابه  

 .الداالن علی نقل الملک بعوض معلومو هو االیجاب و القبول  :عقد بیع

 :عقد بیع
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ی داللت دارد یعنی مبیع از فروشنده به خریدار مولانتقال ملکیت در مقابل عوض مع عقد بیع ایجاب و قبولی است که بر

 .باشدمیده و از این جهت عقد معوض و ثمن نیز از خریدار به فروشن شودمیمنتقل 

و وکالت و قید در  مضاربه ،عقودی است که موجب انتقال ملک نیست مانند ودیعهقید انتقال بیع سبب خارج شدن 

 شامل تعریف این از که تملیکی وصیت ،هبه مانند باشدمی غیرمعوض عقود  مقابل عوض معلوم سبب خارج شدن

 .باشدمی نیز غیر مال معامله

و زیرا در این دو عقود هم انتقال ملک  باشدمیاشکالی که بر این تعریف وارد است اینکه شامل اجاره و صلح نیز 

 .گیردمیصورت 

 بردمیبنابراین بهتر بود که به جای عبارت نقل ملک عبارت نقل عین به کار 

 «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»م .ق 338 ماده

 یهبه ،شودمیه وسیله وکیل نیز شخص الل نیاز به ایجاب و قبول دارد و تعریف مزبور شامل عقد ب یمعاملهو اما 

فرعی دارد و ارکان هبه را تشکیل  یجنبهمعوض  یهبهمعوض نیز مانند بیع موجب تملیک است اما عوض در 

 .دهدنمی

 .اصلی دارد و رکن قرار داد است یجنبهبرخالف عوض در بیع 

م عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نماید و مورد .ق 183ماده عقد در

 .شودمیشامل عقد بیع نیز  کندمیقبول آنها باشد و این تعریف عقد عهدی را بیان 

 داندمیعهدی  بیع را عقد م.ق 183 ادهتعارض وجود دارد زیرا م 338 و 186 ادهبنابراین ممکن است گفته شود بین م 

و برای حل تعارض باید گفت که تعهد به تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن یک اثر  داندمیآن را عقد تملیکی  338 ادةاما م

 .بنابراین عقد بیع عقد تملیکی است ؛باشدمیتبعی و اثر مستقیم آن تملیک عین 

 .رودمیدر معنای مترادف با عهد به شمار  عقد .زدن استبستن و گرهعقد در لغت به معنی گره

 .از عهد است مؤکدترو  شدیدتربا این تفاوت که عقد 

 .شودمیتفاوت دیگر اینکه عقد همیشه طرفینی است ولی عهد گاهی در یک طرف بسته 

 .عموم و خصوص مطلق حاکم است ةاربع تاین اساس میان عقد و عهد از نسب بر

 .عهدی عقد نیست است ولی هربدین معنا که هر عقدی عهد 

 :لزوم و جواز عقد
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با استحکامی که در معنای عقد دیدیم هیچ یک از متعاقدین به طور طبیعی مجال سرپیچی از آن را ندارند مگر آنکه در 

بینی شده یا شریعت مقرراتی را برای آن وضع کرده است یا اینکه با جلب موافقت همان عقد برای فسخ شرایطی پیش

 .دیگر عقد بشودطرف 

یک طرف یا هر دو طرف  یعهدهبندی را از معنای اصلی خود خارج شده و لزوم استمرار پای آراز عقود  ایدسته

 .برداشته است

در مقابل عقود  شودمیدر نظر گرفته شده عقد جایز نامیده  هاآنکه برای  فسخیاین دسته از عقود با توجه به جواز 

 .شوندمیمیده مانده عقود الزم ناباقی

 ،جایز ،الزم :کندمی منقسم ذیل اقسام به را عقد م.ق 184  یمادهقانون مدنی ایران به تبعیت از مضامین فقهی در 

 (قانون مدنی 189-184 موادّ) .قمعلّ و منجز ،خیاری

 :از جایز عبارتند تعریف عقد الزم و الذکره به موارد فوقپس با توجّ

 .نیک از طرفین حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معیّعقد الزم آن است که هیچ 

 .را فسخ کند عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت که بخواهد ان

 :سرایت مفهوم جواز

 حق گاهی و است طرفین بین عقدی سرایت گونهاین که کندمی ایجاد معنای عقد گاه حق فسخ را برای هر دو طرف 

هر زمان که بخواهد عقد  تواندمی موکل و وکیل از یک هر که وکالت مثل کندمی ایجاد طرف یک برای فقط را فسخ

 .را فسخ کند

 :ایقاع

یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده  عقد شود و برخالفیک نفر انجام می اراده است که فقط باعمل حقوقی ایقاع نوعی 

 .هرچند ممکن است با اراده دیگری از میان برود .نیاز ندارد

(، خیارات) قراردادصاحب(، فسخِ )آبادسازی اموال بی حیازت مباح، لعان ،رجوع شوهر ،طالقانواع ایقاع  ترینمهم

 .هستند فرزندخواندگیو  نذر به شفعه،، تملک )بخشش طلب( ابراء اعراض،

این اختالف گاه  .تملیکی و ابراء اختالف است وصیت و اقرارن حقوقی همچودر مورد عقد یا ایقاع بودن برخی از اعمال 

 .ناشی از تعریف ایقاع و گاه ناشی از تأثیر رد ذینفع در تحقق ایقاع است

 .فعل الزم وقع در باب افعال تعدیه شده و مصدر ایقاع به معنای واقع کردن را ساخته است
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که توسط یکی از طرفین معامله  دهدمیعمل حقوقی ایقاع را نشان  دقت در این معنا که از یک طرف یکسو بودن 

 .شودمیبسته  طرفهیک احیاناًتفاوت ایقاع با آن دسته عقودی است که  یدهندهنشانایجاد شده است و از طرف دیگر 

 :معاطات

 .فال یکفی المعاطاة نعم یباح التصرف و یجوز الرجوع مع بقاء العین

بودن عین رجوع در صورت باقی  تواندمیو مالک  شودمیتصرف مباح طات امعپس بیع معاطاتی کافی نیست بلکه در 

معاطات نوعی خاص از معامله است که  .معاطات ایجاب و قبول وجود ندارد در .گیردمیکند و مال خودش را پس 

 .در خصوص آن وجود دارد فقهیچندین دیدگاه 

 :تعریف بیع معاطاطی

یعنی  دهدمیبه او  گیردمیبیع معاطاتی بیعی است که هر یک از طرفین مال خود را به عوض مالی که از دیگری  

 .شودمیمعامله با داد و ستد انجام 

 .اندکردهتعبیر « داد و ستد بدون عقد»معاطاتی را به  بیع فقهابعضی از  .است عقداز یک دیدگاه معاطات معـامله بدون 

هر یک از طرفین معامله، مالی که اراده کرده است را عوض آنچه از طرف  بیع معاطات یعنی لغت نامه دهخدامطابق 

 .عقد انجام شود اینکهبه وی اعطا نماید، بدون  نمایدمیدیگر دریـافت 

معاطات یعنی هر یک از طرفین  گویندمیاز دیدگاه دیگر معاطات معامله بدون عقد مخصوص است و بعضی از فقها 

عقد  اینکهمعامله، با توافق بر معامله، مالی که اراده کرده است را عوض آنچه ستانده به طرف مقابل اعطا نماید، بدون 

مطابق این تعریف،  .همان ایجاب و قبول به الفاظ خاص باشد تواندمیعقد مخصوص  که ؛مخصوصی جاری شده باشد

بدین ترتیب اگر ایجاب و قبول به الفاظ  .و باید به الفاظ خاص تکلم شود کندنمیی نیز کفایت حتی ایجاب و قبول لفظ

 .فارسی بیان شود، معامله صورت گرفته معاطات خواهد بود

در بعضی منابع دیگر فقهی آمده است که معاطات  .از دیدگاه دیگر معاطات معامله بدون ایجاب و قبول لفظی است

 .همان بیع بدون صیغه عقد است

 .«نگویند، معاطات است یعنی ایجاب و قبول() صیغههرگاه » گویندمیبعضی با این رویکرد 

معـنی کـرده و معتقدند معاطات یعنی ستاندن بدون « لفـظ دال بر نقل عین»بعضی دیگر از فقها، نخست عقد را به 

برساند، عقد خواهد بود اعم از  صراحتاًاز این منظر ایجاب و قبول با هر لفظی که مقصود معامله را  .کندنمیفظ کفایت ل

 .الفاظ بکار گرفته شده، الفاظ مخصوص باشد یا نباشد، عربی باشد یا نباشد اینکه

این تعریف با تعریف  .که عقد بیعی که در آن ایجاب و قبول نباشد، معاطات است گویندمیبرخی فقها با تعبیر دیگر 

 .باشد غیرلفظیپیشین متفاوت است؛ زیرا ایجاب و قبول ممکن است لفظی یا 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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در برخی منابع فقهی اهل سنت نیز معاطات به عنوان معامله بدون لفظ و اشاره معنا شده است یعنی مشتری بدون تکلم 

 .بگیرد و مبلغ را به فروشنده بدهد را( ع )مال مورد معاملهو اشاره مبی

 

 ؟شودمیاست که آیا بیع معاطاتی عقد متزلزل است و یا فقط موجب اباحه  نظراختالفدر بین فقها 

که اگر عقد  است ایناین اختالف  نتیجه .کندمیو فقط حق تصرف پیدا  شودنمیمنظور از اباحه آن است خریدار 

 .لیه تعلق دارداِمتزلزل باشد پس از آنکه عقد الزم شد نماء مبیع به منتقلٌ

 .گیردنمیتعلق لیه اِمنتقلٌاما اگر موجب اباحه شود ممکن است نماء به 

 .اصطالحی در فقه و مدنی است که ممکن است مادی یا معنوی باشد و( سود )رشد،نماء از نمو است 

 .درخت و معنوی مثل اینکه سگی را تعلیم دهد جهت حراست از خانه یا باغ یمیوهمادی مثل 

و انواع آن نماء منفصل و  گویندنمیجره را در اصطالح نماء أمنافع عین مست مثالً رودمینماء در مقابل منافع به کار 

 .متصل است

یا معاوضه  ودشمیدو احتمال مطرح است که هر گاه عین تلف شود آیا معاطات تبدیل به بیع 

 ؟خاصی است

به  ایمعاوضهن و مشخص است و چنین آن است که معاوضات در شرع معیّ دانندنمیدلیل کسانی که آن را معاوضه 

دلیلشان آن است که بیع نیاز به الفاظ خاصی دارد که در اینجا  دانندنمیرسمیت شناخته نشده و اما کسانی که آن را بیع 

 .بیان شده است

اگر فقط یک طرف مال  بنابراین گیردمیمعاطات یک عمل طرفینی است و قبض و اقباض باید از سوی طرفین صورت 

 .یا خیر شودمیاست که احکام معاطات بر آن بار  نظراختالفرا قبض کند 

عاطات دلیلشان آن است که مفهوم معاطات تحقق نشده و کسانی که آن را م دانندنمیکسانی که آن را معاطات 

 مقابل طرف ع خود مال را پس بگیرد الزم نیستآن است که قصد طرفین معاطات بوده اگر صاحب مال با رجو دانندمی

 .بپردازد اجرت کرده استفاده مال از که

عقد -پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن  م که بیع معاطاتی را به رسمیت شمرده.ق 333 ماده

 .ولی ممکن است بیع نیز به داد و ستد واقع گردد شودمیبیع به ایجاب و قبول واقع 
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بنابراین انشاء معامله  داندمیاعمال حقوقی به جز موارد خاص کافی  یکلیهمعاطاتی بودن را برای انعقاد  قانون مدنی

که قانون  مواردیصل گردد مگر در عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حا یوسیلهممکن است به 

 .استثناءکرده

 و از ظاهر قانون چنین استفاده گیردنمیو اما عقد نکاح از مواردی است که با معاطات صورت 

 .که معاطات عقد مستقلی در کنار بیع نیست بلکه یکی از اقسام بیع است شودمی

 .کنندمیاما در بسیاری از کتب فقهی معاطات را به صورت مستقل بیان 

 :شرایط صیغه بیع

 بلفظ الماضی کبعت و اشتریت و شریت و ملکت هاوقوعو یشترط 

توسط خریدار و  «اشتریت»توسط فروشنده و  «بعت»بیع به لفظ ماضی انشاء شود مانند  یصیغهو شرط آن است که 

 .باشدمی مشترک بین فروشنده و خریدار «ملکت»توسط فروشنده و خریدار و همچنین  «شریت»

و عبارت اشتریت به معنای خریدن به  شودمیی ایجاب از سوی فروشنده بیان عبارت بعت به معنای فروختن به معنا

 .شودمیفروشنده بیان  سوی ازبه معنای فروختن  همو  شودمیعنوان قبول از سوی خریدار تلفظ 

 .آن را به عنوان ایجاب بگوید و هم خریدار به عنوان قبول تواندمیبنابراین هم فروشنده 

 .و لفظ ملکت که اگر با تشدید باشد ایجاب است و اگر بدون تشدید باشد قبول است 

 .در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد :م.ق 343 ادهم 

در خصوص بیع معاطاتی نیز صحیح  339 ادهکه بیع لفظ خاصی ندارد و همینطور در م شودمیبنابراین اینطور فهمیده 

 .است

و نیاز به تشریفات خاصی ندارد اما  گیردمیعقد بیع یک عقد رضایی است یعنی با رضایت و توافق طرفین صورت 

 .تشریفات خاصی دارد بعضی از انواع عقد بیع است که نیاز به 

 .که به روشنی داللت بر رضایت نماید کافی است ایاشارهتوانایی از تکلم، عدم و در صورت 

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد  :قانون مدنی 192ماده 

 .کافی خواهد بود

 .دنیست بلکه قبض نیز باید صورت گیر کافی در بیع صرف تنها ایجاب و قبول،
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از حین عقد بیع است نه از تاریخ  مالکیت در بیع خیاری، :قانون مدنی در این خصوص آورده است 364همچنانکه ماده 

 .انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع (خیار و در بیعی که قبض شرط صحت است )مثل بیع صرف

بیع را با اشاره منعقد کنند البته باید  توانندمیاگر فروشنده یا خریدار عاجز از تکلم باشند  :و یکفی االشارة مع العجز

