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 ١ متون فقهجزوه 
 مالکریمی امید آوری: دکترجمع

 )علمی هیأت عضو و دانشگاه مدرس دادگستری، یک پایه وکیل(

  یوسفی انور کوشش به

ارشد ارشناسیکی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و این جزوه، شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند. مطالعه
 ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقِی شود. دهقضاوت توصیه می و های کارشناسی ارشدهای تخصصِی حقوقی مانند آزمونالخصوص داوطلبان شرکت در آزمونو علی

) بگیرید و www.mollakarimi.ir(دم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم انگیزی شیوا و گیرا و رسا توضیح دادم و قول میکه به طور شگفت دیگر
، مدنی ،سایتم (مثِل جزواِت آیین دادرسی مدنیشده در وبنوشته و بقیۀ جزواِت گذاشته ینکار من در ا یتمرکز اصل کنید!مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا می

 ین،اشم!! در واقع اب یزمتماکه سیاه و سفید هستند گاوها  یرِ سا بیِن بنفش در  یه گاوِ  مثِل که  ینها و حقوق تجارت) فقه، اصول آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا
 بنفش گاوِ  مثِل  هامنوشته خوامی. م، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدمحقوق ۀدر رشت یسندگیآموزش و نو ۀمن است که متفاوت باشم و در حوز  هدِف 
 یه یا زننیزرد م ینکمثًال ع دن؛یفرد نشون مخاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه یژگِی و یهرو که با  ییهاآدم یدیدد . حتماً باشهتوّجه  خورِ  که واقعًا درباشه 

 خوامیم ینکمتر  این ویژگی، به چشم بیام. مِن فهم متفاوت باشم و با های سادهو آوردِن مثال» نویسیساده«خوام با ؛ من هم میخاِصّ خودشون رو دارن یمدل مو 
 ینمن ا ».بودنهمتفاوت یت،موفق یدکل« یبگم ول هااییشهجمله کل یناز ا خوامیتوّجه باشه. نمنو و جالب یو انجام کار  یزکارهام، تما یبرا یغتبل ینکه بهتر 

و  MollaKarimi.ir یِت سا در آخر، باید بگم که جزواِت  ق گذاشتم، نشون دادم.حقو یاِن در دسترس دانشجو یگانرا هکه ب ییهارو در جزوه »بودنمتفاوت«
 باحّتی 

ً
نسخۀ یا  .افپی.دیشه و چنانچه ، به روز میهاسرفصل و قوانین تغییرات و آخرین جدید هایتوّجه به سرفصل این نوشته دائما

 از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید شدۀ جزوهچاپ
ً
هاست! ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه .رو در دست دارید بهتره مجددا

) رو دنبال کنید تا omidmollakarimi@) و تلگراِم ما (ar@vekalatyتونید اینستاگرام (است که می» حقوقی محتوای تولید کارگاه«اسِم کارگاِه ما، 
واتساپ کنید  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگِی خودتون رو به فارسی به شمارۀ 

 مّطلعتون کنیم. شهجزواِت جدیدی که نگارش میتا از آخرین تغییراِت این جزوات و اخبار حقوقی و 
 بردارینسخه و ثیرو تک نداشته انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر و تهیه معلم (امید مالکریمی)آموزشی توسِط  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوّجه

 نظرات، که ودب خواهد خوانندگانی سپاسگزارِ  گارنده،ن است. آورضمان قانوناً  صورت، این غیر باشد، درمی مجاز »منبع ذکر با تنها« و سودجویی قصد دونب آن، از
 .فرمایند بیان »mollakarimi.omid@gmail.com«های فوق یا ایمیل این نوشتار از راه پیرامون را خود انتقادات و پیشنهادها

های ونکنندۀ جزوات آزمامید مالکریمی هستم مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی و وکیل پایه یک دادگستری و همینطور تدوین! تبلیِغ خودم
خوام یه داستان جالب براتون تعریف کنم، یادمه زمانی که مدرک کارشناسیم رو گرفتم خب اوون موقع مثل االن اینجوری در فضای مجازی حقوقی. می

جزوات در دسترس نبود؛ یه دوستی داشتم که توی کالسای یکی از مؤسسات آموزشی که توی تهران بود شرکت کرده بود و سِر  های صوتی یافایل
م ازش ها در اون زماُن نداشتگفتن رو با یه خط خیلی بدی نوشته بود؛ خالصه من هم که تواِن شرکت در اوون کالسکالس جزواتی را که اساتید می
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و  خونمای که در شهرستان دارم و برای آزمون وکالت میِی اونها رو در اختیارم بگذاره، بهم گفت که من اوومدم توی یه خونهخواهش کردم که کپ
َخر! بِ دسترسی و امکان تهیۀ کپی ندارم؛ گفت که برو فالن آدرس توی تهران (که آدرس همون مؤسسۀ آموزشی بود) برو واحِد انتشاراتش و جزوات رو 

خوام م و رفتم اونجا، یه آقای ُمِسّنی توی قسمِت تکثیر یا همون واحد انتشارات اون مؤسسه نشسته بود و تا گفتم جزوۀ فالن اساتید رو میخوشحال شد
اد ی که مثًال استده اینجور بهم گفت دانشجوی مؤسسه هستی؟ گفتم که نه! گفت ببین پسر جون! اینجا یه مؤسسه است که داره کاِر تجاری انجام می

 رو شرکت های اوون استاد در اوون درِس خاصکالسای میده به من که تکثیر کنم و ِبَدم به دانشجوهای همین مؤسسه که صفحه ٢٠٠یه جزوۀ 
گفتم:  ؛»وایسا هنوز حرفم تموم نشده!«؛ گفت: »ها رو به من بدین؟تونم خواهش کنم که همین جزوهمی«کردن؛ حرفش رو قطع کردم بهش گفتم: 

اِی تایپی را در اختیار دانشجوها قرار داده اینجوری نیست که کِلّ کلید یا فرمول صفحه ٢٠٠اون استاده که جزوۀ «ادامه داد که » خشید، بفرمایید!بب«
نویس جزوۀ دست وها سِر کالس جزوه هم میگه که بنویسن همون استاد به بچه«ادمه داد که: » یا دستورالعمِل قبولی رو ِبده به دست من که تکثیر شه!

» کنن! ها میگه که اصالحششده هم ایراداتی وجود داره که سرکالس به بچهتر اینکه در همین جزوۀ تایپشه مکمل این جزوۀ تایپی و گفت جالبمی
ن، از طرف مالی دارن قبول بش؛ خیلی ناراحت شدم از اینکه چرا باید اوونهایی که به این کالسا دسترسی دارن یا توان »بعله اینجوریاس!«ادامه داد: 

است شد، خو  دیگه هم از اون دوستم ناراحتم شدم که چرا منو پیچوند! زنگ زدم بهش گفتم ماجرا از این قراره؛ متوّجِه کاری که باهام انجام داده بود
ود و دم! شاید حق داشت چون هزینه کرده بمیها رو برداری کن، البته بازم نگفت که بهت کپیجبران کنه، بهم گفت پاشو بیا اینجا و از جزوات ُنت

َاَصن تو ذاتمه کوبیدم رفتم اونجا؛ پنج ساعت توی راه بودم و خالصه بهم » پیگیر بودن«و » ُمصر بودن«خواست یه رقیب اضافه بشه! منم که نمی
که کاَرم تموم برداری کنم؛ بعد از اینداد که بنشینم و یادداشت محبت کرد و سه شبانه روز ازم پذیرایی کرد و یک دونه از این میزهایی که ُمّالها دارن بهم

کردم توی شد و با اتوبوس در مسیِر برگشت بودم در حالی که داشتم به انگشت بزرگۀ دسِت راستم که کبود شده بود (اینقدر که نوشته بودم!) نگاه می
ها رو هم به جهت عدم توانایی مالی نداشت مسّلما از ان حضور در این کالساین فکر بودم که اگه یکی این رفیقی که من داشتم رو نداشت و امک

شه، البته بگذریم های ُمستعد میکردن توی نقاط دورافتاده و محروم باعث باز موندن آدمشد که فقر و زندگیموند و البته نتیجه، این میپیشرفت باز می
های مستعد مسؤولند؛ تو همین فکر دونن و اونها هم در خصوص عدم پیشرفت این آدمیات میکه معدود اساتیدی هم هستند که همه چیز رو در ماد

اگر با خدا وعده کنی که یه بخشی از کاِرت رو در آینده به اونهایی که نیاز به خدمت «هام یادم اومد، گفته بود که: بودم که یهو یه جمله از یکی از معلم
عًا خیر کنی جواب  ه از وکالت یک به َدِه پوِل حاصلگم) قول دادم که اگه قبول بشم رو می» خدا(«بابا ، خالصه به اون بزرگ»گیریخوبی میتو دارن َتَبرُّ

رو به تدویِن جزواِت رایگان اختصاص بدم؛ اینجوری شد که ساِل بعدش، خبِر شیریِن قبولیم رو بعد از مادرم،  مدهم از زمانیکو همینطور  یا قضاوت
گذره و من تماِم جزواِت مورِد نیاز کنم االن ُنه سال از اون روز میم رو شروع میاز فردا، اجرای َوعده«یعنی خدا) دادم و گفتم بهش که: به خودش (

البته خدا  دادم وهای حقوقی رو کامل کردم؛ البته بگم که من َنه یک به َده؛ بلکه ُنه به َدِه ماَلم و وقتم رو به این مهم اختصاص برای قبولی در آزمون
وکاران رحمت خدا به نیک«هایی رو سِر راهم گذاشت که بهم کمک کردن و وجودشون مایۀ رحمت بود؛ خالصه اینکه به گفته قرآن ها آدمدر تمام این سال

رتبه م هزارانز اینکه جزواتم روزانه خونید ُخرسندم اهای او را در کلیۀ امورم دیدم؛ امروز که این متن را برای اولین بار میو من دست» نزدیک است!
کنن؛ من تردید ندارم که مطالعۀ جزواتم برای موفقیت در ها صحبت میبودن اوننقصبودن و بیشود و خدا را شاکرم که داوطلبان از کاملدانلود می

شه) و یه خواهش از شما دارم که فقط یکی از بروز می ها (البته در کنار خواندن  قانون) کافی است. این جزوات کامًال رایگان است (و دائماً آزمون
تون معرفی کنین، من برای گسترِش این کاِر خیر به کمک شما نیاز دارم؛ ها رو به دوستانها ِپی بردین اونجزوات رو دانلود کنید و اگه به معجزۀ اون

 گرده!ونید این کار خیر شما هم بهتون برمیبدون وجود شما َمحاله که به این منابع کنکوری دست پیدا کنند. البته بد

، هر آنچه برای قبولی »vekalatyar@«و صفحۀ اینستاگرام » OmidMollakarimi@«، کانال تلگرام mollakarimi.irما در سایت 
د که گیرنهای حقوقی، زمانی که تصمیم میدانیم که داوطلباِن آزمونهای حقوقی نیاز است را به شما خواهیم داد! میدر آزمون

لی دهیم این است که اوون منابعی رو که برای قبو ی که ما انجام میشروع به خواندن نمایند در انتخاب منابع سردرگم هستند؛ کار 
ت. دیم که نیاز به خواندن منابع متعدد نخواهید داشگذاریم و بهتون اطمینان میکند رو به طور رایگان در اختیارتون میکفایت می

 م شاهِد عملکرِد مثبتمون بدونیم.یتوندر واقع، صدها داوطلبی که از این خدمات استفاده کردند و جواب گرفتن رو می
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 التجارة
 تجارت

 اقسام ما یُکتَسب بھ
 اقسام موضوعات تجارت

ٍم و یَنقسم موضوع التجارة و ھو ما یُکتسب بھ و یُبحث فیھا عن عواِرضھ الالحقة لھ من حیُث الحکِم  الشرعی إلی محرَّ
 مباح مکروٍه و

رام و ح به شود،گیرد و در مبحث تجارت از احکام شرعی عارض بر آن بحث میموضوع تجارت که عبارت است چیزی که با آن کسب صورت می

 گردد.مکروه و مباح تقسیم می

و الثانی المباح، و األول إما أن یکون النھُی عنھ مانعاً ال،  الحصر فی الثالثة أنَّ المکتََسب بھ إّما أن یَتعلَّق بھ نھٌی أوو وجھٌ 
 من النقیض أو ال، و األول الحرام، و الثانی المکروه. 

وجه حصر موضوع تجارت در این سه مورد، آن است که به موضوع کسب؛ یا نهی تعلق گرفته، یا نهی تعلق نگرفته است. قسم دوم همان مباح 

 شود. قسم اول، حرام و قسم دوم مکروه است. شود، یا مانع نمیآن مانع ارتکاب نقیض آن میاست. اما قسم اول، یا نهی از 

 

 الف ـ المحرمات
 الف ـ محرمات

 َخۡمرٌ  نَّھُ ِأل األعیان النجسة کالخمِر المتََّخذ من الِعنب، و النبیذ المتََّخذ من التمر و غیِرھما، و الفُقَاِع و إن لم یکن ُمسِکرا،  .۱
اُس، اۡستَۡصَغَرهُ   ٰھارَ لِلطَ  اۡلٰقابِلِ  َغۡیرِ  ِجسِ النَ  عِ اۡلٰمائ وَ  النّٰ

 نیز و دهندنمی اهمیت آن به مردم چه اگر کننده نباشد؛جو اگر چه مستها و آبشراب خرما و سایر شراب اعیان نجسه، مانند شراب انگور،ـ  ١

 نیست تطهیر قابل که نجسی مایع هر

ۡیدِ  َکۡلبَ  إِالّٰ  ُمۡطلَقاً، اۡلبََرٰیانِ  اۡلَکۡلبِ  و َاۡلِخۡنزیرِ  َغیِر اۡلَمۡأُکوِل وَ  أۡبٰوالِ  وَ  أۡرٰوثِ  وَ  الدَّمِ  وَ   اۡلَمۡیتَةِ  و ۡرعِ  وَ  اۡلٰماِشیَةِ  وَ  الصَّ  وَ  الزَّ

 .اۡلٰحائطِ 

 سگ مگر باشد، نداشته چه و باشد داشته حالل منفعت چه صحرایی، سگ و خوک گوشت و حرام حیوان ادرار و مدفوع و نیز مردار و خون و
 رود)نگهبان (جزء اعیان  نجس به شمار می سگ و مزرعه سگ و گله سگ و شکاری

 آالُت اللَّھو من الدَّفِّ و الِمزمار و القََصب و غیِرھا .۲
 ابزار لهو و لعب، مانند دف و چنگ و نی و غیر آن.ـ  ٢

 یَبتدِعھ النصاریالصنُم المتخذ لعبادة الکفار و الصلیُب الذی  .۳

 بت که برای پرستش کّفار ساخته شده است و صلیب که از ابداعات مسیحیان است.ـ  ٣

 اآلُت القِمار کالنَّرِد و الِشطَرنج و البُقَّیری .٤
یریـ  ٤  آالت قمار، مثل تخته نرد و شطرنج و ُبقَّ

 بیُع الِسالح ألعداء الدین، مسلمین کانوا أم کفّاراً؛ و منھم قُطَّاع الطریق فی حال الحرب.  .٥
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 اند.نان در حال جنگ از این جملههمچنین راهز چه مسلمان باشند و چه کافر. فروختن اسلحه به دشمنان دین،ـ  ٥

 و لو أرادوا االستعانَة بھ علی قتال الکفاِر لم یحُرم
 ند با فروش سالح به دشمنان دین، آمادگی جنگیدن با کّفار را پیدا نمایند، فروش سالح به آنان حرام نخواهد بود.اما اگر بخواه

م کالخمر و ُرکوِب  إجارةُ الَمساکن .٦ و الَحمولة، و ھی الَحیوان الذی یَصلَح للحْمل، کاإلبل، و السفُُن داخلةُ فیھ تبعاً، للُمَحرَّ
 و نحوه. الظَّلَمة و إسکانِھم ألجلھ

اجاره دادن خانه و حیوان بارکش که توان حمل بار را دارد، مانند شتر و به تبع آنها کشتی برای کارهای حرام، (حمل) شراب یا سوار شدن ـ  ٦

 ستمگران و جای دادن ایشان برای إعمال ستم و مانند آن.

 مسکراً، سواٌء شَرطھ فی العقد، أم حصل االتفاق علیھ،بیع العنب و التمِر و غیِرھما مّما یُعَمل منھ الُمسکر لیَعمَل  .۷
شود برای آن که شراب درست کنند؛ خواه درست کردن شراب را در قرارداد فروختن انگور و خرما و سایر محصوالتی که از آنها شراب تهیه میـ  ٧

 شرط کنند و یا این که بنای آنان بر چنین کاری باشد

َمةِ  اۡآلٰالتِ  ِمنَ  َغۡیَرهُ  أوۡ  َصنَماً  لِیَۡصنَعَ  اۡلَخَشبِ  وَ   ۡعَملُھُ،یَ  أَنَّھُ  یَُعلَمۡ  لَمۡ  إۡن  لِٰذلِکَ  یَبیَعھُ  أَۡن  َغۡیرِ  ِمۡن  یَۡعَملُھُ  لَِمۡن  بَۡیُعھُ  یُۡکَرهُ  وَ  اۡلُمَحرَّ

 .التَّۡحریمُ  فَاۡألَۡجَودُ  َوإِّالٰ 

 که رطیش به است، مکروه باشد فروخته منظور این به را چوب آنکه بدون ازد،سمییا دیگر آالت حرام  بت آن از که کسی به چوب فروختن اّما
 .است معامله این حرمت بهتر، قول صورت، این غیر در کند،می درست بت آن از وی نباشد معلوم

َور المجمّسمة ذواِت االرواح. .۸  عَمُل الصُّ
م از جاندارانساختن صورتـ  ٨  های مجسَّ

َی فی الُعرف ِغناًء و إن لم یُطِرب، سواٌء کان فی ِشعٍر الِغناُء و ھو مدُّ  .۹ الصوتِ المشتِمِل علی الترجیع الُمطِرب، أو ما ُسمِّ
 أم قرآٍن أم غیِرھما.