وگرنه ممکن است معاطات  کندنمیاشاره بر رضایت داللت کند و اگر قدرت و سخن گفتن باشد اشاره کفایت 

 192 ادهم باشدمیهمه قراردادها کفایت اشاره برای انعقاد اختصاص به عقد بیع ندارد بلکه حکمی عام برای  .باشد

 .که مبین قصد و رضا باشد کافی است ایاشارهدر مواردی که بین طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد .م.ق

 وال یشترط تقدیم االیجاب علی القبول و ان کان احسن

 .الزم نیست که ایجاب قبل از قبول باشد هر چند اگر مقدم باشد بهتر است

شدن ایجاب بر قبول را الزم مفقها مقدّاز بیان شده برخی  قبالًقبول به معنای پذیرش چیزی است که  :اوالً زیرا

 .که چنین عقدی صحیح باشد کندمیاصل اقتضا  اوالًزیرا  دانندنمی

 .شد یا قبولبنابراین تفاوتی ندارد ایجاب مقدم با دهندمیفروشنده و خریدار هر دو مالی را به دیگری انتقال  :ثانیاً 

که ایجاب باید مقدم بر قبول  اندگفتهعقد است و باید به آن عمل نمود اما مشهور فقها  ظاهراًچنین عملی هم  :ثالثاً

 .باشد

استصحاب در  :ثانیاًزیرا قبول یعنی اینکه ایجاب پذیرفته شود و  نداردتا ایجابی صورت نگیرد قبول معنا  :اوالًزیرا  

کماکان حکم به عدم انتقال  گیردمیدر حالی که شک در انتقال صورت  کندمیخصوص عدم انتقال مالکیت اقتضا 

عمومی در  یقاعدهم هم تقدم ایجاب بر قبول را الزم ندانسته بلکه به عنوان یک  .مالکیت و عدم وقوع بیع شود ق

 .داندمیا الزم ها موافق بودن ایجاب و قبول رقرارداد یکلیه

 :قانون مدنی در این خصوص آورده است 194ماده 

باید موافق باشد به نحوی که احد  نمایندمیآن انشای معامله  یوسیلهالفاظ اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به  

 .است باطل معامله واال باشد داشته را آن انشا قصد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر 

 

 :و یشترط فی المتعاقدین الکمال

 :شرایط متعاقدین

 .شرط این است که متعاقدین کامل باشند یعنی عاقل بالغ و رشید باشند :کمال – 1
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 شده داده توضیح اشخاص اهلیت خصوص در 1214 الی 1217م و در قواعد عمومی قراردادها .ق 213الی  211 ةماد

 .است

 (.م.ق 345) باید اهلیت داشته باشندفروشنده و خریدار  :(اهلیت)یعنی 

 .هریک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را داشته باشد

اما شرط اهلیت اختصاص به عقد بیع ندارد بلکه هرکسی بخواهد که یک عمل حقوقی انجام دهد باید اهلیت داشته 

 .است کرده بیان را اهلیت شرط آن در که 1214 تا 1217 و  213 تا 211باشد 

 .نافذ است کالًرشید غیر یمعاملهباطل است و  کالً گویدمیو اما معامله صغیر غیرممیز که فقه 

 واالختیار اال ان یرضی المکره بعد زوال اکراهه

اینکه شخص اکراه شده باشد و پس از  مگر .اختیار داشتن طرفین قرارداد شرط دیگر صحت معامله است :اختیار – 2

شخص اکراه شده به کلی باطل نیست بلکه قصد انشا لفظ را  یارادهبرطرف شدن اکراهش رضایت بدهد زیرا قصد و 

بنابراین وقتی رضایت بیاید عقد اثرش را  باشدمیاما قصد انشا مدلول لفظ را ندارد چون عدم رضایت مانع آن  دارد

 م.ق  213 گذاردممی جایبه

له بعد از معام امضای 219  یمادهاکراه موجب عدم نفوذ است اگرچه از طرف شخص ثالث غیر از متعاملین ایجاد شود 

 .رفع اکراه موجب نفوذ است

 یقاعده عنوان به را  معامله اختیار و نیست نفوذ موجب اکراه یا اشتباه ینتیجه در حاصل رضای :م.ق 199  ماده 

 .است نموده بیان قراردادها یهمه در عمومی

 .بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد عقد :م.ق 346ماده  

و گاهی مادی است که اراده را  کندمیعقد مکره نافذ نیست اکراه گاهی به صورت معنوی است که رضایت را معیوب 

 .است اکراه معنوی است و اکراه مادی سبب بطالن معامله است مدنظرآنچه در اینجا  سازدمیمعیوب 

 .استمؤثر با عقد باشد و رضایت بعدی  زمانهمرضایت الزم نیست 

 قعه الغافل او النائم اوالهازل لغیوالقصد فاو

باید قصد انجام معامله را داشته باشند و پس اگر شخص غافل یا خواب یا  متعاقدین( م.ق 191)ماده  :قصد انشا – 3

 .را منعقد کند فاقد اثر است عقدی( )شوخیگو هزله

 .ن معامله بخاطر فقدان قصد باطل استآمعامله نماید  خواب درمستی یا بیهوشی یا  حال در کسی اگر :م.ق 195ماده 
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 .رضایت نداردخالف شخص اکراه شده که قصد دارد ولی  بر

 .از ریشه باطل است اساساًثیری ندارد و عقد بیع أشخصی که قصد ندارد حتی لفظی راهم اراده نکرده رضایت بعدی او ت

واقعی و ظاهری تعارض وجود داشته باشد  یارادهآنچه که درعقد اهمیت دارد اراده و قصد واقعی است و اگر در میان 

 .واقعی حاکمیت میابد یاراده

 .آیدمیو اراده در یک عمل حقوقی پس از پشت سر گذاشتن چند مرحله به وجود قصد 

 .انتخاب یکی از جهات که اراده نام دارد مسوّاندیشیدن در خصوص سود و زیان آن و  مدوّتصور فعل  لاوّ

موجب بطالن  لیکه فقدان اوّ اندمستقلقصد و رضا دو عنوان  ةبعدی هم انشا و به فعلیت رساندن اراد یمرحلهدر 

 .عمل و فقدان دومی موجب عدم نفوذ عمل حقوقی است

 

 :بیع فضولی

 و یشترط فی اللزوم الملک او اجازة المالک

یا از سوی مالک اجازه داشته باشد  دهندمیشرط الزم شدن عقد آن است که طرفین عقد مالک مالی باشند که انتقال 

یعنی فروشنده باید مالک مبیع باشد و خریدار نیز مالک ثمن در خصوص باطل بودن یا نافذ بودن عقد فضولی و در 

 :وجود دارد نظراختالف ،خصوص تحلیل حقوقی نقش مالک

 .(قم 247 ماده) .رضایت مالک شرط کامل شدن عقد است و عقد فضولی تمام ارکان عقد را دارد

 .است معامله هنگام در او تقدیری رضایت  یامارهمالک  یاجازهاینکه اول نکته 

 .این است که اجازه مالک شرط نفوذ عقد استنکته دوم  

 .او و اصیل شود یرابطهکه عقد تبدیل به  شودمیآن است که اجازه مالک سبب  سومکته ن 

 .کندمینظر دیگری است که به موجب آن فضول نمایندگی از مالک را انشا  

 انشا چیزی زیرا نیست حقوقی عمل یک مالک یاجازه  اگر اجازه را یک رضایت ساده به عمل حقوقی فضول بدانیم 

 .است حقوقی عمل یک عنوان به باشد نمایندگی اعطای معنای به اگر و است چیزی از اخبار بلکه شودنمی

 .و هی کاشفة عن صحة العقد فالنماء المتخلل للمشتری و نماء الثمن المعین للبائع
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 .است که عقد از زمانی که واقع گردیده صحیح بوده  کندمیاجازه کشف  

 .متعلق به مشتری است آیدمیمیان عقد و رضایت مالک در مبیع به وجود  یفاصلهکه در  ()منافعپس نمایی 

 یفایدهکاشف بودن اجازه آن است که نمای مبیع متعلق به مشتری است و نما ثمن متعلق به فروشنده اما  یفایده

 .ناقل بودن آن است که نمای مبیع و ثمن متعلق به مالک است

 :عبارت است از دانندمیمالک را کاشف از صحت عقد از زمان وقوع آن  یاجازهدالیل کسانی که 

پس وقتی که رضایت مالک  باشدمیعقدی است که شرایط آن فراهم  شودمیآنچه که سبب انتقال مالکیت  -1 

 .آیدمیحاصل شود عقد از همان زمان به وجود 

 باشد مالک اجازه با همراه که عهدی به وفای نه شده دانسته الزم عهد به وفای «بالعقود اوفوا» یآیهدر  -2 

   .محقق شده است قبالًاجازه مالک اثری در انتقال ندارد بلکه رضایت به مضمون عقدی است که  -3

 

 :دانندمیدالیل کسانی که اجازه مالک را ناقل مالکیت از زمان اجازه 

 .شودنمید سبب انتقال محقق شابمالک ن یاجازهاز سبب است پس تا جزیی  اجازه :اوالً

 .اجازه را شرط انتقال بدانیم شرط باید قبل از مشروط محقق شود چنانچه :ثانیاً

 .خواه ضمن عقد باشد خواه ضمن ایقاع کندمیناقل یعنی شخصی که مالی را منتقل به دیگری 

نه کاشف از آنجا که انتقال مالکیت منوط به آن است شبیه ناقلیت است و از آنجایی که به عقد  باشدمیاجازه نه ناقل 

منتقل کند در زمان  تواندمیشبیه کاشفیت است مالک همانگونه که مالکیت را در زمان حال یا آینده  بخشدمیسببیت 

 .آن را منتقل کند تواندمیگذشته هم 

 کاشفیت و ناقلیت در عقود چیست؟معنای 

 اجازه با سپس و شود منعقد نافذ غیر صورت به ابتدا از عقدی که کندمی پیدا مصداق زمانی ناقلیت و کاشفیت مبحث

 .گردد نافذ عقد مالک،

 اجازه؟ لحوق زمان از یا و عقد انعقاد زمان از آیا. است زمانی چه از اجازه اثرِ که است این بحث حال

 :ذیل قرار به شود،می مطرح نظریه دو ارتباط این در همین برای
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 :ناقلیت اول نظریه

 شدن ملحق از قبل فضولی و اکراهی عقد و گذاردمی اثر شود،می ملحق که زمانی از اجازه که داردمی مقرر نظریه این

 .ندارد حقوقی اثر هیچ اجازه، این

 بودن ناقل نظریه اگر است، کرده تنفیذ االن را آن مالک، و شده منعقد پیش ماه دو که فضولی عقد یک در اینکه یعنی

 صدور زمان از عقد قانونی آثار نظریه، این طبق پس. ندارد اثری هیچ قبل، ماه دو به نسبت معامله بپذیریم، را اجازه

 .شودمی ایجاد اجازه

 باشد، داشته نمائاتی و منافع مالک، اجازه صدور و عقد تشکیل بین فاصله در معامله مورد مال هرگاه نظریه، این طبق

 .مشتری به و است مالک به متعلق منافع این

 :کاشفیت دوم نظریه

 عقد انعقاد زمان از را اثرش شود،می ملحق عقد به که اجازه یعنی داند،می عقد انعقاد زمان از را اجازه نظریه این

 .دارد قهقرایی اثر و گذاردمی

 ؛دارد قهقرایی اثر اجازه نظریه، این طبق بنابراین ؛باشدمی صحیح اول از اکراهی یا فضولی عقد نظریه، این طبق پس

 مشتری به منافع این است داشته نماء و رشد یا منافع مالک واجازه فضولی عقد بین فاصله در معامله مورد مال اگر یعنی

 :است کرده مقرر باره این در مدنی قانون 258 ماده. گیردمی تعلق

 از رد یا اجازه آن عوض از حاصله منافع به نسبت همچنین و است بوده فضولی معامله مورد که مالی منافع به نسبت

 .بود خواهد مؤثر عقد روز

فضولی بوده قبل از اینکه معامل فضولی آن را اجازه یا  یمعاملهاگر عین مالی که موضوع  گویدمیم .ق 252 ادهم

هر یک از معامالتی که بخواهد اجازه دهد پس هرکدام را که  تواندمیرد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک 

 .اجازه کرده معامالت بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل است

 :چگونگی اجازه

او انفذ ت او امضیت  اجزت :علیه و یکفی هاعرضو الیکفی فی االجازة السکوت عند العقد او عند 

 .او رضیت و شبهه

کافی نیست و باید بگوید اجازه دادم یا تنفیذ  شودمیسکوت مالک در هنگام عقد یا هنگامی که از او درخواست اجازه 

 .کردم یا امضا کردم یا رضایت دادم و نظایر اینها زیرا سکوت ممکن است حاکی از رضایت باشد و ممکن است نباشد

 .شودنمیسکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب  :مدنی قانون 249ماده 
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 :اجازه اصطالحی و لغوی معنای

 کردن امضاء معنای به فقه اصطالح در و است کاری تنفیذ و امضاء و دادن رخصت معنای به لغت در اجازه معنای

 .است داده انجام را آن فضولی شخص که است ایمعامله

 :معامله صحت شرط مالک اجازه

 کردن امضاء به منوط معامله صحّت بکند آن با ایمعامله مال صاحب اجازة بدون نباشد مالکش که مالی در کسی اگر

 .بود خواهد باطل نکند امضاء و نداشته قبول را معامله مالک اگر پس. باشدمی مالک طرف از آن

 اجازه در اقوال

 کاشفه اجازه

 .است شده گذار اثر عقد زمان همان از معامله و شده واقع عقد زمان همان از معامله که است این از کاشف اجازه

 ناقله اجازه

 .شودمی انجام معامله اجازه با که گویا شودمی بار معامله بر اثر کرد امضاء را معامله مالک که زمان همان از

 مالک اجازه در مشهور نظر

 .باشدمی اجازه بودن کاشفه متأخرین فقها بین مشهور ولی دارد وجود قائلینی وجه دو این از یک هر به

 اجازه نوع دو ثمره

و بنابر  منافع و نتایجی که در بین زمان معامله و اجازه ایجاد شده که بنا به کاشف بودن منافع و نمائات مال خریدار -1

گوسفند دیگری را بفروشد و مالک گوسفند بعد از سه ماه « غیر مالک»اگر فرد  مثالً .شودناقل بودن مال فروشنده می