عرف،  آور باشد، یا هر صدایی که درای که طربکه عبارت از کشیدن صدا به شکلی است که همراه با چرخاندن صدا در گلو است به گونه غنا،ـ  ٩

 عر باشد یا در قرآن یا در غیر اینها.ناک نباشد؛ خواه در شنامیده شود، حتی اگر طرب» غنا«

 ِرهَ کَ  إۡن  وَ  ، َکاۡلِخٰیاطَةِ  اۡلُمَحلَّةِ  بِاۡألَۡعٰمالِ  َمُعونَتُھُمۡ  الٰ لمظلوم و نحِوه، َمعونةُ الظالمین بالظلم، کالکتابة لھم، و إحضاِر ا .۱۰
 .بِٰمالِھِ  بُ التَکسُ 

 انجام طریق از آنها به رساندن یاری اّما کمک کردن به ستمگران، مانند نویسندگی برای آنها حاضر کردن ستمدیده نزد ایشان و مانند آن.ـ  ١٠

 .باشدمی مکروه آیدمی دست به راه این از که مالی با تجارت چه اگر است، اشکال بدون خیاطی، مانند حالل، کارهای

 النَوح بالباطل بأن تصَف المیِّت بما لیس فیھ .۱۱
 هایی وصف نماید که در او نیست.سرایی به باطل، یعنی مّیت را به ویژگینوحهـ  ١١

 وزُ یَجُ  َکٰما َغۡیِرِھمۡ  ِھٰجاءُ  یَُجوزُ  وَ . َغۡیِرهِ  وَ  اۡلٰفاِسقِ  بَۡینَ  اۡلُمۡؤِمنِ  فِي فَۡرقَ  الٰ  وَ  ِھجاُء المؤمنین و ھو ذکر معائِبھم بالشعر، .۱۲
 .لَۡعنُھُ 

 غیرمومنین هجو اّما ندارد؛ وجود غیرفاسق و فاسق مومن میان فرقی و، آن ذکر عیوب مومنان در قالب شعر است هجو کردن مومنین، وـ  ١٢

 .رواست نیز آنها بر نفرین که طورهمین است، جایز

 الِغیبةُ و ھو القول و ما فی حکمھ فی المؤمن بما یسوؤه لو سِمَعھ مع اتِّصافھ بھ. .۱۳
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شود، به طوری که اگر بشنود در عین حال که متصف و آن، گفتار یا چیزی در حکم آن است که دربارۀ شخص مومن صادر می غیبت کردنـ  ١٣

 شود.به آن است ناراحت می

ٰشاَرةُ  اۡلقَۡولِ  ُحۡکمِ  فِي  .التَّۡعریضِ  وَ  اۡألَۡعَرِج، َکَمۡشیَةِ  فِۡعلٍ  أوۡ  بِقَۡولٍ  َوالتَّٰحاکي اۡلَجٰواِرِح، ِمنَ  َغۡیِرٰھا وَ  بِاۡلیَدِ  اۡإلِ

 نیز و لنگ ردف شبیه رفتن راه مانند عمل، یا حرف با دیگری حال از کردن حکایت همچنین گفتن؛ حکم در نیز بدن اعضای سایر و دست با اشاره
 .زدن کنایه
ِة علی أھلھا بما اشتَملت  .۱٤ الل و نَسُخھا و َدرُسھا قراءةً و مطالعةً و مذاکرةً لغیر النْقِض أو لھا أو الحجَّ حفظُ کتب الضَّ

 علیھ مّما یصلَح دلیالً إلثبات الحقِّ أو نْقِض الباطل لَمن کان من اھلِھا، أو التقیِة،

برداری از آنها و تدریس آنها، چه برای خوانده یا مطالعه نمودن و یا بحث کردن بدون آن که کننده (َضالل) و نسخهکتب گمراهـ نگهداری  ١٤

ها توسط افرادی که شایستگی آن را دارند به وسیلۀ مطالبی از آن که حق را اثبات هدف، رد کردن انها یا احتجاج نمودن علیه معتقدان به آن کتاب

 کند، باشد یا از روی تقیه چنین کرده باشد.را نقض می یا باطل

 تعلُُّم السِّحر و ھو کالٌم أو کتابة یحُدث بسببھ ضرٌر علی َمن ُعِمل لھ فی بدنھ أو عقلھ. .۱٥

 گردد.شود، ضرری وارد میای است که با آن در جسم یا عقل کسی جادو میـ آموختن سحر و آن سخن یا نوشته ١٥

ُجلِ  َعۡقدُ  ِمۡنھُ  وَ  ٰیاطینِ  اۡستِۡنٰزالُ  وَ  َکةِ اۡلَمٰالئ وَ  اۡلِجنَّ  اۡستِۡخٰدامُ  وَ  بَۡینَھُٰما اۡلبَۡغٰضاءِ  إۡلٰقاءُ  وَ  َحلیلَتِھِ  َعۡن  الرَّ  وَ  ٰباتِ ۡلٰغائا َکۡشفِ  فِي الشَّ

 .ٰذلِکَ  نَۡحوِ 

 فرشتگان و پریان گرفتن کار به و شوهر و زن میان شمنید ایجاد ،]نباشد وی با برآمیزش قادر که ایگونهبه[ همسرش از مرد بستنو از آن جمله 
 .است سحر مصادیق از آن مانند و پنهان امور کشف برای شیاطین کردن حاضر و

 الِکھانة، و ھی عمٌل یوِجب طاعةَ بعض الجانِّ لھ فیما یأمره بھ.  .۱٦

 شود. ِکهانت و آن کاری است که موجب فرمانبرداری بعضی از پریان، از کاهن نسبت به دستورات او میـ  ١٦
 .منھ أخصٌّ  أو السحرِ  من قریبٌ  ھو و

 و ِکهانت به سحر نزدیک یا أخّص از آن است.
 القیافة، .۱۷

 شناسیـ قیافه ١٧

فَھَا َکٰذا اۡلِحسَّ  َعلَی فَیَۡلتَبِسُ  بِاۡلَحَرَکِة، اۡلیَدِ  ُسۡرَعةِ  َعلیٰ  اۡلُمتََرتَّبَةُ  اۡلَعجیبَةُ  اۡألَۡفٰعالُ  ِھيَ  وَ الشَّعبََذة  .۱۸  تَۡعلیُمٰھا وَ  ،اۡلُمَصنَّفُ  َعرَّ
َمةِ  عالَصٰنائ وَ  اۡلُعلُومِ  ِمنَ  َکَغۡیِرٰھا  .اۡلُمَحرَّ

 بر عیتواق نتیجه در و شودمی انجام تدس حرکت سرعت با که است آوریشگفت کارهای مصنف، تعریف به بنا آن از مراد وبازی ـ شعبده ١٨

 .دارد را حکم همین حرام، صنایع و علوم همانند نیز بازیشعبده آموزش و گرددمی مشتبه بیننده حواس

  اۡلبَۡیِض، وَ  اۡلَجۡوزِ  وَ  بِاۡلٰخاتَمِ  اللَِّعبِ  َحتَّی لَھُ، اۡلُمَعدَّةِ  بِاۡآلٰالتِ القِماُر  .۱۹

 مرغتخم و گردو و انگشتر با بازی حتی رود،می کار به قمار برای که آالتی باـ قماربازی  ١٩
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هُ  فَیَِجبُ  اۡلُمَکلَّفِ  َغۡیرِ  ِمۡن  َوقَعَ  إۡن  وَ  اۡلَکۡسِب؛ ِمنَ  َعلَۡیھِ  یَتََرتَّبُ  ٰما یُۡملَکُ  الٰ  وَ   ٰمالِِکھِ  َعلیٰ  َردُّ

 مایدن رد صاحبش به را آن باید و پذیرد انجام مکّلف غیر شخص طرف از اگرچه آید،درنمی ملکیت به آیدمی دست به قمار راه از که مالی و

 .َعۡنھُ  بِھِ  تََصدَّقَ  ٰمالَِکھُ  لَ َجھ فَإِۡن  اۡلَولِيُّ  بَِردَّهِ  ُمٰخاطَبُ فَالۡ  ُمَکلَّفٍ  َغۡیرُ  قَبََضھُ  لَوۡ  وَ 

 .دهدمی صدقه وی طرف از را آن نشناسد، را مال مالک کهدرصورتی و برگرداند را آن باید او ولی کند، قبض را آن مکّلفی غیر شخص کهدرصورتی و

 .ثِۡقالً  لِیَۡکتَِسبَ  اۡلبُُروَدةِ  فِي اۡلَحریرِ  َوۡضعِ  وَ  بِاۡلٰماِء، اللَّبَنِ  َکَشۡوبِ الِغشُّ الخفیُّ  .۲۰

 تر شود، ینسنگحریر در سرما تا  قرار دادنمانند آمیختن شیر با آب و ـ ِغّش پنهانی  ٢٠

 .ٰھابَِردیئ َجیِّدٰھا وَ . بِالتُّٰرابِ  اۡلِحۡنطَةِ  َکَمۡزجِ  یۡخفٰی،ال  بِٰما َرهُ یُکۡ  وَ 

 ولی غش با چیزی که پنهان نیست کراهت دارد، مثل مخلوط کردن گندم با خاک و گندم مرغوب با نامرغوب.