ای بیاورد بنابر قول به کاشف بودن اجازه، بچه گوسفند نیز مال معامله را امضاء کند و در بین سه ماه گوسفند بچه

 .شودمی شود و فقط خود گوسفند مالک مشتریشود؛ ولی بنابر ناقل بودن، مالِ مالک میمشتری می

 .خالف قول به کشفر تواند معامله را به هم بزند بمشتری می ةبنابر قول به نقل، قبل از اجاز -2

 .اگر مشتری، مورد معامله را به دیگری بفروشد بنابر کشف، صحیح و بنابر نقل باطل است -3

وفا کنید( ناقلیت اجازه است چون تا ها )به عقدها و پیمان« وْفوا بالعقودا»لیه مثل درست است که مقتضای قواعد اوّ

تأثیرش نیز از همان  پس .شودو در زمان اجازه ارکان عقد کامل می وقتی که رضایت مالک نباشد هنوز عقد کامل نشده

 .زمان باید باشد

 :احکام بیع فضولی
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فان لم یجز انتزعه من المشتری ولو تصرف فیه بماله اجرة رجع بها علیه و لو نما کان لمالکه و 

 قیل تلف ان و جاهال ان و جاهال او کان عالما باقیا، کان ان بالثمن ئع البا علی المشتری یرجع 

 .اغترم ان کان جاهال بما  یرجع و االجازه توقع مع بعید هو و العلم به رجوع

زیرا مال متعلق به اوست و اگر خریدار تصرفی کرده  گیردمیرا از خریدار  مبیع فضولی را اجازه نداد، یمعاملهاگر مالک 

 .گیردمیباشد که اجرتی به آن تعلق گیرد اجرت را از متصرف 

اگر بر مبیع افزوده شده باشد آن اضافی به مالکش تعلق دارد و مشتری هم بابت ثمنی که به فروشنده داده به فروشنده 

 .کندمیمراجعه 

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد  :مدنی قانون 261ماده 

 و ؛که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفاء نکرده باشد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی

 .همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد

 .ثمن باقی باشد و تفاوتی ندارد مشتری نسبت به عدم مالکیت فروشنده عالم باشد یا جاهل اینکه برمشروط  

 .شده چنانچه مشتری نسبت به عدم مالکیت فروشنده آگاه باشد حق رجوع نداردو اگر ثمن تلف شده باشد، گفته  

 .اما این نظریه ضعیف است زیرا خریدار امید داشته که فروشنده رضایت مالک را جلب خواهد کرد 

 .به فروشنده رجوع کند تواندمیکه به مالک پرداخته  هاییغرامتمشتری بابت تمام 

فضولی مالی را که موضوع معامله بوده به تصرف خریدار داده باشد و مالک آن را اجازه  م هرگاه معامل.ق 259 ادهم

 .نکند، متصرف ضامن عین و منافع است

اگر خریدار از مبیع استفاده نکرده باشد باز هم باید اجرت آن را به مالک بدهد و جهل او به فضولی بودن معامله اثری  

 .ندارد

مالی را که به عنوان ثمن به مشتری فضول داده بدون عوض  گیردمیمشتری پس  هنگامی که مالک مبیع را از

 .است داده 

اگر ثمن در دست فروشنده تلف شده باشد و خریدار آگاه به  اندگفتهبنابراین حق دارد آن را پس بگیرد اما مشهور فقها 

 .عه کندعدم مالکیت فروشنده باشد حق ندارد برای گرفت عوض ثمن به فروشنده مراج

که اگر ثمن تلف نشده باشد مشتری حقی بر آن ندارد زیرا مشتری که علم به فضولی بودن معامله  اندگفتههم  ایعده

 .گویی تلف بر مصرف ثمن را برای فروشنده مباح کرده است کندمیدارد و فروشنده را مسلط بر ثمن 
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امید است که فروشنده رضایت مالک را جلب خواهد کرد، هر صورت تلف ثمن نیز بعید است زیرا خریدار به این  و در 

نه اینکه بالعوض آن را به وی بدهد اما محقق حلی در هر صورت و به هر شکل حق  و ؛دهدمیثمن را به فروشنده 

 غرامتی اورجوع به ثمن را به مشتری داده است اگر مبیع نزد خریدار تلف شده باشد و مالک به خریدار مراجعه کند و از 

 تواندنمیبیش از مقدار ثمن بگیرد خریدار فقط حق دارد نسبت به مقدار زیادی به فروشنده رجوع کند و بابت اصل ثمن 

 .به وی رجوع کند

 :بیع مال خود به همراه مال غیر

ولو باع غیر المملوک مع ملکه و لم یجز المالک صح فی ملکه و تخیر المشتری مع جهله فان رضی 

 ثم تقویم احدهما جمیعاًی المملوک بحصته من الثمن بعدتقویمها صح البیع ف

است و  طورهمینحکم موردی که فروشنده، مال قابل تملک و غیر قابل تملکی مانند خوک و گوسفند را بفروشد نیز 

 گذاریقیمت و ؛باشدمیبیع در مورد مال قابل تملک به نسبت قیمت آن به مجموع دو قیمت از ثمن معامله صحیح 

 .پذیردمیانجام  دانندمیخوک نیز از دید کسانی که آن را حالل 

اگر کسی مالی را که مالک آن نیست به همراه مال خود بفروشد و مالک فروش مالش را اجازه ندهد معامله فروشنده  

سبت به فروشنده نیز نسبت به مال خودش صحیح است و اگر مشتری اطالع نداشته باشد اختیار دارد که معامله را ن

ای از ثمن که به آن تعلق فسخ کند و اگر مشتری رضایت داد بیع نسبت به مال فروشنده صحیح است در مقابل حصه

 .گیردمی

و سپس یکی از  شوندمیگذاری مال دیگری باهم قیمت بندی ثمن بدین صورت است که مال فروشنده وحصه ینحوه

 .م در صورتی جاری است که مال قابل ملکیت و با مال غیر قابل ملکیت فروخته شوداین حک گرددمیگذاری آنها قیمت

آن قسمت از مبیع  شودمیزیر حساب  یشیوهصفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به  ضِعُبَدر خصوص تَ

که به هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که  شودمیگذاری که مورد مالکیت مشتری قرار گرفته منفردا قیمت

 .مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را نگه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید

 

 :بیع مال قابل تملک همراه با مال غیر قابل تملک

مع الشاة و یقوم الحر لو کان عبدا و  و کذا لو باع ما یملک و ما ال یملک کالعبد مع الحر و الخنزیر

 .الخنزیر عند مستحلیه

بفروشد بیع درمورد مال قابل  گوسفند را مانند خوک و غیر قابل تملکی قابل تملک و مال حکم موردی که فروشنده،

 .باشدمیمعامله صحیح به مجموع دو قیمت از ثمن  قیمتانتملک به نسبت 
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 :اولیای عقد

و الجد له و الوصی و الوکیل و  االب :المالک، یصح من القائم مقامه و هم ستةو کما یصح العقد من 

 .و بحکم الحاکم المقاص آمینهالحاکم و 

مالک  مقامقائممالک صحیح است که  مقامقائمو همانگونه که انعقاد عقد از سوی مالک صحیح است انعقاد آن از سوی 

معامله به مال غیر جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه  :قانون مدنی 247)ماده  :اندگروه 6

او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله  مقامقائمصاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا 

 (.صحیح و نافذ است

 کننده هم به منزله حاکم استتقاص  - امین حاکم -حاکم - وکیل - وصی -پدر و جد پدری

 .وکیل و وصی( وجود نداشته باشد ،پدر و جد پدری) قبلیگروه  4که  شودمیمحسوب  مقامقائمحاکم شرع در صورتی 

 شده است بینیپیشاموال محجوران  یمعاملهکه از سوی حاکم شرع برای  شودمیامین حاکم شرع به شخصی گفته  

 .حاکم شرع است یمنزلهکه به 

و ایشان طلب خود را  دهدنمیدیگری دارد و بدهکار آن را  یعهده برکه مالی  شودمیکننده به کسی گفته  تقاص

 .داردمیاز مال بدهکار بر  قهراً

 .تقاص نیاز به اذن حاکم ندارد و اگر بیشتر از طلب بردارد نزد او امانت خواهد بود گفته شده که اجرای حقِّ

 .نیست وا یعهده بر مسئولیتی و بردارد دیوار کردن خراب یا قفل شکستن طریق از  راحق خود  تواندمیو حتی 

 .جاز الوکیل استاذن لو و والمقاص الوکیل اال العقد طرفی تولی  و یجوز للجمیع

 .ایجاب و قبول را به نمایندگی انجام دهند توانندمیمالک هستند  مقامقائمکسانی که  یهمه

عقد را از  تواندمیوکیل و تقاص کننده اما اگر وکیل اجازه گرفته باشد  مگر .مال طفل خود را بفروشدمانند اینکه پدر 

 .سوی دو طرف انجام دهد

صحت معامله به نمایندگی عام  یادلهزیرا  دانندمیوکیل و تقاص کننده را نیز مانند سایر نمایندگان  :شهید ثانی 

 .شودمیاست و شامل ایشان نیز 

به  ت که یک نفرنیز ممکن اس و نمایدنها به وکالت از غیر اقدام آاست طرفین یا یکی از  ممکن :م.ق 131 ادهم

 .آورداین اقدام را به عمل ین طرف متعامل وکالت از

 .لیه نداردعَلیوَمُ با خود نسبت به اموالِ یمعاملهیتی برای انجام محدود( پدری و وصی پدر و جدِّ)قهری  ولیِّ
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لیه با خود عَلیوَقیمومت از طرف مُ تِمَبا سِ تواندنمیم این اختیار را از قیم سلب کرده است یعنی قیم .ق 1241 ةادم

 .معامله کند

 .است شده برقرار نیز جنین و غایب امینِ برای حسبی امور 119  ادهم

 .اال فیمن ینعتق علیه مسلماًاذا ابتاع مصحفا او  مسلماًو یشترط کون المشتری 

 ... از طریق بیع یا هبه یا تواندنمیکه کافر بر مسلمان والیت پیدا نکند بنابراین کافر  کندمینفی سبیل اقتضا  یقاعده

 .باشدمیهمچنین خرید قرآن توسط کافر موجب اهانت به قرآن است و ممنوع  .بر مسلمان والیت پیدا کند

 

 :شرایط عوضین معامله

 غالباًیشترط کون المبیع مما یملک فال یصح بیع الحر و ما ال نفع فیه  - االولی :و هنا مسائل

کالحشرات و فضالت االنسان اال لبن المراة و المباحات قبل الحیازة و ال اال رض المفتوحة عنوة اال 

 الخالف فی الشیخ لنقل شرفا اهلل زادها مکة رباع تبعا الآثار المتصرف و االقرب عدم جواز بیع 

 .عنوة فتحت انها قلنا ان االجماع

 :شرایط عوضین معامله

 .مبیع باید قابل تملک باشد - 1

 .مو مگر شیر زن قابل تملک نیست ،انسان مثل ناخن زوائدفروش انسان آزاد و چیزی که نفعی ندارد مثل حشرات و 

مالیت و یا منفعت عقالئی ه کممنوع است و یا چیزی  بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً :قانون مدنی 348 ةماد

 .م باشدلُّسَقدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تَ ،یا چیزی که بایع ندارد و

ق به تمام مسلمانان که با قهر و غلبه توسط مسلمانان فتح شود متعلّ هاییزمینزمین مباح قبل از اینکه آزاد شود از 

 .باشدنمیصحیح  هاآنپس فروش  آیدنمیاست و به ملکیت اختصاصی در 

 .که در اثر صلح یا پیمانی در اختیار مسلمانان در آید جزء ملک اختصاصی مسلمانان است و قابل فروش است هاییزمین

یعنی ممکن است نسبت به  سبی استچیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد و ارزش اقتصادی مال نِ :مال

 .شخصی مالیت داشته باشد و نسبت به شخص دیگر مالیت نداشته باشد

همینطور در زمان و مکان مانند هوا که در خارج از جو ارزش اقتصادی دارد و اعضای بدن انسان نیز ممکن است در  و

 .مواردی ارزش اقتصادی داشته باشد
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را علی تسلیمه فلو باع الحمام الطائر لم یصح اال ان تقضی فی المبیع ان یکون مقدو یشترط :الثانیة

العادة بعوده و لو باع اآلبق صح مع الضمیمةفان وجده و اال کان الثمن بازائ الضمیمة و الخیار 

للمشتری مع العلم باباقه و لو قدر المشتری علی تحصیله فاالقرب عدم اشتراط اضمیمة و عدم 

ل و المجحود فیصح البیع و یراعی بامکان التسلیم و ان تعذر فسخ لو ضم اما الضا هااحکاملحوق 

ه االقرب و لعل و احتمال الضمیمته الی ثمنا المجهول  المشتری ان شاءو فی احتیاج العبد االبق

حینئذ یجوز ان یکون احدهما ثمنا و االخر مثمنا مع الضمیمین و ال یکفی ضم آبق آخر الیه و لو 

 .ضمیمة واحدهتعددت البعید کفت 

 :مبیع قابل تسلیم باشد – 2

 .شرط صحت معامله این است که فروشنده قدرت بر تسلیم مبیع را داشته باشد

فراری را  یبردهبنابراین فروختن کبوتر در حال پرواز است صحیح نیست مگر امید به بازگشت عرفی آن باشد اگر کسی 

آن  یضمیمهبفروشد در صورتی فروش آن صحیح است که مال دیگری که فروش آن به صورت مستقل صحیح است 

 .گیردمیفراری را پیدا نکند ثمن در مقابل همان ضمیمه قرار  یبردهباشد و حال اگر خریدار 

 .و خریدار اگر علم به فراری بودن برده داشته باشد حق فسخ بیع را ندارد

رط قدرت بر تسلیم مبیع شرط صحت است بنابراین در صورت عدم قدرت معامله باطل است و این قاعده یکی از ش

 .قواعد عمومی قراردادهاست که اختصاص به عقد بیع ندارد

 .عدم امکان تسلیم مبیع اعم از عدم امکان مادی و حقوقی است

 .تسلیم مال نباید مانع قانونی داشته باشد

 .ان اجرای معامله الزم استاین شرط در زم

 .است آن  که قدرت بر تسلیم موضوع آن وجود ندارد غرری بودن ایمعاملهمبنای بطالن 

 .در موردی است که مورد معامله معلوم باشد ایمعاملهچنین  ثانیاً

ت مربوط به عقود قانون مدنی شرط قدرت بر تسلیم را به عنوان قواعد عمومی بیان نکرده اما این قاعده را از مقررا 

 .به دست آورد توانمیمعین 

 .م بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم ندارد باطل است.ق 348 یماده

 .جره شرط استأم در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مست.ق 471 یماده
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فروشنده به صورت  اگر .امری داده شده باشد که خود موکل حق انجام آن را دارد در باید وکالت  م.ق 662 یماده

 .باشدمیموقت قدرت بر تسلیم مبیع را ندارد و مشتری جاهل به آن باشد فقط حق فسخ جایز 

منظور از امکان تسلیم  شودمیبطالن معامله  موجب ،قدرت در آن زمان مقید عدم ،اگر وقت و زمان قید معامله باشد

 .بر تسلیم بداند کافی نیست خود را قادر ظاهراًمبیع امکان واقعی است و اگر فروشنده 

قدرت بر تسلیم نباشد و طرفین گمان کنند قدرت وجود دارد  واقعاًقدرت معلوم شرط است یعنی اگر  اندگفته ایعدهاما  

 .گیرد قرار قرارداد طرف دسترس در  بیع باطل است و قدرت تسلیم بر مورد معامله به خاطر آن است که مورد معامله

 .تسلیم مورد معامله شرط صحت امر باشد هنگام عقد و تردید به آن باید احراز گردداگر قدرت بر 

اصل عدم مانع را جاری کرد و اگر عدم قدرت بر تسلیم مورد  توانمیاما اگر مانع تحقق امر باشد در هنگام تردید 

تلف  مصادیقنوان یکی از معامله بعد از عقد حاصل شود حکم خاصی در قانون مدنی وجود ندارد و ممکن است به ع

این صورت فقط شامل سلب توانائی تسلیم مبیع است و شامل  در .مبیع قبل از قبض تلقی گردد و موجب انفساخ شود

 .شودنمیثمن و سایر قراردادها 

 بین لخلف خرابه الی بقاوه  فی المبیع ان یکون طلقا فال یصح بیع الوقف ولو ادی یشترط :الثالثة

 .الجواز فالمشهور اربابه

 .زاد بودن مبیع(آ) .مبیع باید طلق باشد - 3

 (.ملکی که حق غیر مالک به آن تعلق نگرفته باشد :ملک طلق)

بنابراین فروش مال موقوفی صحیح نیست حتی اگر مصلحتی در آن باشد یا فروشنده شخص متولی باشد یا مال 

 .موقوفه منجر به تلف شدن گردید

که نظر مشهور فقها این است که  شودمیوجود دارد منجر به این قضیه  نظرانصاحببه خاطر اختالف نظری که بین 

 .فروش آن جایز است

در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که موجب خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن  وقفم بیع .ق 88 یماده 

ح یا عمران آن دارای غرر باشد و یا اینکه کسی برای عمران آن حاضر ممکن نباشد در صورتی جایز است که اصال

 .نشود

مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختالف شود به نحوی  .مال وقف صحیح نیست بیع :قانون مدنی 349ماده 

که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر 

 .است
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را اجازه  بیع آن ،در خصوص جواز بیع مال موقوفه روایتی از امام جواد نقل است که در صورت اختالف موقوف علیهم

 .داندمی مبیع شدن تلف  انامک  داده و علت را

 .رسدمیاما اگر مقداری از مال موقوفه احتیاج به فروش داشته باشد همان مقدار به فروش  

م هرگاه قسمتی از مال موقوفه خراب شود به طوری که انتفاع آن ممکن نباشد همان مقدار فروخته .ق 89 یماده

 .شودمیبی آن مقدار موجب از بین رفتن باقی آن مال باشد که در این صورت تمام آن فروخته مگر اینکه خرا شودمی

یل یا عدد یا ذرع یا مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کِ :قانون مدنی 342ماده 

 .مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است

 

علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا فال یصح البیع بحکم احد المتعاقدین او اجنبی و  یشترط :الرابعه

البثمن مجهول القدر و ان شوهد و ال مجهول الصفة و ال مجهول الجنس و ان علم قدره فان قبض 

 .تلف بقیمته یوم التلف علیهانالمشتری المبیع والحال هذه کان مضمونا 

 :ثمن وجنس وخصوصیاتاگاهی از مقدار -4

 .معلوم بودن مقدار و جنس و صفت ثمن شرط صحت معامله است

بنابراین اگر تعیین مقدار ثمن به نظر یکی از طرفین قرارداد یا شخص دیگری واگذار گردد یا مقدار ثمن مجهول باشد یا 

همچنان باقی  جهل به ثمن زیرا ؛ه باطل استملخود ثمن مجهول باشد یا جنس آن هرچند که مقدارش معلوم باشد معا

معامله در برابر ثمنی که وصف و یا جنس آن مجهول نیز  و ؛است و غرری که معامله با آن نفی شده است وجود دارد

 .است، اگر چه مقدار آن معلوم باشد باطل است، زیرا در تمامی این حاالت، جهل وجود دارد

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا  :قانون مدنی 342ماده 

 .مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است

لزوم معلوم بودن جنس و صفت و مقدار جزء شرایط اساسی بوده و اختصاص به ثمن ندارد و در مبیع هم شرط است 

 .عقود وجود دارد یهمهکلی در  یقاعدهجود ندارد بلکه به عنوان یک همانطور که اختصاص عوضین فقط در بیع و

 ... و عدد یا کیل یا وزن به آن مقدار تعیین و باشد معلوم باید مبیع وصف و جنس ،مقدار  م.ق 342 یماده 

 .است غرری باشد مجهول آن ارکان که ایمعامله  .است

 .آیدمیماهیت و داتی است که مرود معامله از آن به وجود  ،منظور از جنس
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 .متعاملین باشد یانگیزهو منظور از صفت چیزی است که 

گاهی طبیعی است مثل طال بودن برای طال و گاهی عرضی  ماهیت وماهیت مورد معامله ذات آن است و عرضی است 

 .است مثل قدمت اشیای عتیقه

 .است ماهیت حقوقی است موردنظرآنچه اینجا 

باع  لو و بالمعتاد هما اعتبار من فالبد المعدود او الموزون او  اذا کان العوضان من المکیل :الخامسه

المعدود و زنا و لو باع الموزون کیال او بالعکس امکن الصحته فیهما و یحتمل صحته العکس الالطرد 

 .الن الوزن احل للکیل و لو شق العد اعتبر مکیال و نسب الباقی الیه

یا وصف کردنی و یا شمردنی باشد باید به شکل متعارف تعیین  ایپیمانهاگر عوض و معوض  - 5

 .کندنمیمجهول یا شمردن مجهول کفایت  گردند وپیمان

فروخته شود ممکن  ایپیمانهکردنی به صورت و اگر مال وصف شودمیکردن فروخته مال شمردنی باشد با وزن اگر

 .نیز و یا مال وزن کردنی هم صحیح است ایپیمانهاست صحیح باشد یا مال 

 .صحیح نیست ایپیمانهکردنی به صورت اما فروش مال وزن

 .را مالک قرار داد و بقیه را با آن مشخص کرد یپیمانهیک ظرف یا  توانمیاگر شمردن مال شمردنی سخت باشد 

 .یعنی آن پیمانه در آن منطقه مشخص باشد ایپیمانهمتعارف بودن یک جنس 

ف یعنی گفته شود یک کاسه روغن را فروختیم و حال آنکه ظرفیت کاسه مشخص نباشد و متعارف نبودن ظر مثالً

 .مقدار آن مشخص باشد

متعارف بودن عدد یعنی تعداد مال معلوم و مشخص باشد و علت اینکه فروختن مال وصف کردنی از راه پیمانه کردن 

م مقدار .ق 342 یمادهکردن آن است و اما در  وزن ،ممکن است صحیح نباشد، آن است که اساس جنس وزن کردنی

 .دو جنس و وصف مبیع باید معلوم باش

منظور از عبارت معتاد آن است که تعیین خصوصیات مورد معامله به طور علمی الزم نیست بلکه فقط کافی است عرف  

 بیندمییک فرد عادی ممکن است به خصوصیات یک پیمانه آگاهی نداشته باشد اما همین که آن را  مثالًآن را بپذیرد 

 .د معامله پیدا کرده است، عرفا علم به مورشودمیاز خصوصیات کلی آن آگاه 

 :ضمان مقبوض به عقد فاسد
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؛ زیرا هر عقدی که صحیحش ضمان آور باشدمیاگر مشتری، مبیع را در مقابل ثمن مجهول قبض نماید، ضامن آن 

 .است، فاسد آن نیز موجب ضمان است و برعکس

نیز گفته شده است که ضامن  و ؛است، ضامن قیمت آن در زمان تلف ترقویقول  بر بنااما اگر مبیع تلف شده باشد، 

قیمت آن در زمان قبض است؛ و نیز گفته شده که ضامن باالترین قیمت از زمان قبض تا زمان تلف است که نظر 

 .(م.ق 366مضمون ماده ) .خوبی است

 :کفایت مشاهده کردن

، حتی اگر مورد معامله در زمان قرارداد حاضر نباشد، به شرط آنکه از اموالی باشد که کندمیمشاهده، از توصیف کفایت 

خالف آن آشکار شود  چنانچه پس از مشاهده، حال .سپری نشده باشد آیدمیدر طی آن تغییراتی در مال پدید  معموالً

 .حق فسخ دارد دیدهزیانطرف 

تغیر مبیع اختالف پیدا کنند، قول مشتری به ضمیمه سوگند او مقدم  اگر پس از وقوع معامله، طرفین آن در تغیر و عدم

 .شودمی

 

 

 

 

 :آداب بیع

در  .انجام آن است تا عقد صحیح را از باطل باز شناسد و از ربا ایمن سازد دارعهدهت کسبی که آگاهی دقیق از مقررا .1

 .کندمیاین باره، تقلید از مجتهد نیز کفایت 

 .یکسان مراعات نماید کنندگانمعاملهانصاف را با تمام  .2

کسی که از انجام آن پشیمان شده است، در موردی که متبایعین از مجلس عقد متفرق گردیده،  با قرارداداقاله کردن  .3

 دالیل؛ زیرا این است که آری تردرستاما آیا اقاله در زمان خیار نیز وجود دارد یا خیر؟ پاسخ  اندکردهیا شرط عدم خیار 

بر اقاله در این فرض مترتب نیست، مگر آنکه بگوییم اقاله  ایفایدهالبته  .مربوطه به اقاله، این فرض را نیز شامل است

 .نیز بیع است

 ی نیز برای این کار در بیننیاراستن کاال در جایی که هدف، تشویق افراد ناآگاه به خریدن آن باشد و هدف دیگر .4

 .نباشد
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 وجود دارد در آن عیبی ، اگرموجود در کاال عیببیان  .5

 .سوگند نخوردن برای فروختن و خریدن .6

زیرا این عمل موجب برکت درباره اموری که مربوط به اطاعت پروردگار است؛  ویژهبهآسان گرفتن در خرید و فروش  .7

 .و فزونی مال است

 .خریدن کاال از بعدشهادتین را بر زبان آوردن توسط مشتری  بار دوسه بار تکبیر گفتن و  .8

نقصان و  آنکهدارد، به شرط  ایاضافهقبول کردن مورد معامله در جایی که نقصی دارد و بازگرداندنش در جایی که  .9

 .اضافه موجب جهالت نشود

 .ابل را ذکر ننمایدهیچ یک از طرفین قرارداد، از کاالی خود تعریف نکند و بدی کاالی طرف مق .11

را  اشخانوادهو  خود روزنیاز داشته باشد و در این صورت، به اندازه مخارج یک  اینکهاز مؤمنین سودی نگیرد مگر  .11

 .آن روز تقسیم کرده، از آنان دریافت کند کنندگانمعاملهبر 

سود  «.یا که به تو احسان خواهم کردنزد من ب» :از کسی که به او وعده احسان داده است، یعنی به او گفته است .12

 دریافت نکند

 .زودتر از دیگران به بازار نرود و دیرتر از دیگران باز نگردد .13

 کسب آنها با برکت نیست و با اشخاص فرومایه معامله نکند؛ و نیز با اشخاصی که از برکت به دور هستند و .14

 .معامله نکنداست  ناکشبهههمچنین با افرادی که اموالشان 

.آن نشود دارعهده، داندنمیصورتی که پیمانه کردن یا وزن کردن را نیکو  در .15

 نیفزاید برای جلب مشتری بیشتر[]دالل  فریاد کردن به هنگام بهای کاال را .16

 .را در فاصله طلوع فجر تا طلوع خورشید ترک کند ، یعنی اشتغال به تجارتسوم .17

، یا در شرف رضایت دادن انددادهمؤمن در خرید و فروش برادر مؤمنش پس از آنکه طرفین به معامله رضایت  .18

 ایمعاملهو وارد شدن در  ر دلیلی بر عدم تحقق چنین رضایتی به دست او آمد، کراهت ندارداما اگ هستند، داخل نشود؛

که دالل در حال داللی آن است کراهت ندارد و ترک معامله توسط کسی که این کار از او درخواست شده است نیز 

 .نیستمکروه 

 .نپذیرد و به شهر آمده است باشدمیکه بیگانه  را نشینبادیهشهرنشین، وکالت  .19
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، از شهر خارج آیدمیکه به طرف شهر  ایقافلهیعنی برای فروش جنس یا خرید کاال از  نرود، هاقافلهپیشواز  به .21

به شرط  ،که به قصد پیشواز قافله از شهر خارج گردد است زمانی .است و کمتر از آن آن چهار فرسنگ محدوده و نشود

 .آگاه نباشد در شهر ، از قیمت کاالآیدمیآنکه فروشنده یا خریداری که به طرف شهر 

فروش این  اما اگر غیر از او کسی نباشد، ؛احتکار نکردن؛ گندم، جو، خرما، کشمش، روغن، روغن زیتون و نمک .21

 .شود گذاریقیمتاموال الزامی است و اگر محتکر بخواهد در تعیین نرخ اجحاف کند، کاالی او 