 .نَۡحِوهِ  وَ  َشۡعِرٰھا َوۡصلِ  وَ  َوۡجِھٰھا تَۡحمیرِ  ِمۡن  فیٰھا، لَۡیَسۡت  َمٰحاِسنَ  اۡلَمۡرأَةِ  فِي بِإِۡظٰھاِرٰھاتدلیُس الماِشطة  .۲۱

 .آن مانند و وی موهای بر افزودن زن، چهرۀ نمودن گلگون مانند نیست، او در که بنمایاند زن در را هاییزیبایی یعنیـ تدلیِس زن آرایشگر  ٢١

ةَ  الثَّٰیابَ  وَ  اۡلَخۡلٰخالَ  وَ  ٰوارَ السَ  ُجلِ الرَ  سِ تزییُن کلٍّ من الرُجل و المرأة بما یحُرم علیھ َکلب .۲۲  تَلِفُ یَخۡ  وَ  ٰعاَدةً  بِٰھا اۡلُمۡختَصَّ
 اۡألَۡزٰمانِ  بِاۡختِٰالفِ  ٰذلِکَ 

 به ادتاً ع که هاییلباس و ببندد خلخال و کند دست به بنددست مرد، مثالً ـ آرایش کردن هر یک از زن و مرد به چیزی که بر او حرام است،  ٢٢

 .کندمی فرق هامکان و هازمان اختالف به امر این البته. بپوشد دارد، اختصاص زنان

ٰالةِ  وَ  مَدۡفنِھِ  وَ  قُبُوِرِھمۡ  َحۡفرِ  وَ  اۡلقَۡبرِ  إِلَی وَ  اۡلُمۡغتََسلِ  إِلَی َحۡملِِھمۡ  وَ االُجرةُ علی تغسیل الَموتی و تکفینِھم  .۲۳  وَ  لَۡیِھمۡ عَ  الصَّ
 .ِکٰفایَةً  اۡلٰواِجبَةِ  اۡألَۡفٰعالِ  ِمنَ  َغۡیِرٰھا

 نماز واندخ و ایشان کردن دفن و قبر کندن و قبر تا آنجا از و خانهغّسال تا جنازه حمل وـ دریافت اجرت برای غسل دادن و کفن کردن مردگان  ٢٣

 .است کفایی واجب که اعمالی دیگر و هاآن بر

 .بِھِ  التََّکسُّبُ  یَۡحُرمِ  لَمۡ  ِھمۡ ُوُضوئ وَ  تَۡنظیفِِھمۡ  وَ  اۡلٰواِجبِ  َعلَی ِزٰیاَدةً  َکتَۡغسیلِِھمۡ  َمۡنُدوٍب، َعلیٰ  اۡألَۡفٰعالُ  ٰھِذهِ  اۡشتََملَۡت  لَوۡ  وَ 

 واجب، مقدار از بیش مردگان دادن غسل مانند نیست، حرام راه آن از درآمد کسب باشد، مستحبی امری بر مشتمل کارها این انجام اگر البته

 .دادن وضو و کردن نظافت

 وَ  َصۡخَرةٍ  َرۡفعِ  أوۡ  ۡلُمِة،الظُ  فِي أَوۡ  بَعیدٍ  َمٰکانٍ  إِلیٰ  الذَّٰھابِ  ِمۡثلِ االُجرة علی األفعال الخالیة من غرٍض ِحکَمی، کالَعبَث،  .۲٤
ا ٰذلِکَ  نَۡحوِ   .اۡلُعقَٰالءِ  ِعۡندَ  َدتِھِ بِٰفائ یُۡعتَدُّ  الٰ  ِمّمٰ

 یا تاریکی، لد در رفتن یا دست، دور مکانی به رفتن قبیل از بیهوده، افعال مانندکه هدف عقالیی ندارد،  کارهایی انجام برای اجرت دریافتـ  ٢٤

 .ندارد توجهیقابل فایده عقال نزد که کارها این مانند و صخره یک کردن بلند

 االُجرة علی الزنا و اللواط و ما شاَکلھما  .۲٥
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 ـ دریافت اجرت در برابر زنا و لواط و مانند آنها ٢٥ 

 ُرشا القاضی  .۲٦

 گرفتن قاضی ـ رشوه ٢٦

 .اۡلٰمالِ  بَۡیتِ  ِمۡن  ۡزقِ بِالرَ  بَۡأسَ  الٰ  وَ  اۡلقَولَۡیِن؛ أۡشھَرِ  َعلیٰ االُجرة علی األذان و اإلقامة   .۲۷

 .ندارد ایرادی المالبیت از ارتزاق اّما موجود؛ نظر دو از مشهورتر نظر بر بناـ دریافت اجرت در برابر گفتن اذان و اقامه  ٢٧

ةِ  الّصیَغةِ  وَ  اۡلُمدَّةِ  وَ  الِعَوضِ  وَ  اۡلَعَملِ  تَۡقدیرِ  إِلیٰ  تَۡفتَقِرُ  اۡالُۡجَرةَ  أنَّ  بَۡینَھُٰما اۡلفَۡرقُ  وَ  ۡزقَ  وَ  اۡلٰخاصَّ  .اۡلٰحاِکمِ  بِنَظَرِ  َمنُوطٌ  الرَّ

 اجرت دندا ولی است؛ مخصوص صیغه و مّدت و عوض و عمل تعیین نیازمند اجرت، که است این المالبیت از ارتزاق و اجرت گرفتن میان فرق
 .دارد بستگی حاکم نظر به المالبیت از

اسِ  بَۡینَ االُجرة علی القضاء  .۲۸   لَِوُجوبِِھ، النّٰ

 است واجب کار، این زیرا مردم؛ میان قضاوت برای اجرت دریافتـ  ٢٨

ۡزقُ  یَُجوزُ  وَ  ٰال، أمۡ  اۡلقَٰضاءُ  َعلَۡیھِ  تََعیَّنَ  َسٰواءٌ  وَ  ٰال، أَمۡ  إِلَۡیٰھا اۡحٰتاجَ  َسٰواءٌ   .اۡلٰمالِ  بَۡیتِ  ِمۡن  الرَّ

 .تاس جایز المالبیت از ارتزاق ولی نباشد، چنین یا باشد عینی واجب او بر قضاوت خواه و نباشد یا باشد اجرت نیازمند قاضی خواه
وَرةِ  وَ  َکاۡلٰفاتَِحةِ  َعۡیناً، َوَجبَ  َسٰواءٌ االُجرة علی تعلیم الواجب من التکلیف  .۲۹  َکالتَّفَقُّھِ  ٰفایَةً،کِ  أوۡ  اۡلَعۡینِیَِّة، اۡلِعٰباٰداتِ  أَۡحٰکامِ  وَ  السُّ

 .الّدینِ  فِي

 بواج خواه دارد، عینی وجوب که عباداتی احکام و سوره و حمد مانند باشد، عینی واجب خواهـ دریافت اجرت برای آموزش تکالیف واجب،  ٢٩

 . دین امور در کارشناسی مانند باشد، کفایی

 

 ب ـ المکروھات

 ب ـ مکروهات

ٰبا ِمنَ  ٰفاِعلُھُ  ۡسلَمُ ی ال بِأَنَّھُ  اۡألَۡخٰبارِ  بَۡعضِ  فِي لَ ُعل وَ الصرُف،  .۱  .الرَّ

 .نیست ایمن ربا از آن دهندۀ انجام که است شده استدالل چنین روایت در وـ صرافی کردن  ١

 .اۡلَوٰباءَ  وَ  اۡلَمۡوتِ  َکۡثَرةَ  یَتَمنّی ِألَنَّھُ بیُع األکفان  .۲

 .باشد می وبا مانند ایکشنده هایبیماری و ومیرمرگ افزایش خواستار آن دهندۀانجام زیراـ کفن فروشی  ٢

اسِ  ٰحاَجةِ  وَ  َعۡنھُ  اۡستِۡغٰنائِھِ  َمعَ  تَۡحریُمھُ  اۡألَۡقویٰ  السَّۡعرِ  ِزٰیاَدةِ  بِتََوقُّعِ  َحۡبُسھُ  ھُوَ  وَ احتکاُر الطعام   .۳  .إِلَۡیھِ  النّٰ

 خصش خود که آن شرط به است عمل این بودن حرام تر،قوی قول و است قیمت افزایش امید به هاخوردنی نگهداری آن وـ احتکار مواد غذایی  ٣

 .باشند داشته نیاز آن به مردم و باشد نیازبی آن از

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان  دکتر مالکریمی 1 جزوه متون فقه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