ترک ربا در بیع به صورت نسیه و به شرط اختالف  همچنین ترقویقول  بر بناربا نگرفتن در اموال شمردنی،  .22

 .جنس، مانند خرما به کشمش

این کاال را در برابر یکصد درهم به تو فروختم و » :، به این شکل که بگویدنسبت ندادن سود و زیان به سرمایه .23

 «.یا زیان آن ده درهم است-درهم، ده درهم استسود یکصد 

 .و وزنی کردن در صورتی که قبض نشده است ایپیمانهنفروختن کاالی  .24

 

 :جاتمیوهبیع 

قول  بر بناو نیز  ت یک ماه یا کمتر باشد، اگرچه به مدّرویدمییعنی آنچه که در طی سال  فروش میوه یک سال درخت،

 .بیش از آن مدت، قبل از آنکه ظاهر شود جایز نیست ترصحیح

آن را قبل از این زمان  توانمیجایز است؛ ولی در اینکه آیا  به اجماع فقها میوه بعد از آنکه سالمتش معلوم شد، فروش

 .، کراهت چنین بیعی استتردرستنه، اختالف است که قول  و پس از ظهور، فروخت یا

چیدن، جایز است؛  بار چندبه تعداد یک یا  اگرچه هنوز رشد خود را نکرده باشد، سبز شدن،فروختن سبزیجات پس از 

جایز  آیدمیدیگر پدید  هایسالکه در آن سال و  ایمیوهکه آشکار گردیده، همراه با  ایمیوهخریداری  کهچنان

 .باشدمی

 :آن جنسهم ایمیوهبیع میوه به 

در حالی که بر روی  یعنی همان نوع خاص از میوه، مانند فروختن انگور به انگور آن میوه، جنسهمفروختن میوه به 

از همان خوشه، یا  ایدانههمچنین فروش خوشه به ازای  .؛ خواه درخت خرما باشد یا غیر آنباشدنمیدرخت است جایز 

 .با آن است صحیح است جنسهمدیگر که  ایخوشهاز 

 ماره[حق ال] عابرانحق 
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، به شرط آنکه از روی قصد از کنارشان عبور شودمیو زراعت که از کنار آنها عبور  هامیوهخوردن چیزهایی از قبیل 

 نشده و افسادی نیز صورت نگیرد، جایز است

 اصالًاگر  و ؛حتی اگر اندک باشد؛ زیرا از این کار نهی شده است با خود بردارد، را هامیوهچیزی از این  جایز نیست که

 .را رها کند، بهتر است هامیوهآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بیع صرف

تقابض در  ،هافروشعالوه بر شروط سایر خرید و  در این بیع .به یکدیگر است یعنی طال و نقره بیع صرف، بیع اثمان

تا زمان قبض، شرط شده است و یا  به شکل متعارف در هنگام راه رفتن یا در کنار هم بودن طرفین عقد عقد، مجلس

در قبض  است، به استناد وکالتی که یعنی بایع مدیون آنچه بر ذمه دیگری اینکهرضایت دهد به  مشتری آنکه

که مشتری در برابر آنچه که از بایع  است در صورتی و این رضایت ، قبض شده محسوب گردددهدمی الذمه به بایعمافی

 .کندمیدیگری را از او خریداری طلبکار است، طال یا نقره 

 و، عقد بیع نیست به همان مقدار، صحیح درآیدبخشی از ثمن به قبض  پیش از جدا شدن از یکدیگر، فقط حال اگر

 در تأخیر قبض آنکه هیچ یک از طرفین عقد، هر دو طرف خیار فسخ دارند به شرط نسبت به باقیمانده، باطل است و

 .تفریط نکرده باشد
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طرفین  شدن جدا، باید در مجلس عقد و پیش از باشدمیوکیل در قبض  عقد یا یکی از آن دو، طرف دواز هر  کسی که

وکیل  شدن جدا خواه وکیل در قبض نیز بوده یا نبوده باشد، اما اگر وکیل در بیع صرف باشد، ؛عقد، اقدام به قبض نماید

 .معتبر است؛ نه مالک

یک از ثمن و مثمن، بر دیگری زیادتی داشته باشد؛ حتی اگر یکی از دو عوض، در بیع صرف جنس واحد، نباید هیچ 

 .شکسته شود و یا از جنس پستی باشد

 [سلم]بیع سلف 

 «مسلم» که شودمیبیع سلف چنین منعقد  .است و مضبوط، در برابر ثمن معلومی در ذمه بیع سلف، بیع مال مضمون

که همان  و مخاطب او« .کردم خریدپیشدر مقابل فالن مبلغ، فالن چیز را تا فالن مدت » :گویدمییعنی مشتری 

 .نمایدمیقبول  و فروشنده است «مسلم الیه»

 :سلف شرایط بیع

 :عبارتند ازتمام شرایط خرید و فروش، شرایط بیع سلف نیز هستند که  

که به خاطر آن، ثمن  بلکه وصفی باید ذکر شود .جهالت باشد کنندهبرطرفکه  ایگونهذکر جنس و وصف مبیع به  .1

شرط کردن اینکه مبیع از جنس  .گذشت تواننمیکه عرفا از مثل چنان تفاوتی  ایگونه به .کندمیآشکارا تفاوت 

 .باشد، ممنوع است هاترینپستیا  ترینمرغوبولی شرط کردن اینکه مبیع  .مرغوب یا پست باشد، جایز است

جواهرات و مرواریدهای بزرگ؛ زیرا  مانند ؛باشدنمینیست، بیع سلم درباره آن ممکن  تعیینقابلکه وصف آن  مالی

همچنین  .باشدمیمتفاوت  با توجه به عواملی که تنها به مشاهده بستگی دارد است و بهای آنها غیرممکنتعیین آنها 

 .حیوانات جایز است، سبزیجات، پیه، عطر و تمامی جاتمیوهبیع سلم حبوبات، 

دارد، محاسبه شود؛ « مسلم»یعنی همان  باید ثمن پیش از متفرق شدن قبض گردد، یا آنکه از طلبی که بر ذمه بایع .2

 و همان طلبی که بر ذمه بایع است، ثمن قرار داده نشود؛ البته به شرطی که این محاسبه در ضمن عقد سلف قید نشود

 .درج گردد، بیع باطل است؛ زیرا بیع دین به دین خواهد بودو اگر چنین شرطی در ضمن عقد 

 مانه و وزن معلوم باشد، یا شمردن، در اموال شمردنی،مقدار کاال؛ چه از راه پیمانه کردن، یا وزن نمودن با پی تعیین .3

 مانند صنف خاصی از گردو ؛دک باشدنط آنکه تفاوت میان افراد آن مال شمردنی، ابه شر

 .طوری که اگر قصد وقوع بیع سلف وجود دارد، مدت مزبور کم یا زیاد نگردد به .دقیق زمان تسلیم مبیعتعیین  .4

در همان شهری که تسلیم کاال در آن شهر شرط شده، یا در  اگر مدت شرط شده است، کاال باید در سررسید مدت، .5

 .یافت شدنی باشد شهر وقوع عقد
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 .باشد، عقد نسبت به تمام ثمن باطل است دارمدتاگر در بیع سلف شرط شود که بخشی از ثمن 

زیرا باید به شرط مشروع وفا  اگر شرط شده باشد که کاال در مکان معینی تحویل داده شود، عمل به آن الزم است؛

در دیگر اقسام بیع  کهچنانام شود؛ در محل وقوع عقد انج تسلیم اقتضا دارد که اطالق عقد در غیر این صورت، کرد؛

 .که مبیع، مؤجل است وضع از این قرار است

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر اینکه عرف و عادت  :قانون مدنی 375ماده 

 .و یا در ضمن بیع، محل خصوصی برای تسلیم معین شده باشدمقتضی تسلیم در محل دیگر باشد 

و پیش از قبض  پس از فرا رسیدن مدتجایز است مشتری  نیز و ؛کردن هر امر مشروعی جایز است شرط در بیع سلف،

 .چه کراهت دارد اگر آن را به بایع یا غیر او بفروشد،مبیع، 

 آر ترپاییناما اگر مبیع دارای صفتی  ؛در صورتی که بایع کاالی بهتری را تحویل دهد، واجب است مشتری قبول نماید

اگر مبیع  .گرددمیباشد، قبول آن واجب نیست و چنانچه مشتری راضی شود، بیع، الزم  آنچه که در قرارداد آمده است،

 .، یا اینکه صبر کندهنگام فرا رسیدن مدت، نایاب گردد، مشتری مخیر است عقد را فسخ کرده

 

 

 

 

 

 

 

 :اقسام بیع

 :شودمیاعالم ثمن، چهار قسم بیع از جهت اعالم و عدم 

کاال را به چه  نآ کهبدون اینکه بایع خبر دهد  .ن اتفاق دارندآ قرارداد بر طرف دوبیعی است  آن .بیع مساومه .1

 .اقسام بیع است ترینفضیلتبیع با  این .گاه باشد یا نباشدآمشتری به این امر  خواه .قیمتی خریده
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از بهایی که بایع بابت مبیع پرداخته است و سودی  هریک از بایع و مشتری در این بیع، الزم است، :بیع مرابحه .2

در صورتی که بایع در مبیع افزایشی به وجود  .واجب است بایع راستگو باشد .، آگاهی داشته باشندداردمیکه دریافت 

قیمت آن، برای »، یا «ن مبلغ برای من تمام شده استفال»، یا «امخریدهآن را به فالن مبلغ » :گویدمینیاورده باشد، 

 «.من فالن مبلغ شده است

و  کندمیرا تحمل نماید، با کار خود، افزایشی در کاال به وجود آورده باشد، واقعیت را بیان  ایهزینه آنکهبیاما اگر بایع 

و  افزایدمیپرداختی را نیز به بهای کاال  اگر بایع با اجیر گرفتن برای انجام آن کار، سبب افزایش شده باشد، اجرت

مگر اینکه « .امخریدهآن را به فالن مبلغ » :، نه اینکه بگوید«فالن مبلغ برای من تمام شده است» :گویدمیچنین 

 «.امدادهو فالن مبلغ، اجرت  [امخریدهبه فالن مبلغ »] :بگوید

زیرا با وجود عیب مبیع نسبت به زمان خریداری  است؛در صورتی که عیبی عارض مبیع شده باشد، ذکر آن واجب 

 .کندمیگرفته باشد، آن را از بها کم  آرشاگر بایع  و ؛ناقص گردیده است

روشن شود که بایع دروغ گفته، یا اشتباه کرده است، با بینه یا اقرار  چنانچه .کند گذاریقیمتبایع نباید اجزای مبیع را 

 .ریب خورده استزیرا ف ؛مشتری خیار فسخ دارد

پرداخته است  یا غیر اینها، ،خود فرزندجایز نیست بایع از مبلغی که به منظور فریب دادن، بابت خرید کاال از خدمتکار یا 

خریداری کند، بدون آنکه از فرزند یا غالم خود بله اگر از آغاز، کاال را  .استو تدلیس  خبر دهد؛ زیرا این عمل خدعه

 .ایرادی ندارد و یا با پرداخت قیمت اضافه تبانی کرده باشند، به آنها فروخته باشد قبالً

احکام بیع مرابحه را دارد، جز آنکه در این بیع،  این بیع در لزوم اخبار از ثمن به ترتیبی که گذشت، :مواضعه بیع .3

 .شودمیکاال به مقدار معینی، کمتر از سرمایه فروخته 

تو را در نصف » :گویدمیشریک کردن نیز جایز است؛ و  .و آن عبارت است از دادن کاال در برابر سرمایه :بیع تولیه .4

این بیع  .مطلع باشند از مقدار ثمن پرداختی بایع البته دو طرف قرارداد باید« .امخریدهمبیع شریک کردم به نسبت آنچه 

 .در حقیقت، بیع جزء مشاع در برابر سرمایه است

 

 ربا

یمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیرْبِی » :مانند .که این معنا در قرآن نیز آمده است با در لغت به معنی افزایش و زیاد شدن استر

و در تجارت به افزایش وام، یعنی سود یا بهره  [5«]دهدکند؛ و صدقات را افزایش میخداوند، ربا را نابود می :الصَّدَقَاتِ

 .گویند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7#cite_note-5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7#cite_note-5
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لین بار پول فلزی در برای اوّ وقتی .تعریف شده است «دون قرینهب ةارزش باقیماند»در متون قدیمی فقهی اسالمی ربا، 

نظر فقها  این .شدنمیجهان اسالم رواج یافت، پرداخت بدهی با میزان بیشتری از این پول بدون پشتوانه، ربا محسوب 

دینار طال با  1111یک وام  مثالً .( بود، تا ارزش نامی آنشدمیکه با وزنش مشخص ) پولبیشتر ناظر به ارزش واقعی 

 .یکسان نبود، بنابر این ارزش واقعی یکسانی داشتند هاسکهوزن  .شدمیرداخت دینار با همان وزن پ 1151

اند بر دیگری در معامله، یا ای یا وزنیعبارت است از زیادی یکی از دو کاالی همجنس که هر دو پیمانه شرعربا در 

 .به شرط زیادی مالیقرض دادن 

 از دیگری یکی از آن دو مقدار است، به شرط آنکه با پیمانه یا وزن کردن معین گردیده، جنسهممورد ربا دو مال 

 .است ترسنگین که تمامی آنها با محارم است گناه یک درهم ربا، از هفتاد بار زنا .بیشتر باشد

از این رو  .و گوشتمانند خرما و کشمش  ؛گیردمیمالی است که تحت یک لفظ خاص قرار  در اینجا، «جنس»معیار 

 در اینجا قول مشهور، گندم و جو بر بناخرما، برای تمامی اصناف خرما، یک جنس است و کشمش، جنسی دیگر است و 

 .باشندمیتابع حیوان نیز  هاگوشت و ؛شوندمییک جنس محسوب 

البته مکروه  ربا وجود ندارد، چه نقد معامله شوند چه نسیه، در اموال شمردنی،نظر از دو نظر موجود،  ترینصحیح بر بنا

اظهر تفاوتی بین عقد  بر بنابین شوهر و همسرش ربا وجود ندارد و همچنین  .و نیز بین پدر و فرزندش ربا نیست است

مسلمان و کافر حربی ربا نیست، به شرط آنکه زیادی را مسلمان دریافت کند؛ ولی میان  و نیز بین دائم و موقت نیست