۸ 
 

باحةُ   .٤ ۡحَمةِ  َسۡلبِ  وَ  اۡلقَۡلبِ  قَۡسَوةِ  إِلیٰ  ِإلۡفٰضائِٰھاالذِّ دُ  الٰ  َصۡنَعةً، وَ  ِحۡرفَةً  اتََّخَذٰھا إَِذا تُۡکَرهُ  إِنَّٰما وَ . الرَّ   اۡحٰتاجَ  لَوۡ   َکٰما فِۡعلِٰھا، ُمَجرَّ
 .کَ ٰذلِ  نَۡحوِ  وَ   ٰشاةٍ  َذۡبحِ  أوۡ  َکفٍَن، بَۡیعِ  أَوۡ  دیٰناٍر، َصۡرفِ  إِلیٰ 

 دهد، قرار خود کار و حرفه را آن شخص که است صورتی در تنها عمل، این کراهت البته. انجامدمی رحمیبی و سنگدلی زیرابهـ ذبح حیوانات  ٤

 کراهت گردد، نآ مانند و گوسفندی سربریدن یا کفنی فروختن یا دیناری تبدیل محتاج اگر که همچنان باشد، مکروه کردن ذبح مجرد که آن نه

 .ندارد

 النِّساجة .٥

 ـ نّساجی ٥

 .اۡلَخبَر َعلَۡیھِ  َدلَّ   بُِدونِٰھا، الٰ  اۡألُۡجَرِة، َشۡرطِ  َمعَ الحجامة   .٦

 .دارد داللت حکم این بر نیز روایتی و آن بدون نه باشد، اجرت به مشروط اگرـ حجامت  ٦

َرهُ  بِأۡن ِضراُب الفَْحل   .۷ ةِ  َضۡبِطھِ  َمعَ  لِٰذلِکَ  یَُؤجَّ اتِ  وَ  بِاۡلَمرَّ ِة؛ أوۡ  اۡلُمَعیَّنَةِ  اۡلَمّرٰ  بهـ جھاندن حیوانات نر بر مادگان  ۷ بِاۡلُمدَّ

 دباش شدهمعین مشخص، مّدت یا نوبت، چند یا یک تعیین با مزبور اجاره و دهد اجاره یادشده مقصود جهت را نر حیوان که معنا این

 .ِألَۡجلِھِ  اۡلَکٰراَمةِ  ِجھَةِ  َعلیٰ  إلَۡیھِ  یُۡدفَعُ  ٰما فِي َکٰراھَةَ  الٰ  وَ 

 .ندارد کراهت شود،می داده شخص به کار این از اریسپاسگذ و انعام عنوانبه که پولی ولی

بیان المجھوُل أصلُھ  .۸  کسُب الصِّ

 آورد و اصل آن مجهول است.ـ کاسبی کردن با پولی که بچه به دست می ٨

 

 الطرفین بأن ال یکون راجحاً و ال مرجوحاً، لتحقُّق اإلباحة بالمعنی األخصّ و المباح ما َخال عن وجِھ رجحاِن من 

مکاسِب مباِح بالمعنی االخص کارهایی هستند که نه از جهت انجام و نه از جهت ترک آن رجحانی ندارند. منظور این است که نه راجحند، نه 

 مرجوح تا اباحه بالمعنی األخص محقق شود.

 

 اقسام التجارة

 تجارت اقسام

ثم التجارة و ھی نْفس التکسُّب تنقِسم بانقسام األحکام الخمسة. فالواجب منھا ما توقَّف تحصیُل مؤنتِةو مؤنة ِعیالھ الواجبی 
 النفقِة علیھ، و مطلُق التجارة التی یَتِمُّ بھا نظاُم النوع اإلنسانّی، فإنَّ ذلک من الواجبات الکفائَیَّة، و إن زاد علی المؤنة.
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شود. تجارت واجب، کاری است که فراهم کردن مخارج خود و گانه به پنج ِقسم تقسیم میتجارت، یعنی خود تکّسب، بر اساس احکام پنجاما 

اش متوقف بر آن است و نیز هر تجارتی که نظم جامعۀ بشری وابسته به آن است؛ زیرا چنین تجارتی واجب کفایی است، النفقهاشخاص واجب

 اصله، از مخارج شخص بیشتر باشد.حتی اگر درآمد ح

، و ھو التَّوِسعة علی الِعیاِل، و نفُع المؤمنین، و مطلُق الَمحاویِج غیَر المضطّرین.  و المستحبُّ ما یحُصل بھ المستحبَّ

یال و و ع تجارت مستحب، تجارتی است که به سبب آن امر مستحبی حاصل شود و آن عبارت است از فراهم آوردن آسایش هر چه بیشتر اهل

 منافع مؤمنین و نیز هر نیازی که به حد ضرورت نرسیده است.

 والمباُح ما یحُصل بھ الزیادة في المال من غیِر الجھات الّراِجحِةو المرجوحة.

 شود، بدون آن که جهت ُرجحان یا مرجوح بودن در آن باشد.تجارت مباح، کاری است که باعث افزایش درآمد می

مِة و قد تقدَّمت.و المکروهُ و الحرا ُب باألعیان المکروھة و المحرَّ  م التکسُّ

 اند، چنان که ذکر آنها گذشت.مکروه و حرام نیز کاسبی کردن با چیزهایی است که مکروه و حرام شمرده شده تجارت

 

 البَیع

 بیع

 البَیع و الُمعاطاة

 بیع و معاطات

 .نَقل الِملک بعوٍض معلومٍ ھو أي عقُد البیع اإلیجاُب و القبوُل الّداّالِن علی 
 نماید.این عقد، یعنی عقد بیع، ایجاب و قبولی است که داللت بر انتقال ملکیت در ازای عوض معلوم می

 کفال یَکفي الُمعاطاة و ھي إعطاُء کلِّ واحٍد من الُمتبایَِعن ما یُریده من المال ِعوَضاً عّما یأخذه من اآلَخر بِاتفاقِھما علی ذل
 د المخصوص، سواٌء في ذلک الَجلیُل و الحقیُر، علی المشھور بین أصحابنا، بل کاد یکوُن إجماعاً بغیر العق

شده از خواهد به عنوان عوض شیء دریافتکند. معاطات آن است که هر یک از خریدار و فروشنده، مالی را که میبنابراین معاطات کفایت نمی

ون عقد بخصوصی به او بدهد. بنا بر نظر مشهور، بلکه نزدیک به اجماع فقهای امامیه، حکم مذکور دیگری به او بدهد، با توافق طرف مقابل، بد

 هم در اشیای کوچک و هم در اشیای بزرگ جاری است.

 

 حکُم المعاطاة

 حکم معاطات

ُف ِمن کلٍّ منھما فیما صار إلیھ من الِعَوِض،  یُباُح بالمعاطاِة التصرُّ
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 دارد، مباح است،از دو طرف در عوضی که دریافت میبه سبب معاطات، تصرف هر یک 

و ھل ھي إباحةٌ أم عقٌد متزلِزٌل؟ ظاھُر العبارة األول، ألنَّ اإلباحة ظاھرةٌ فیھا. و یجوز الرجوُع فیھا مع بقاء الَعیِن. ألن  
 ذلک ال یُنافي اإلباحة.

استفاده شده است. و در صورت بقای » اباحه«حه است؛ زیرا در آن از کلمه اما آیا معاطات، اباحه است یا عقدی متزلزل؟ ظاهر عبارت قول به ابا

 توان رجوع کرد؛ زیرا این امر منافاتی با اباحه ندارد.عین می

 

 شرائط الصیغة

 شرایط صیغۀ بیع

 یُشترط وقوعھما أي اإلیجاب و القبول بلفظ الماضي،

 الزم است ایجاب و قبول به لفظ ماضی گفته شود،

 الشَّراءِ  وَ  اۡلبَۡیعِ  بَۡینَ  ُمۡشتََرکٌ  ِألنَّھُ  ِمۡنھُما، »َشَرۡیتُ « وَ  اۡلُمۡشتَري ِمنَ  »اۡشتََرۡیتُ «وَ  عاۡلبائ ِمنَ   »َکبِۡعتُ «

 خرید و فروش بین مشترک اخیر لفظ زیرا دو؛ هر طرف از »شریُت « و خریدار طرف از »اشتریُت؛خریدم« و فروشنده طرف از »فروختم بعُت؛:«مانند
 است

 یکفي اإلشارةُ الدالَّةُ علی الرضا علی الوجِھ المعیَّن مع العجز، و

 ای که به روشنی داللت بر رضایت نماید کافی است،و در صورت ناتوانی از تکّلم، اشاره

ةِ  أصالَةُ و ال یُشترط تقدیُم اإلیجاب علی القبول و إن کان تقدیُمھ أحسَن،  حَّ  .ھِ بِ  اۡلَوفاءُ  یَِجبُ فَ  َعۡقداً؛ َکۡونِھِ  ظُھُورُ  وَ  الصَّ

 حسب به نیز قیتواف چنین و است معامله صحت اصل، زیراو تقیدم ایجاب بر قبول شرط نیست، اگر چه بهتر است؛ (ایجاب بر قبول مقدم باشد)، 

 .کرد وفا آن به باید لذا است، عقد ظاهر

 