 .همچنین در تقسیم کردن نیز ربا راه ندارد .ربا ثابت است قول مشهورتر بر بنا مسلمان و کافر ذمی

 :ربای معاملی

که شبیه  موزونیا  مکیلربای معاملی به معنی بیع و معاوضه دو چیز  :یکم :دو قسم است اسالمی فقهاما در اصطالح 

 .هم هستند با زیادی در یک طرف

از آن دو مقداری بیش از دیگری داشته که یکی  طوریه ب .شودگفته می جنسهمربای معاملی به معامله دو شیء 

 .کیلو گندم معاوضه کند 121کیلو گندم را با  111شخصی  اینکهمانند  ؛باشد

ر مشهور فقها اختصاص به اموال موزون شود و بنا به نظمحقق می نسیهاین نوع ربا هم در معامله نقد و هم در معامله 

همچنین نظر  .دانندبرخی از فقها آن را در معامله اموال شمردنی نیز جاری می .ای( داردشدنی( و مکیل )پیمانه)وزن

این نوع ربا ممکن است  .داشته باشد بیعمشهور فقها ممنوعیت ربا در تمامی معامالت است نه اینکه اختصاص به عقد 

 .در هنگام قرض گرفتن و پس دادن نان اتفاق بیفتد

 :ربای قرضی

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B9
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به این  .در واقع ربای موضوع در بانک، همین نوع از ربا است و ؛ربای قرضی به معنی قرض دادن با زیاده است :دوم

کند؛ و یا شخص دهد و عالوه بر پولِ خود، سود هم دریافت میشکل که سپرده گزار پول خود را به بانک می

اگر ربای قرضی حرام و باطل باشد،  و ؛کندگیرد و عالوه بر مبلغ وام، سودی نیز پرداخت میگیرنده، وام را قرض میوام

فرد برای تأمین نیاز  کهربای قرضی به این صورت  .ام و باطل خواهد بوداین قراردادهای مشتمل بر ربا در بانک نیز حر

شود آنچه را می «متعهد»کند و در ضمن عقد قرض می قرضگذاری تقاضای مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه

 .برگرداندگیرد همراه با زیادی می

 .خواهد بود بالاشکالصورت  این در که ؛در قالب یکی از عقود باشد اینکه مگر 

 :دالیل حرمت ربای قرضی

عَلِیِّ بْنِ  :به عنوان نمونه .، شرط زیاده حرام استقرضکنند که در خصوص داللت می روایاتی، قرانعالوه بر آیات 

إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاکَ بِخَیْرٍ » :رَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَإِبْ

گرداند اشکالی می س بهتر از آن را به تو بازدهی سپاگر دراهمی را قرض می :فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ -مِنْهَا

 .ندارد، البته اگر بین شما شرط زیاده نباشد

إِنَّمَا یُفْسِدُهُ  -جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ السالمعلیهقَالَ » :مانند ؛دانندهمینطور روایاتی که ربا را ناشی از شرط زیاده می

 .کندخاطر این شروط آمده و شروط است که معامله را فاسد میحضرت فرمودند ربا به  :الشُّرُوطُ

گرفته شده بازگردانده شود، موجب  آنچهپس بر طبق داللت این دسته روایات، بر فرض شرط کردنِ زیاده، اگر بیش از 

 .و حرام و باطل خواهد بود ربای قرضی بوده

این حکم مورد اتفاق و اجماع فقها  و ؛دانندفقها نیز بر طبق مدلول این روایات حکم کرده و ربای قرضی را فاسد می

کند و پولی را در اختیار بانک قرار دهد، اگر سودی شرط شده باشد،  گذاریسپردهبنابراین اگر شخص در بانک  ؛است

سود  هاحسابچون در این  و ؛چراکه مبلغی اضافه بر مبلغ اصلی دریافت کرده است .باشدمشمول روایات حرمت می

 .و حرام و باطل است شود، ربای قرضی بودهشرط می

اگر مبلغِ اضافه،  .کندعالوه بر مبلغ وام، سودی نیز پرداخت میگیرد و گیرنده، مبلغی را قرض میهمینطور شخص وام

 .شود، حرام خواهد بودچون نرخ بهره شرط می و ؛باشدشرط شده باشد، ربای قرضی حرام و باطل می

 

 

 :ربا هایحیله

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B6
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 .زیر وجود دارد هایراهدر مقابل دیگری منظور باشد، برای فرار از ربا  جنسهمهرگاه فروش یکی از دو کاالی 

چیزی به عوضی که کمتر است، یا ضمیمه کردن چیزی به هردو عوض در مواردی که معلوم نیست  .ضمیمه کردن .1

 .کدام یک کمتر است

 .شرط شده باشد در عقد بیع، انجام هبه بدون آنکه .بایع، مبیع را به مقدار مساوی با آن بفروشد و زیاده را ببخشد .2

 .الذمه نمایندءقرارداد، عوض متعلق به خود را به دیگری قرض دهد و یکدیگر را بری هریک از دو طرف .3

همین حکم را  شودمیکم هر جنسی که با خشک شدن  فروختن .ستفروختن خرمای تازه به خرمای خشک جایز نی .4

 .دارد

 

 :خیارات

 .خیار شرط -3 .خیار حیوان -2 .خیار مجلس -1:خیارات از قرار ذیلند :قانون مدنی 396ماده 

خیار تبعض  -9 .خیار تدلیس -8 .خیار عیب -7 .خیار غبن -6 .خیار رؤیت و تخلف وصف -5 .خیار تأخیر ثمن -4

 .خیار تخلف شرط -11 .صفقه

 :چهارده قسم است ات درفقهخیار

 :خیار مجلس .1

اختیار فسخ معامله را  اندنشدهالمجلس و مادام که متفرق از عقد، فی هریک از متبایعین بعد :قانون مدنی 397 ماده

 .دارند

نشدن صادق ، زیرا با وجود حائل نیز متفرقرودنمیخیار مجلس ویژه عقد بیع است و با وجود حائل میان ایشان از بین 

 .رودنمیز بین در حالی که با یکدیگر همراه باشند، ا توسط هر کدام از دو طرف عقد است و نیز با ترک مجلس عقد

 :مسقطات خیار مجلس

 .از طرف هر دو، یا یکی از آن دو باشد تواندمیکه به حسب شرط  شرط کردن سقوط خیار مجلس در ضمن عقد .1

بیع را الزم »، یا «خیار مجلس را اسقاط نمودیم» :به این که دو طرف عقد بگویند اسقاط خیار مجلس پس از عقد .2

 «.نمودیم
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 ؛شودمیاگر یکی از متابعین ملتزم به عقد گردد، فقط خیار وی ساقط  .یکی از متبایعین از دیگری اختیاری جداشدن .3

در هر خیار مشترکی همین حکم  و ؛شودمیکننده مقدم فسخه کند، ز آن دو، عقد را فسخ و دیگری اجازاگر یکی ا و

 .جاری است

عدم فسخ[ مخیر کند و او سکوت کند، در این صورت، خیار هر دو میان فسخ و ]اگر یکی از دو طرف عقد، دیگری را 

 .باقی است

 :خیار حیوان .2

 .تا سه روز از حین عقد فقط برای مشتری ثابت است بنابر قول مشهور خیار حیوان

 .اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد :قانون مدنی 398ماده 

 

 :مسقطات خیار حیوان

 در ضمن عقد شرط سقوط این خیار .1

 اسقاط این خیار پس از عقد .2

 .، یعنی کسی که خیار دارد، خواه تصرف الزم باشدتصرف ذوالخیار .3

 م(.ق 411-399 مواد) :خیار شرط .3

برای بایع یا  توانمین باشد، این خیار را ت آن معیّاین خیار، مطابق شرط دو طرف قرارداد است به شرط آنکه مدّ

طرف خیار داشته باشد، یا از دو مشتری یا هر دو یا شخص دیگری غیر از آن دو شرط کرد؛ خواه شخص دیگر از هر 

 .طرف یکی از متبایعین

 [مشاوره، نظر خواهی]شرط مؤامره 

 .شرط گردد به شکل معینی انجام مشاوره را شرط نمود، البته باید مدت مشاوره توانمی

 .(قم 419 – 412 مواد) :خیار تأخیر .4

در مورد کسی است که مبادرت به بیع  از تاریخ عقد است به مدت سه روزمبیع  تحویل ثمن و در تأخیر خیر،أت مراد از

بایع پس از این سه روز  .تحویل نداده و شرط تأخیر نیز قرار نداده است مبیع را قبض نکرده و نیز ثمن را نموده، ولی

 .نمایدمعامله را فسخ  تواندمی
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هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین  :قانون مدنی 412ماده 

روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری  3ن نشده باشد، اگر لی معیّجَاَ

 .شودمییع بدهد بایع مختار در فسخ معامله تمام ثمن را به با

 .قبض قسمتی از ثمن، مانند قبض نکردن است 

 .کندنمیتسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط  :قانون مدنی 417ماده 

 .در این سه روز باشد یا بعد از آن چه .تلف مبیع در هرحال بر عهده بایع است

 :«ما یفسد لیومه»خیار  .5

 .شودمی ثابت شب رسیدن از پس خیار این

 یومه من یفسد ما خیار

 .اندگفته سخن تجارت باب در آن از. گویند یَوْمِهِ مِن مایَفسُدُ خیار را شودمی فاسد زود که کاالیی در ثابت خیار

 یومه من یفسد ما خیار در اول قول

 در ها،میوه برخی و سبزی مانند شود،می فاسد و ماندنمی روزشبانه یک از بیشتر که بفروشد کاالیی کسی هرگاه

 شب، شدن داخل با و کندمی صبر شب تا فروشنده باشد، نپرداخته را آن بهای و نگرفته تحویل را آن خریدار که صورتی

 .تنهایی به روز نه است روز شبانه یک یوم از مراد. زند هم بر را معامله تواندمی و کندمی پیدا خیار حقِّ

 .دارد را آن احکام و است تأخیر خیار مصادیق از شده یاد خیار

 یومه من یفسد ما خیار در دیگر قول

 شبانه یک از بیشتر یا روز نصف از کمتر در حتی فاسدشدنی، زود کاالی هر در یومه من یَفسُدُ ما خیار: اندگفته برخی

 .نیست روز شبانه یک در شدنی فاسد برای خصوصیتی و شودمی ثابت فروشنده برای فساد، خوف زمان از روز،

 خیار شرط در فساد از مراد

 رنگ تغییر همچون وصف، نقصان و عین شدندگرگون مراد بلکه نیست، رفتن بین از یعنی حقیقی، فساد فساد، از مراد

 .است سبزی و میوه طعم و

 معامله بطالن یا خیار

 نه شودمی باطل معامله شب شدن داخل با اندقائل برخی لیکن اندشده یاد فرض در خیار ثبوت به قائل فقها مشهور

 .کندمی پیدا خیار حقّ فروشنده آنکه
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 .(م.ق 415- 413) :خیار رؤیت .6

قانون  411ماده  .است و آن را فقط با توصیف کردن فروخته یا خریده این خیار برای کسی ثابت است که مال را ندیده

هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد  :مدنی

 .یا به همان نحو که هست قبول نماید .که بیع را فسخ کند شودمیمختار 

 .مشتری نقصی حاصل شود که در طرف بایع، زیادتی، یا در طرف شودمیخیار ثابت  در صورتیالبته تنها 

دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رؤیت،  سابقاًهرگاه یکی از متبایعین مالی را  :قانون مدنی 413ماده 

 .معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت

به  باید جنس و وصف مبیع ن غایب،، یا همان عین معیّدشومییعنی بیع مالی که خیار رؤیت بر آن مترتب  در این مورد

 .نی اشاره شودذکر گردد و به عین معیّ که رفع جهالت نماید ایگونه

ی خیار رؤیت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین در بیع کلّ :قانون مدنی 414ماده 

 .باشد

 تواندمیهرگاه یکی از طرفین عقد مقداری از کاال را دیده و بقیه را به وصف معامله کرده باشد، در صورت عدم مطابقت 

 .تمام کاال را برگرداند

هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن  :قانون مدنی 412ماده 

 .تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید تواندمی .نمونه نباشد بعض، مطابق وصف یا

 

 .( 421 – 416مواد ) خیار غبن .2

جهل داشته باشد ثابت است، به شرط آنکه تفاوت  نسبت به قیمت در جایی که برای هریک از بایع و مشتری این خیار

 .شودنمیاز آن مقدار غبن چشم پوشی  غالباًباشد که  ایگونهبه 

معامله را  تواندمیهریک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن  :قانون مدنی 416 ةماد)

 (.فسخ کند

، مگر آنکه شخص مغبون، مشتری بوده، مبیع را از ملک خود خارج نموده شودنمیهمچنین خیار غبن با تصرف ساقط 

 .باشد
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بنابراین در  ؛شودمی، باعث ورود ضرر به مشتری به غبن یا خیار مواجه است؛ زیرا در صورت جهلنظر فوق با اشکال 

کننده کاال از مشتری و خریداری از باب جمع بین حقّ چنین مواردی باز هم فسخ معامله امکان دارد و در این صورت،

 .آن را پرداخت کند مثل اگر مثلی است قیمت آن را یا اگر مبیع، قیمی است باید مشتری او،

 .در صورتی که عین مال تلف شود نیز همین حکم جاری است

 .(م.ق 432 – 422)مواد  :خیار عیب .1

و خواه در  عینی باشد آن زیاده و نقصان، ، خواهآیدمیعیب عبارت از زیاده یا نقصانی است که در خلقت اصلی پدید 

 .مخیر است رشابا جهل، میان رد معامله و گرفتن  مشتری در این صورت، .صفت باشد

 :رشامحاسبه 

 .باشدمیدو قیمت میان  مانند نسبت تفاوت نسبت به آن ثمن که، جزئی از ثمن است رشا

 428ماده ) .معتبر خواهد بود [معدل آنها]دارد  هاقیمتمتعدد باشند، یک قیمت که نسبت مساوی با همه  هاقیمتاگر 

 (.ها معتبر استدر صورت اختالف بین اهل خبره حد وسط قیمت :قانون مدنی

 .شودمیآنها گرفته  دوم یک بنابراین، از دو قیمت متعدد،

 :مسقطات رد مبیع

در صورت تلف  -1: بگیرد رشا تواندمیبیع را فسخ کند و فقط  تواندنمیدر موارد ذیل مشتری  :قانون مدنی 429ماده 