 شرائط المتعاقَدین

 شرایط طرفین عقد

ۡشِد؛ وَ  اۡلَعۡقلِ  وَ  لِۡلبُلُوغ اۡلجاِمعِ  اۡلَحۡجرِ  بَِرۡفعِ الکمال،  .۱  الرُّ

 .است رشد و عقل و بلوغ جامع و شودمی ایجاد حجر شدن برطرف با کهـ اهلیت  ١

 ضا؛لرَ ا َعَدمُ  َمنَعَ  إنَّما وَ  َمۡدلُولِِھ، ُدونَ  اۡللَۡفظِ  إلیٰ  قاِصدٌ  َرشیدٌ  بِالِغٌ  ِألنَّھُ االختیار، إّال أن یَرضی الُمکَره بعد زوال إکراِھھ  .۲
 .اۡلفُُضولِيَ  َکَعۡقدِ  اۡلَعۡقدُ  رَ أثَ  اۡلمانِعُ  زالَ  فَإذا

 فقط انع،م و را آن مدلول نه دارد؛ را لفظ انشای قصد و است رشید و بالغ ُمکَره زیراـ اختیار؛ مگر آن که ُمکَره پس از رفع اکراه رضایت دهد،  ٢

 فضولی عقد مثل داشت، خواهد را خود تأثیر عقد این شود، برطرف مانع وقتی بنابراین است؛ رضایت عدم
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 .ۡلُمۡکَرهِ ا بِِخالفِ  أۡصالً، اللَّۡفظِ  إلیٰ  اۡلقَۡصدِ  لَِعَدمِ  اۡإلجاَزةُ، لَِحقَۡتھُ  إۡن  وَ القصُد؛ فلو أوقَعھ الغافُل أو النائم أو الھازُل لَغی  .۳

 آن به نیز عدیب اجازه اگر حتیـ قصد انشاء؛ بنابراین اگر فرد عاقل یا خواب یا کسی که قصد شوخی دارد عقدی را منعقد نماید، لغو است،  ٣

 .ندارد وجود عقد لفظ قصد اساس از مکَره، عقد برخالف زیرا شود، ملحق

 

 اإلکراه بحق

 اکراه مشروع

؛ و ِمن ثَمَّ جاز بیُعھ في مواضَع کثیرٍة   اعلْم أن بیع المکَره إنّما یقع موقوفاً مع وقوِعھ بغیر حقِّ

 نافذ است،  یباید توجه داشت که بیع ُمکَره تنها در صورتی که اکراه از روی حق نباشد متزلزل خواهد بود؛ از این رو بیع شخص ُمکَره در موارد بسیار 

 مالِھ لوفاء َدینھ و نفقِة واجِب النفقة  علی بیع کمن إجیَره الحاکمُ 

 اش بفروشد النفقهکند تا مالش را برای ادای دین یا پرداخت نفقۀ افراد واجبمانند کسی که قاضی او را مجبور می

 نَفَقَتِھِ  بَِحقَّ  اۡلقِیامِ  ِمنَ  مالُِکھُ  اۡمتَنَعَ  إذا اۡلَحیوانِ  بَۡیعِ  وَ 

  نمایدمی خودداری آن مخارج تأمین از حیوان مالک که یجای در حیوان فروش نیز و

 فالتلَ  خائفٌ  شتریھیَ  صةِ خمَ المَ  عند الطعامِ  و

 ترسدو فروش طعام در ایام قحطی، وقتی که خریدار آن کسی باشد که از تلف شدن می

 .ذلك نحوِ  و إلیھ الناس احتیاجِ  و غیره وجود عدمِ  مع رِ حتكَ المُ  و

 ها.زمانی که شخص دیگری جز او وجود ندارد و مردم نیز به آنچه وی احتکار کرده است نیازمندند و مانند این نمونهو نیز اجبار محتکر، 

 

 بیُع الفضولیِّ 

 بیع فضولی

لِملُک لکلٍّ من البائع و المشتري لما یَنقُلھ من العوِض أو إجازةُ المالک؛ فبِدونھ یقع العقُد موقوفاً علی یُشترط في اللُّزوم ا
 إجازِة المالِک، ال باطالً من أصلِھ علی أشھَِر القولَین.

د. بنابراین کند یا این که مالک اجازه نمایشرط نفوذ عقد، مالکیت هر یک از فروشنده و خریدار نسبت به عوضی است که به طرف مقابل منتقل می

 بر اجازۀ مالک خواهد بود؛ نه آن که چنین عقدی از اساس باطل باشد.اگر مالکیت نباشد، نفوذ عقد بنا بر نظر مشهورتر از دو نظر موجود، متوقف 

 

 الکشف و النقل
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 کشف و نقل

ة العقد من حیِن وقوِعھ، ال ناقِلةٌ لھ من حینھا،  ھو أي االإجازةُ الالحقة من المالک کاشفةٌ عن صحَّ

مان عقد است؛ نه آن که ملکیت را از زمان صدور اجازه منتقل شود، کاشف از صحت عقد از زاجازه یعنی رضایتی که بعدًا از طرف مالک صادر می

 کند

، و يو تَظھَر الفائدةُ في النَّماء، فإن جعلناھا کاشفةٌ فالنماُء المنفِصل المتخلِّل بیَن العقد و اإلجازِة الحاصِل من المبیِع للمشتر
 .جیزنَماُء الثمن المعیَّن للبائِع؛ و لو جعلناھا ناقلةٌ فھما للمالک المُ 

بنابراین اگر اجازه را کاشف بدانیم، نمای منفصل حاصل در فاصلۀ میان عقد و اجازه که از مبیع به دست شود؛ اثر این دو نظریه در نماآت ظاهر می

کی است که اجازه به مال ؛ اما اگر اجازه را ناقل بدانیم، این دو نما متعلقباشدآمده است، به مشتری تعلق دارد و نمای ثمن معّین متعلق بعه بایع می

 دهد.می

 

 ترتُّب العقود في الفضولي

 ترتب عقود بر بیع فضولی
 َصحَّ  اۡلَجمیعَ  أجازَ  وَ  ھُما أوۡ  اۡلُمثَمنِ  أوِ  الثََّمنِ  َعلَی اۡلُعقُودُ  تََرتَّبَتِ  إۡن 

 باشند؛می صحیح قراردادها تمام کند، اجازه را هاآن همه مالک، و شود واقع هاآن دوی هر یا مثمن یا ثمن روی بر متعددی قراردادهای اگر

 اۡلُعقُودِ  ِمنَ  بَۡعَدهُ  ما وَ  اۡلُمجازِ  فِي َصحَّ  اۡلُمۡثَمنَ  کانَ  فَإۡن  أَحَدھا، أجازَ  إۡن  وَ 

ق کهدرصورتی دهد، اجازه را دو آن از یکی فقط اگرو   صحیح آن از بعد عقود تمام و اجازه مورد عقد باشد، مبیع بر واقع فضولی عقد اجازه، متعلَّ
  بود خواهند

 .قَۡبلَھُ  ما وَ  َصحَّ  الثََّمنَ  أوِ 
 .بود خواهند صحیح آن از پیش عقود و عقد آن نماید، اجازه را ثمن بر واقع فضولِی  عقد که درصورتی و
 
 

 کیفیَّة اإلجازة

 چگونگی اجازه

 َعْرِضھا علیھ، ألنَّ السکوَت أعمُّ من الرضاال یَکفي في اإلجازِة السکوُت عنَد العقد مع علِمھ بھ، أو عنَد 

گاه باشد، برای تحقق اجازه، سکوت کردن هنگام عقد یا هنگام ارائۀ پیشنهاد اجازۀ عقد ب  هدر صورتی که مالک از فضولی بودن بودن معامله آ

 باشد.از رضایت می مالک، کافی نیست؛ زیرا سکوت اعم

 .»بِھِ  اۡلتََزۡمتُ : «ِشۡبھُھُ  وَ  »َرضیتُ «أوۡ  »أۡمَضۡیتُ « وۡ أ »أۡنفَۡذتُ «أوۡ  »أَجۡزتُ «یَۡکفِي وَ 

 .باشدمی کافی »هستم متعهد عقد به«مثل آن مانند و »دادم رضایت«یا »نمودم امضا« یا »کردم تنفیذ«یا »دادم اجازه:«گفتن و
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 احکام الفضولي

 احکام بیع فضولی

 مالِھإن لم یُِجز المالک انتزَعھ من المشتري ألنھ َعیُن 

 گیرد، یا عین مال متعلق به مالک است.اگر مالک عقد را اجازه نکند، مبیع را پس می

ف المشتري فیھ بما لَھ اُجرةٌ کُسکنی الداِر و ُرکوب الدابِة رَجع بھا علیھ  و لو تصرَّ

ت و سوار شدن مرکب، مالک برای دریافشود، مانند سکونت در خانه و اگر مشتری در مبیع تصرفی نماید که برای آن اجرت در نظر گرفته می

 تواند به مشتری رجوع نماید.اجرت می

 و لو نَما کان النَّماُء لمالِکھ

 و چنانچه در این مدت، عین مالی، منافعی داشته باشد، به مالک تعلق دارد.

 کان بسبِب زیادٍة عینیَّةٍ و المعتَبُر في القیمیِّ قیمتُھ  یوَم التلِف إن کان التفاوُت بسبب السوِق، و باألعلی إن 

شده قیمی باشد، قیمت روز تلف مالک است، به شرط آن که تفاوت قیمت، ناشی از نوسانات بازار باشد؛ ولی اگر اختالف قیمت در اگر مبیِع تلف

 اثر زیاد شدن خود مال باشد، باالترین قیمت (از زمان قبض تا تلف) معتبر است.

 لثمن إن کان باقیاً، عالماً کان أو جاھالً و یرِجع المشتري علی البائع با

گاه باشدمشتری نیز در صورتی که عین ثمن باقی باشد، برای دریافت آن به بایع فضولی مراجعه می  یا نباشد کند، خواه از فضولی بودن معامله آ

 و إن تلَِف قیل، و القائُل بھ األکثُر، ال رجوَع بھ مع العلم

 نظر بیشتر فقها این است که مشتری با وجود علم حق رجوع به ثمن را ندارد. شده باشد، اما اگر ثمن تلف

 و  ھو بعیٌد مع توقُِّع اإلجازة

 اما نظر فوق در صورتی که مشتری امید دارد اجازه داده شود، بعید است
 و یرِجع المشتري علی البائع بما اغتََزم للمالک

 ک، حق رجوع به بایع فضولی را دارد.مشتری برای دریافت کلیۀ خسارات پرداختی به مال

 

 بیُع الملوک و غیِرالملوک

 بیع مال خود به همراه مال غیر

 لو باع غیراللمملوک مع ِملِکھ و لم یُجِز المالُک صحَّ البیُع في ملِکھ، و وقَف في ما ال یَملِک علی إجازة مالِکھ؛
ش رساند و مالک اصلی آن را اجازه نکند بیع نسبت به مبیعی که در ملکیت فروشنده اگر بایع، همراه با مال خود، مال متعلق به دیگری را به فرو

 باشد و نسبت به مالی که مالک آن نیست، متوقف بر اجازۀ مالک آن استاست صحیح می
ْفقَة أو الشِّرکة. ِض الصَّ  فإن أجاز صّح البیُع و ال خیاَر؛ و إن َردَّ تخیَّر المشتري مع جْھلھ لتبعُّ
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ن را اجازه کند بیع صحیح است و خیاری وجود ندارد و اگر رد کند، مشتری در صورت جهل به این امر دارای خیار تبّعض صفقه یا خیار شرکت اگر آ

 خواهد بود.

 فإن فَسخ رَجع کلُّ ماٍل إلی مالِکھ

 ددگر در صورتی که مشتری خیار خود را إعمال کند و عقد را فسخ کند، هر مالی به مالک آن بازمی

تِھ من الثمن  و إن رضَی صّح البیُع فی المملوک للبائع بِحصَّ

 گیرد است قرار می ای از ثمن که در برابر آنو اگر راضی به چنین عقدی باشد، بیع نسبت به مقداری که متعلق به بایع است در برابر حصه

 ُمنفِرداً و یُعلَم مقداُر الحصِة بعد تقویِمھما جمیعاً، ثُم تقویِم أحِدھما 

 شوند.گذاری میو برای تعیین حصۀ مزبور، ابتدا هر دو مال با هم و پس از آن هر کدام به تنهایی قیمت

 

 یُملک یُملک و ما ال بیُع ما

 بیع مال قابل تملک همراه با مال غیرقابل تملک

م بنسبِة قیمتِھ إلی مجموعِ القیمتَین من الثمن و یُقلو باع ما یُملَک و ما ال یُملک کالخنزیر مع الشاِة فإنھ یِصحُّ فی المملوک  وَّ
 الخنزیُر عنَد ُمستِحلّیھ.

 حکم موردی که فروشنده، مال قابل تملک و غیرقابل تملکی مانند خوک و گوسفند را بفروشد نیز همین طور است و بیع در مورد مال قابل تملک

ّفار) دانند (یعنی کباشد و خوک نیز از نظر کسانی که آن را حالل میصحیح میبه نسبت به قیمت آن به مجموع دو قیمت از ثمن معامله 

 شود.گذاری میقیمت

 

 أولیاُء العقد

 اولیای عقد

 کما یصحُّ العقد من المالک یصحُّ من القائم َمقاَمھ و ھم ِستَّةٌ 

 باشند:ز شش گروه زیر میمقام های او نیز صحیح است که عبارت اقائم طور که عقد مالک صحیح است، عقد همان

 األب؛ .۱

 پدر؛ ـ ١

 الَجدُّ لھ و إن عال؛ .۲

 ـ جدر پدری هر قدر باال رود؛ ٢
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 و من طَرأ جنونُھ قبَل البلوغ؛ الوصیُّ من أحِدھما علی الطفل و المجنون األصلیِّ  .۳

 ن گردیده است؛شده از طرف پدر یا جدپدری بر طفل و مجنون اصلی و کسی که پیش از بلوغ دچار جنوـ وصی تعیین ٣

 الوکیُل عن المالک و َمن لھ الِوالیةُ حیُث یجوز لھ التوکیُل؛ .٤

 ـ وکیِل مالک یا فردی که دارای والیت است به شرط آن که حق تعیین وکیل را داشته باشد؛ ٤

 الحاکم الشرعیُّ حیث تُفقَد األربعةُ؛ .٥

 ـ حاکِم شرع در صورتی که چهار گروه فوق نباشند؛ ٥

 منصوبُھ لذلک أو ما ھو أعمُّ منھأمینھ و ھو  .٦

 ـ امیِن حاکم که از سوی وی برای این منظور، یا اعّم از آن نصب شده است. ٦

 

ة  الُمقاصَّ

 تقاص

، و ھو من یکون لھ علی غیره ماُل فیَجحُده أو ال یَدفعھ إلیھ مع وجوبھ  بُِحکم الحاکِم الُمقاصُّ
ا با آن که کند، یو فردی است که مالی در دست دیگری دارد، ولی بدهکار یا آن را انکار میباشد و اکسی که حق تقاص دارد، به منزلۀ حاکم می

 کندالزم است پرداخت شود، از تأدیۀ آن به طلبکار خودداری می
 فلھ االستقالُل بأخذه من مالھ قْھراً من ِجنس حقِّھ إن وَجده، و إّال فِمن غیِره بالقیمة

تواند کاالیی را که از جنس حق خودش است از اموال مدیون بردارد، به شرطی که چنین مالی را بیابد؛ در غیر این می در نتیجه او مستقًال و به زور

 تواند معادل قیمت آن را از اموال وی بردارد.صورت می

 و ال یُشترط إذن الحاکم و إن أمَکن لوجوِده و وجود البیّنة المقبولِة عنَده في األشھر.

اشهر، برای تقاص کردن اجازۀ حاکم الزم نیست، حتی اگر دسترسی به حاکم به دلیل بودن او و نیز وجود بّینۀ مورد قبول وی ممکن بنا بر قول 

 باشد.

ھا، فیجب علی الفَور. و لو تَوقف أخُذ الح  قِّ و لو تَعذَّر األخُذ بزیادٍة جاز، فتکوُن فی یده أمانةً في قوٍل إلی أن یَتمکَّن من ردِّ
 نَْقب ِجداٍر أو َکْسر قُْفٍل جاز و ال َضمان علی الظاھر.علی 

نی که ااگر برداشتن مال خود، جز به همراه مالی بیشتر از آنچه که حق دارد ممکن نباشد، تقاص جایز است. البته بنابر قولی، مقدار بشتر، تا زم

آن را برگرداند. چنانچه أخذ حق، متوقف بر سوراخ کردن دیوار یا شکستن  بتواند آن را برگرداند، در دست او امانت است و هرگاه توانست، باید فوراً 

 قفلی باشد، این کار جایز است و به حسب ظاهر ضمانی وجود ندارد.

ین. و یُعتبر في المأخوذ کونُھ زائداً علی المستثنی في  قضاء الدِّ

 شود، باید از مستثنیات دین نباشد.مالی که به عنوان تقاص برداشته می
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 و او تَلِف من المأخوذ شيٌء قبَل تملُّکھ بالقیمة أم بالمثل.

ظر وجود کننده ضامن ایت یا خیر، دو ناگر از مالی که به عنوان تقاص برداشته شده است، پیش از تملک آن چی تلف گردد، در این که آیا تقاص

 دارد.

 .ویکفي في التملُّک النیةُ، سواٌء کان القیمة أم بالمثل

 کننده، خواه به قیمت تقاص کرده باشد، یا مثل، نیت کافی است.ک تقاصبرای تمل

ة من الودیعة قوالن، و المرویُّ العدَم، و ُحمل علی الَکراھة.  و في جواز المقاصَّ

ست؛ ولی ی جایز نیتوان از مالی که امانمت گذاشته شده است تقاص نمود یا نه، دو نظر وجود دارد، بر طبق روایت، چنین کار در این که آیا می 

 این حکم بر کراهت حمل شده است.