در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از این تغییر به فعل  -2. منتقل کردن آن به غیرشدن مبیع نزد مشتری یا 

در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر این که در زمان خیار  -3 .نه مشتری باشد یا

 .مختص به مشتری حادث شده باشد که در این صورت مانع از فسخ و رد نیست

 .در مبیع؛ خواه تصرف قبل از علم به مشتری باشد یا بعد از آن کردن تصرف .1

 .مشتری باشد ة، به طوری که ضمان عیب مزبور بر عهدحادث شدن عیبی در مبیع پس از قبض آن .2

 رشامسقطات رد و 

 قبل از عقد از عیب آگاهی .1

 .باشد رشا، بدون آنکه این رضایت مقید به گرفتن از عقد به عیب بعد رضایت .2

 کردن خیار ساقط .3
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 .از عیوب بایع کردنتبری .4

عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام  ةاگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به این که عهد :قانون مدنی 436ماده 

ده عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب، حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کر

 .باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد

 .(قم 441 – 438) :خیار تدلیس .3

اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت  :قانون مدنی 439 ةماد

 .به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری

وجود  در کاال واقعاً شرط شده باشد، یا مشتری خیال کند آن صفت شودمیهرگاه صفتی که برای کاال کمال محسوب 

 رشا تواندنمیمخیر است و  میان فسخ عقد و امضای آن با همان ثمن دارد و سپس خالف آن آشکار گردد، مشتری

 .بگیرد

 :خیار اشتراط .13

جهالت نسبت به مبیع یا ثمن را در پی نداشته باشد، یا کتاب در عقد شرط کرد، منوط به آنکه  توانمیهر امری جایز را 

قید عدم مخالفت با  ،«جایز بودن» قیدبا وجود  :فرمایدمیشهید ثانی در شرح لمعه ) اشدبو سنت آن را ممنوع نکرده 

 (.کتاب و سنت تکلف است

تا هر زمان شرط  که در دست بایع است یا ثمن که در دست مشتری قرار دارد که به تأخیر انداختن تحویل مبیعمانند این

 .شود

شدن چهار پا در آینده، یا به مانند شرط باردار :مقدور نباشد، باطل است برای مشروط علیه شرط کردن امری که :نکته

 .حد خوشه رسیدن زراعت

. مقدور باشدشرطی که انجام آن غیر -1: د نیستشروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عق :قانون مدنی 232ماده 

 .شرطی که نامشروع باشد -3. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد -2

اگر امر نامشروعی شرط شود،  .باقی بماند، این شرط جایز است در زمین دار شدنشرط شود که زراعت تا هنگام خوشه

 .کندمیشرط باطل است و عقد را نیز باطل 

 

 .(م.ق 245تا  234مواد  و 444)م  :شرطحکم تخلف 



42 
 

میان فسخ عقدی که شرط مزبور در ضمن آن آمده  هلَمشروطٌ شودمیعمل نشود، موجب  هلَبرای مشروطٌ هر شرطی که

این  ةو تنها فایدزیرا اصل، عدم وجوب است یه واجب نیست؛ لَعَمخیر گردد و انجام شرط بر مشروطٌ است و امضای عقد

شرط و لزوم آن در صورت انجام دادن  در صورت سالم نماندنِ از طریق فسخ آن شرط، در معرض زوال قراردادن بیع

 .شرط است

 :خیار شرکت .11

ق دارد، خواه شرکت مقارن با عقد باشد، مانند موردی که چیزی را بخرد و بعد معلوم شود که بخشی از آن به دیگری تعلّ

که قابل  ایگونهق یابد، مانند موردی که مبیع یا چیز دیگری آمیخته گردد، به کردن تحقّاز قبضیا پس از عقد و پیش 

 .نامیده شده است «عیب» مجازاًگاهی شرکت  .جداسازی از هم نباشند

 :ر تسلیمذُّعَخیار تَ .12

نتواند آن را تسلیم کند، مشتری  بعداًمبیع را تسلیم کند آن را بخرد، ولی  تواندمیاگر مشتری به گمان اینکه بایع 

 .معامله را فسخ نماید تواندمی

 .(م.ق 443-441)م  :خیار تبعض صفقه .13

 .مانند اینکه مشتری دو کاال را خریداری کند و معلوم شود یکی از آنها مال دیگری است

 :خیار تفلیس .14

دارد و استرداد آن را  نزد او موجود باشد بایع حقّس شود و عین مبیع در صورتی که مشتری مفلّ :قانون مدنی 381ماده 

 .از تسلیم آن امتناع کند تواندمیاگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد 

، کندمیکفایت  دین ةترکه برای ادام طلبکار میت نیز در جایی که .تفصیل این مسأله بزودی در کتاب دین خواهد آمد

 .باشدمیمانند طلبکار ورشکسته 

 

 :احکام بیع

ت برای پرداخت ثمن به این معنی است که ثمن، حال است و اگر فوری بودن عدم تعیین مدّ :بیع نقد و بیع نسیه

حال اگر  .زیرا این مهم، بدون شرط نیز حاصل است ؛شرط شود، تأکیدی بر این امر است در ضمن عقد پرداخت ثمن

 صورتی که ثمن در همان زمان پرداخت نشود، بایع حقِّن کند، در ی را معیّبرای فوری بودن پرداخت ثمن، زمان خاصّ

 .عقد را خواهد داشت فسخِ
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ت نباید به چیزی که احتمال زیادی و کمی در این صورت، مدّ .ت را تعیین نمایددار بودن را شرط کند، باید مدّتاگر مدّ

مشترک است،  میان دو یا چند چیز طور که نباید به امری کهق شود؛ همانمعلّ مانند رسیدن محصول، ،رودمیدر آن 

 .مانند ماه ربیع معلق گردد

 .شودمیل حمل به فرد اوّ صحیح است و در تمامی موارد فوق ،عقد در مقابل گفته شده است که

تفاوت قرار  از جهت ثمن دار آن ثمنی دیگر معرفی کند، یا بین دو مدت،اگر بایع برای بیع نقدی، یک ثمن و برای مدت

 .دهد، بیع باطل است

 بودن اجل،نبه دلیل معیّ بیع باقیمانده را مطلق بگذارد، یا نقدی قرار دهد، و دار کندترا مدّنی از ثمن اگر بخش معیّ

 .صحیح است

و  آنت باشد و چه پس از نسیه بوده است بخرد، چه پیش از انقضای مدّ ل،به موجب بیع اوّ کاالیی را که ،اگر فروشنده

صحیح  مبیع دوّ باشد و چه کمتر از آن، لاز ثمن اوّ و چه بیشتر چه آن را به جنس ثمن خریداری کند و چه به غیر آن

بر نظر  ، بنال شرط کند که در این صورترا در عقد اوّ ، یعنی فروش درباره آن به خودشمگر آنکه این عمل .است

 .باطل است لمشهور، بیع اوّ

ثمن را به بایع بپردازد، گرفتن آن واجب است و در بیع نسیه پس از سررسید واجب است  [نقدیبیع ]اگر مشتری در 

خودداری  در جایی که گرفتن آن واجب است در صورتی که بایع از دریافت ثمن و ؛ثمن را دریافت کند؛ نه پیش از آن

ممکن نباشد، ثمن در  توسط حاکمقبض ثمن  اما اگر ؛کندمیحاکم ثمن را قبض  در صورت وجود حاکم شرع، کند،

ی حکم دست مشتری به امانت خواهد ماند و اگر بدون تعدی و تفریط او تلف شود، ضامن آن نخواهد بود و به طور کلّ

 .خود امتناع نماید، همین است حقِّ هر فردی که از دریافتِ

آن به بیشتر از قیمت و کمتر از آن در خرید و فروش  بر بایع و مشتری در صورتی که مشتری قیمت کاال را بداند،

 .اشکالی وارد نیست، مگر آنکه به سفاهت بایع یا مشتری بینجامد

 .جایز نیست یا بدون آن دار کردن بیع نقدی با افزودن به ثمنتمدّ

در غیر بیع  آن را بفروشد، خواهدمیدار خریده است و تبر کسی که کاال را به صورت مدّ ثمن پرداختِ تِمدّ ذکرکردنِ

ر است؛ زیرا چنین مخیّ بین فسخ معامله و رضایت به آن به طور نقدی ت، مشتریمساومه واجب است و بدون ذکر مدّ

 .عملی تدلیس است

 

 :قبض
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هم به قبض و اقباض  پس اگر هر دو طرف عقد خودداری نمایند، با .عوضین است قبضِ گذاردن عقد، مقتضیِمطلق

 .، عین باشد یا دین؛ خواه ثمنکنندمیاقدام 

تا طرف دیگر حاضر به  .هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند :قانون مدنی 377ماده 

 .باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود مؤجلتسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن 

 .جایز است نیز نبرداری از آن به نحوی معیّن و بهرهمبیع تا زمان معیّشرط به تأخیر انداختن تحویل 

موجود بین کاال و مشتری پس  کردن موانعقبض اموال منقول، به انتقال آن است و قبض اموال غیرمنقول، به برطرف

 .است از آن ید رفعاز 

نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و  تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به :قانون مدنی 367ماده 

 شودمیتسلیم وقتی حاصل  :قانون مدنی 368انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیالی مشتری بر مبیع؛ و ماده 

قانون  369 ةتصرف نکرده باشد؛ و ماد عمالًکه مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگرچه مشتری آن را هنوز 

 .آن را تسلیم گویند تسلیم، به اختالف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً :مدنی

مختص به خود، یا مشترک میان خود  ، به شرط آنکه مشتری خیارشودمیکردن، ضمان مال به مشتری منتقل با قبض

 .نداشته باشد و شخص ثالث را

 :تلف مبیع قبل از قبض

 .بض تلف گردد، از مال بایع خواهد بوداگر مبیع قبل از ق

اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به  :قانون مدنی 387ماده 

مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از 

 .مشتری خواهد بودمال 

قانون  389 ةماد .ق دارد، به مشتری تعلّشودمیو در عین حال، نمائات منفصلی که در فاصله بین عقد و تلف ایجاد 

ی بر بایع ندارد و مشتری حقّ .شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشداگر در مورد دو ماده فوق تلف :مدنی

 .باید ثمن را تأدیه کند

و  رشاتلف یا معیوب شود، مشتری میان التزام به عقد با گرفتن  ماوی، یا به دست بایعبه سبب سَ از مبیع اگر بعضی

 .ر استفسخ عقد مخیّ

 .اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید :قانون مدنی 388 ةماد
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که  ایگونهبه  به او برگردد، سریعاًمبیع از دست وی غصب شود، ولی  قبل از آنکه بایع، مبیع را تسلیم مشتری کند اگر

 برای بایع آوردن فوری مبیع از دست غاصبیا امکان بیرون هی از آن فوت نشده باشد،توجّاز نظر عرف، منافع قابل

 اگر در غیر این صورت زیرا دلیلی برای ثبوت خیار وجود ندارد؛ عقد را ندارد؛ فسخِ وجود داشته باشد، مشتری حقِّ

 .ر استمخیّ ثمن را پرداخته باشد برای دریافت ثمن و التزام به عقد و انتظارکشیدن برای تحصیل مبیع مشتری

ه بایع نیست، مگر آنکه جلوگیری از قبض، مستند ب ةاجرتی به عهد که مبیع در دست غاصب بوده است تدر این مدّ

 .عمل بایع باشد

، به شرط آنکه به هنگام برآورد کاال، حاضر خوردمیمبیع را ادعا کند، سوگند  بودنِ کم ،پس از قبض مبیع اگر مشتری

 .دهدمیبایع را سوگند  یعنی اگر مشتری در زمان برآورد کاال حاضر بوده است، نبوده باشد؛ در غیر این صورت،

عی تحویل داده ادعای خود را تغییر داده، مدّ در جایی که ادعای وی مبنی بر کم بودن مبیع مسموع نیست، اگر مشتری،

باید قسم  اعم از آنکه متعرض حضور و عدم حضور خود در وقت برآورد کاال بشود یا نشود، نشدن تمامی مبیع گردد،

ل را مطرح نکرده ط آنکه پیش از این ادعا، ادعای اوّبه شر باشدمیخود  زیرا اصل، عدم رسیدن مشتری به حقِّ بخورد؛

 .باشد

 :توابع مبیع

مراعات  عام یا خاص، معنای لغوی عبارت به کار رفته در عقد و نیز عرف ضابطه آن است که تعیین توابع مبیع،در 

 .شودمی

هر چیز که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دخالت بر دخول آن  :قانون مدنی 356ماده 

ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر  صریحاًاگر چه در عقد  .در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است

جزء یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع هر چیزی که بر حسب عرف و عادت  :قانون مدنی 357عرف باشند؛ و ماده 

 .در عقد ذکر شده باشد صریحاًمگر اینکه  شودنمی

عبور و  ؛ و محلّشوندمیو نیز بنا در بیع باغ، جزء مبیع محسوب  به طور قطع به عنوان مثال، باغ، زمین و درختان

 .؛ زیرا عرف چنین اقتضا داردباغ استء مجرای آب نیز جز

جری و هرچه ملصق به بنا باشد ر و مَمَفوق در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، مَ ةدو ماد نظر به :قانون مدنی 358ماده 

و برعکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع  شودمیق به مشتری به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلّ

یا برحسب عرف از توابع شمرده  .مگر اینکه تصریح شده باشد شودنمیق به مشتری متعلّ ،درخت و حمل در بیع حیوان

 .به عکس ترتیب فوق تراضی کنند تواندمیدر هرحال طرفین عقد  .دشو
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 :اختالف بایع و مشتری

و اگر تلف شده باشد،  خوردمیبنابر نظر مشهور، در صورت اختالف در مقدار ثمن، اگر عین آن باقی باشد، بایع سوگند 

 .کندمیمشتری سوگند یاد 

دار بودن اتفاق داشته باشد و نیز تدر اصل مدّ اجماالًاگر بایع و مشتری در نقدی بودن ثمن و مقدار ثمن در صورتی که 

رد ؛ زیرا اصل، عدم تمامی این مواخوردمیدر شرط دادن رهن یا معرفی ضامن توسط بایع اختالف کردند، بایع سوگند 

 .است

 .همین حکم جاری است اختالف نمایند، در مقدار مبیع اگر متبایعین همچنین

 ؛خورندمیدر صورت اختالف در تعیین مبیع، هر دو سوگند 

 .شودمیدر صورت وقوع تحالف، عقد از حین تحالف باطل 

قول مدعی صحت عقد مقدم  اختالف کنند، شرطی که مفسد عقد است، صورتی که بایع و مشتری در وجود و عدم و در

 .زیرا در اعمال مسلمان، اصل، صحت آنها است ،شودمی

 .شودمیث خود قلمداد مورّ ةمتبایعین باهم اختالف کنند، هرکدام به منزل ةهمچنین در صورتی که ورث

نصرف متعارف است م وقوع عقد در محلّ ، هر مورد به آنچه کهو پول ن نکردن نوع پیمانه و وزندر صورت معیّ

 پیمانه و وزن متعارف، تعدد داشته باشد، موردی که اگراما  ؛، به شرط آنکه عرف واحدی در آنجا حاکم باشدشودمی

یکسان باشند، تعیین نوع مورد نظر  در کاربرد نیز اگر و ؛است مالک خواهد بود تررایجاستفاده و نیز استعمال لفظ در آن 

 .شودمیواجب است و اگر معین نگردد، بیع باطل 

مشتری  ةمزد برآورد ثمن بر عهدبایع و  ةعهد ، برنمودن یا شمردنکردن یا وزناز طریق پیمانه مزد برآورد مبیع

 .باشدمی

کردن و غیره به شمردن و وزنتسلیم و اجرت آن به محلّ نقلِ اجرتِ مخارج تسلیم مبیع از قبیلِ :قانون مدنی 381 ماده

 .مشتری است ةعهد مخارج تسلیم ثمن بر .بایع است ةعهد

نیست، مگر اینکه  شودمیکاالهایی که از دست او تلف  دالل، ضامن .دهنده استسفارش ةعهد و مزد دالل نیز بر

 .گرددمیم مقدّ عدم تفریط سوگند خورده قولش رب اگر بر ضد او ادعای تفریط صورت پذیرد، تفریط کرده باشد؛ بنابراین

در صورتی که بایع با او  بیاید، اشعهدهشده به و ضمان قیمت مال تلف دالل، تفریط ثابت شود حال اگر در حقّ

 .خوردمیاختالف پیدا کند، نسبت به مقدار قیمت سوگند 
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 :اقاله

 ؛بیع نیست؛ بلکه فسخ عقد است که نسبت به دو طرف عقد و نیز شفیع ثابت است از نظر فقهای امامیه اقاله

 .شفعه به بیع اختصاص دارد زیرا ؛آیدنمیبه وجود  برای شریک اخذ به شفعه ، به سبب آن، حقّبنابراین

 در اصطالح فقه در اصطالح اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امر یا موضوعی بوده

نیز به معنای درخواست و موافقت با فسخ معامله است؛ به این معنا که اگر کسی بعد از خرید یا فروش 

کاالیی، پشیمان شده و از فروشنده یا خریدار درخواست بهم زدن معامله )فسخ و رفع عقد( را کند و 

که دو طرف براى برآوردن  هنگامى .فروشنده یا خریدار این درخواست را قبول کند، این عمل را اقاله گویند

شود کنند، این عقد و پیمان از آثار شرعى برخوردار مىنیازها و تأمین منافع خود با یکدیگر عقدى را منعقد 

و وفاى به آن ضرورى خواهد شد؛ زیرا هر کدام از دو طرف عقد در هنگام انعقاد عقد، منظور و هدفى را 

اند و به همین دلیل این هدف و حق ن به انعقاد عقد روى آوردهاند که براى برآورده شدن آکردهدنبال مى

نظر دریابند که به در حالی است که اگر هر کدام از طرفین عقد پس از انعقاد عقد مورد این .نباید ضایع شود

گاه نیز با توافق یکدیگر ى از انعقاد عقد پشیمان شوند، آنیابند یا به هر دلیلنظر خود دست نمىهدف مد

 و است مؤثر عقد آمدن پدید در طرف دو اراده که گونه همان دیگر، عبارت به  .توانند عقد را برهم بزنندمی

 بین از یا بودن پابرجا یعنی عقد سرنوشت در نیز اراده دو همین شد، نخواهد برقرار عقدى اراده، دو این بدون

ل و زوال عقد و آثار آن بگیرند، انحال به تصمیم طرفین که صورتی در بنابراین ؛بود خواهد مؤثر عقد رفتن

شود که به این عمل حقوقى اقاله یا تفاسخ گفته رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مىعقد از بین مى

 .شودمی

  

 :مرتبط مدنی قانون مواد

 و اقاله تعریف به 388 تا 382 مواد در ایران اسالمی جمهوری مدنی قانون شد، گفته باال در که طورهمان

 :پردازدمی آن موجبات

 .کنند تفاسخ و اقاله را آن تراضی به توانندمی طرفین معامله، از بعد -382 ماده

 .کند معامله زدن هم به بر داللت که شودمی واقع فعلی یا لفظ هر به اقاله -38۲ ماده

 .آن مورد از مقداری فقط یا شود واقع معامله تمام است ممکن اقاله موضوع -38۲ ماده
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 مثل است، شده تلف که چیزی آن جای به صورت این در. نیست اقاله مانع عوضین، از یکی تلف -38۲ ماده

 .شودمی داده بودن قیمی صورت در آن قیمت و بودن مثلی صورت در آن

 به متعلق شود،می حادث معامله مورد در اقاله زمان تا عقد زمان از که منفصله منافع و نماآت -38۲ ماده

 اقاله، نتیجه در که است کسی به متعلق متصله نماآت اما است شده مالک عقد واسطه به که است کسی

 .شودمی مالک

 حین در شود، آن قیمت ازدیاد موجب که کند تصرفاتی معامله مورد در عقد از بعد مالک، اگر -388 ماده

 .بود خواهد مستحق است، شده زیاد او عمل سبب به که قیمتی مقدار به اقاله

 :اقاله عقد عناصر

 از آن موضوع که شودمی محسوب دوم عقد اقاله، که گفت باید مطلب این توضیح در نخست؛ عقد وجود -1

 نخست عقد وجود اقاله، عقد عناصر از یکی بنابراین ؛است طرفین( توافق) تراضی با نخست عقد رفتن بین

 .است

 .باشد الزم طرف یک از یا باشد الزمه عقود از باید نخست عقد -3

 .است الزم دوم عقد در( توافق طریق از) تراضی به نخست عقد از ناشی تعهدات اسقاط تراضی؛ -2

 :فسخ حق و اقاله تفاوت

 دارنده تنها و است سویهیک فسخ حق کارگیرىبه زیرا پنداشت؛ مترادف و یکسان فسخ حق با را اقاله نباید

 معامله فسخ براى عقد طرف دو اقاله در اما ؛باشد ناراضى دیگر طرف هرچند بندد؛ کار به را آن تواندمى آن

 کار به فسخى حق و خیار هیچ نبود با اقاله دیگر، سوى از. دهند رضایت آن به و کنند توافق یکدیگر با باید

 داشت، خیارى وى اگر زیرا. باشد داشته خیار حق نباید( اقاله خواهان) مستقیل واقع در و شودمى بسته

 که خیارات و فسخ حق برخالف همچنین. گرفتمى کار به را خود خیار و نبود نیازمند معامله اقاله به دیگر

 و نقض بر طرف، دو هرگاه و ندارد نیاز اىویژه سبب به اقاله است، قراردادى یا( شرعى) قانونى سبب نیازمند

 از فسخ. پذیردمى پایان و رودمى بین از نیز قرارداد و معامله دهند، رضایت معامله( رفتن بین از) ازاله

 و طرفین ۀاراد همراه به رضایت و توافق با همراه است عقدی اقاله. عقود از اقاله اما آیدمی شمار به ایقاعات

 دیگر طرف رضایت شاید و است قانونی تعلّ به فسخ که حالی در است؛ نخست عقد رفتن بین از آن موضوع

 دادگاه حکم فسخ در اما کرد اجرا رسمی یا عادی سند طی توافق با توانمی را اقاله. نباشد اهمیت حائز

 .ندارد دوم عقد فسخ اما گیردمی صورت دوم عقد انعقاد با اقاله. است آن صحت اصل قانونی جواز از منبعث
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 :اقاله انواع

 از بعد و عیب از بعد ۀاقال شرط، به عمل از بعد ۀاقال تلف، از بعد ۀاقال دین، اجل ۀاقال به توانمی اقاله انواع از

 وقف ۀاقال و وراث ۀاقال قهقرایی، ۀاقال فضولی، ۀاقال ضمان، ۀاقال حواله، ۀاقال تقسیم، ۀاقال عض،بَ اقاله نقل،

 :ناپذیراقاله عقود و اقاله مستثنیات. کرد اشاره

 راه نکاح جز به عقود همه در که است معامله طرف دو از معامله زدن هم به و فسخ همان حقیقت در اقاله

 آن قانونی قالب بر اشخاص خصوصی حریم و جامعه مصلحت که است عقودی از نکاح کلی حالت در. دارد

 راهی آن در اقاله بنابراین است، وابسته عمومی نظم به این و است آن نسبی دوام و بقا بر و دارد رجحان

 .ندارد

 را خاصى سبب نکاح عقد زدن هم بر که چرا پذیرد؛نمى اقاله که است عقودى جمله از نکاح: نکاح -1

 .زد برهم تواننمى طرف دو اقاله با را نکاح خاص، نصوص و اجماع بر بنا و طلبدمى

 فرد) عنهمضمون ذمه از دین ضامن، ورود با بدانیم، ذمه به ذمه نقل موجب را ضمان که هنگامى: ضمان -3

 پذیرفت توانمى مشکل شود، مشغول ضامن ذمه که هنگامى و شودمى منتقل ضامن ذمه به( شدهضمانت

 دوباره را( ضامن ۀذم به) شدهداده انتقال دین و حق ضمان، عقد اقاله با( عنهمضمون و ضامن) طرف دو که

 .کنند منتقل عنهمضمون ذمه به بتوانند

 یکدیگر رضایت با توانندنمى عقد طرف دو و است ناپذیراقاله عقود شمار از نیز وقف که شده گفته: وقف -2

 .کنند اقاله را آن

 زد؟ برهم را ایقاع توانمى اقاله از استفاده با آیا دیگر، عبارت به یا کرد؟ اقاله توانمى را ایقاع آیا: ایقاع -۲

 پدید طرف یک اراده به ایقاع زیرا. کرد اقاله تواننمى را ایقاع که گفت باید و است منفى پرسش این به پاسخ

 آید،مى وجود به طرف یک اراده با که چیزى بنابراین و است طرف دو اراده نیازمند اقاله که حالى در آید؛مى

 .پذیرد پایان و شود زایل طرف دو اراده با تواندمى چگونه

 وجود به اراده یک با واقع در و نفر یک ۀاراد با ایقاع همانند نیز اقرار جمله از و اِخبار: اخبار و اقرار ۀاقال -۲

 اقرارکننده بنابراین ؛انشاء نه و است اِخبار اقرار دیگر، سوى از. شودمى وارد بدان پیشین ایراد همان و آیدمى

 هایشگفته و دهدمى خبر پنهانى امری از وى که چرا. کرد اقاله را آن بتوان تا آوردنمى وجود به را چیزى

 .کرد اقاله تواننمى نیز را اقرار و اخبار بنابراین ؛است چنین نیز اخبار مورد در. دارد آن بر داللت

 :اقاله صحت شرایط
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 از عقود دیگر همانند باید بنابراین. شود واقع آن آثار زوال و عقد انحالل مقام در اگرچه است؛ عقد اقاله

 و بخشد خاتمه را آن آثار کند، زایل را عقدى بتواند تا شود برخوردار قراردادها عمومى قواعد و شرایط

 .بازگرداند طرف دو ملکیت به و نخستین جاى به را عوضین

 :هستند ذیل شرح به اقاله صحت شرایط

 :طرفین رضاى و قصد -1

 کهآن به مشروط شود؛مى واقع اقاله برسند، توافق به عقد و قرارداد انحالل براى عقد طرف دو که هنگامى

 لفظ اراده، اعالم وسیله است ممکن که باشد داشته وجود طرف دو قصد بر داللت و اراده اعالم برای اىوسیله

. باشد فعل اراده، اعالم وسیله که این یا کنند بیان را خود اراده ضمنى یا صریح صورت به طرف، دو و باشد

 طرف و کند رد را مبیع فسخ قصد به فرد که گونه بدین کرد؛ اقاله نیز معاطات به توانمى را معامله بنابراین

 حتى و شودمى اقاله معاطات صورت به معامله صورت، این در. بدهد پس قصد همین به را ثمن نیز او مقابل

 را او خواست نیز مقابل طرف و کند اقاله را معامله که بخواهد خود مقابل طرف از معامله، از پشیمان فردِ اگر

 .است شده واقع اقاله هم باز بپذیرد،

 :طرف دو اهلیت -3

 تصرف و کنند تصرف خود اموال در خواهندمى دو آن زیرا باشند؛ داشته اهلیت باید اقاله هنگام در طرف دو

 .باشند داشته تصرف اهلیت دو آن که است صحیح صورتى در اموال در

 :اقاله موضوع بودن نمعیّ و معلوم -2

 مبیع از برخى خواهندمى اگر یا کنند اقاله خواهندمى را معامله کدام که کنند معلوم باید معامله طرف دو

 ابهام و جهالت به مبیع، از مقدارى کردن اقاله اگر زیرا دهند؛ نشان را آن باید کنند، اقاله را معامله مورد

 .دانست صحیح تواننمى را مبیع از مقدارى ۀاقال انجامد،

 .رودنمی بین از اقاله با بیع، انعقاد برای دالل داللی مزد: نکته

 .بود نخواهد صحیح گردیده منعقد آن اساس بر سابق، بیع که ثمن کاستن یا افزودن با اقاله

 .گرددمی بر آن مالک به بودن موجود صورت در عوضی هر اقاله، با

 متعذر مثل، ۀتهی یا باشد قیمتی اگر و آن مثل به باشد مثلی که صورتی در باشد، شده تلف عوض، اگر اما

 .شودمی مراجعه[ مثل رتعذّ روز یا] تلف روز در آن قیمت به گردد،