ة الغائب من غیر المطالبتِھ وجھان، أجودھما العدم، إّال مع طولھا بحیُث یُؤّدي إلی الضرر، و لو أمَکن  و في جواز مقاصَّ
 الرجوع ھنا إلی الحاکِم فاألقوی توقُّفُھ علیھ.

باشد. مگر تر، عدم جواز چنین تقاصی میدین را مطالبه کن دو نظر است که نظر مناسب همچنین در امکان تقاص از مال غایب بدون آن که تأدیۀ

تر توقف قدر طول بکشد که موجب ضرر شود. در چنین فرضی اگر امکان رجوع به حاکم وجود داشته باشد، قول قوی این که غیبت مدیون آن

 تقاص بر مراجعه به حاکم است.

 

 تولّي طرفي العقد

 تن دو طرف عقدبه عهده گرف

، و لو استأذن الوکیُل جازَ   یجوز للجمیع أي جمیع َمن لھ الِوالیة تَولّي طََرفَي العقِد إال الوکیَل و المقاصَّ

نده، اما اگر کنتوانند به جای هر دو طرف عقد قرار گیرند، مگر وکیل و تقاصهمۀ اشخاص فوق، یعنی تمام کسانی که دارای والیت هستند، می

 تواند نقش هر دو طرف عقد را ایفا نماید.اجازه کند، می وکیل کسب

 

 شرائط العوَضین

 شرایط عوضین معامله

 کوُن المبیع مّما یُملک؛ فال یَِصحُّ بیع الحرِّ و ما ال نْفع فیھ غالباً  ـ ۱

 صحیح نیستمبیع باید قابل تملک باشد؛ بنابراین فروختن انسان آزاد و چیزهایی که غالبًا نفعی ندارند  ـ ١

إّال لبَن المرأِة، و ال الُمباحاِت قبَل الِحیازة، و ؛ إن کانت طاھرةً  و کالحَشرات، إذ ال نْفَع فیھا یُقابَل بالمال، و فََضالِت اإلنسان

ف.   ال األرِض المفتوحِة َعْنَوةً أی قَھراً، إّالتبَعاً آلثاِر المتصرِّ
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مالی پرداخت شود ندارند. و نیز بیع زواید بدن آدمی، اگر چه پاک باشد، مگر شیر زن، و بیع مباحات  مانند بیع حشرات؛ زیرا نفعی که در برابر آنها

ننده از آن بر جای ک، یعنی زمینی که به قهر و غلبه فتح شده باشد، مگر به تبع آثاری که تصرف»مفتوح عنوةً «قبل از حیازت؛ و نیز بیع زمین 

 گذاشته است.

 .علی تسلیمھ؛ فلو باَع الَحماَم الطائَر أو غیَره من الطُّیوِر المملوکة لم یِصحَّ إّال أن تَقِضَی بَعوِده فیصحُّ أن یکوَن مقدوراً ـ  ۲

، مگر این که به طور آیند، در هوا بفروشد، صحیح نیستـ مبیع باید قابل تسلیم باشد؛ بنابراین اگر کبوتر یا پرندگان دیگری که به ملکیت درمی ٢

 وتر باز گردد که در این صورت فروش آن درست خواهد بود.معمول آن کب

 أن یکوَن ِطلقاً، فال یصحُّ بیُع الوقف العامِّ مطلقاً ـ  ۳

 توان فروختباشد؛ بنابراین مالی را که وقف عام است به هیچ وجه نمی» ِطلق«ـ مبیع باید  ٣

 المحصور، فالمشھوُر الجواز.و لو أّدی بقاُؤه إلی َخرابھ لُِخْلٍف بیَن أربابھ في الوقف 

ای اختالف شود که باقی ماندن وقف به خرابی آن منجر گردد، نظر مشهور جواز بیع چنین وقفی علیهم به گونهاگر در وقف خاص، بین موقوٌف 

 است.

، و الـ  ٤ ، بثمٍن مجھوِل القْدر و إن شوِھدَ  ِعلُم الثمِن قَْدراً و ِجنساً و وصفاً؛ فال یصحُّ البیُع بُحکم أحِد المتعاقَدین أو أجنبیٍّ
 و ال مجھوِل الصفة و ال مجھوِل الجنس و إن ُعلِم قدُره، لتحقُّق الجھالة فی الجمیع. َمَعھَا اْلَمْنفِيِّ  اْلَغَررِ  ثُبُوتِ  وَ  اۡلَجھالَةِ  لِبَقَاءِ 

گاهی از مقدار و جنس و خصوصیات ثمن؛ بنابراین بیعی که اختیار تعیین ثمن آن  ٤ باشد و  به یکی از طرفین قرارداد یا شخص ثالثی داده شدهـ آ

 غرری و ستا باقی همچنان ثمن به جهل زیرانیز بیع مال در برابر ثمنی که مقدار آن مجهول است، حتی اگر مشاهده شده باشد، صحیح نیست، 

جنس آن مجهول است، اگر چه مقدار آن معلوم باشد باطل و نیز معامله در برابر ثمنی که وصف و یا  دارد وجود است شدهنفی آن با معامله که

 است؛ زیرا در تمامی این حاالت جهل وجود دارد، زیرا در تمامی این حاالت جهل وجود دارد.

فلو باع کذلک کان فاسداً و إِن اتَّصل بھ القبُض؛ و ال یکوُن کالمعاطاِة، ألنَّ شرطَھا اجتماع شرائط صحِة البیع سِوی العقِد 

 اصِّ الخ

 بنابراین اگر با وجود چنین جهلی اقدام به فروش کند، عقد فاسد  است، هر چند قبض نیز حاصل شده باشد و حکم معاطات را نیز ندارد؛ زیرا
 شرِط صحِت معاطات، فراهم بودن تمام شرایط صحِت بیع، به جز صیغۀ مخصوص است.

 
 المقبوُض بالعقد الفاسد

 ضمان مقبوض به عقد فاسد

 المشتري الَمبیَع و الحاُل ھذه کان مضموناً علیھ؛ ألّن کلَّ عقٍد یُضَمن بصحیحھ یُضَمن بفاسده، و بالعکس إن قبضَ 

 آور است، فاسد آن نیز موجبباشد؛ زیرا هر عقدی که صحیحش ضماناگر مشتری، مبیع را در مثابل ثمن مجهول قبض نماید، ضامن آن می

 )است ضمان موجب نیز آن صحیح است، آورضمان فاسدش که عقدی هرضمان است و برعکس (

 و یضَمنھ إن تلِف بقیمتِھ یوَم التلف علی األقوی.
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 تر ضامن قیمت آن در زمان تلف است.اما اگر مبیع تلف شده باشد، بنا بر قول قوی

  اْلَعَددِ  اَوِ  اْلَوْزنِ  اَوِ  اۡلَکۡیلِ  ِمنْ إذا کان الِعوضان من الَمکیل أو الَموزون أو المعدوِد البُدَّ من اعتباِرھما بالُمعتاد ـ  ٥

 گیری آنها از پیمانه، وزنه و شمارۀ متعارف کمک گرفتـ اگر مبیع و ثمن از اموال مکیل یا موزون یا معدود باشد، باید برای اندازه ٥

 وَ  نًاتَْخِمی قَْدِرھَا َعَرفَا إِنْ  وَ  ُمَعیَّنَةً  َصْخَرةٍ  َعٰلی َکاِالۡعتِمادِ  ھُولُ اْلَمجْ  اْلَوْزنَ  الَ  وَ  بِھِ  تََراَضیَا إِنْ  وَ  اْلَمْجھُولُ  اۡلِمۡکیالُ  یَۡکفِي فَالَ 
 ُکلَّھِ  ذلِکَ  فِي َعْنھُ  اْلَمْنِھيَّ  لِْلَغَررِ  اْلَمْجھُولُ  اْلَعَددُ  الَ 

 سنگیارهپ به اعتماد مانند است، مجهول که ایوزنه و کندنمی باشند، راضی آن به عقد طرفین اگر حتی است، مجهول که یپیمانه بنابراین
 .دارد وجود است، کرده نهی را آن شارع که غیری موارد این تمام در زیرا نیست، کافی مجهول شماره نیز و بدانند، را وزن اگر حتی معین،

 
 کفایةُ المشاھدة

 کفایت مشاهده کردن

ا یَُکونَ  أَنْ  بَِشْرطِ یکفي المشاھدةُ عن الوصف و لو غاب وقَت االبتیاع،   وَ  اْلَحِدیدِ  وَ  اْألََوانِي وَ  َکاۡألۡرضِ  َعاَدةً  یَتََغیَّرُ  ال ِممَّ
ةُ  تَْمِضي الَ  اَوْ  النَُّحاسِ   َعاَدةً  فِیھَا یَتََغیَّرُ  ُمدَّ

 کند،نمی پیدا رتغیی معموالً  که باشد اموالی از آنکه شرط به کند، حتی اگر مورد معامله در زمان قرارداد حاضر نباشد،مشاهده از توصیف کفایت می

  .باشد نشده سپری آیدمی پدید مال در تغییراتی آن طی در معموالً  که زمانیمدت یا و مس و آهن و ظروف و زمین مانند

 فإن ظھر المخالَفةُ تَخیَّر المغبون.

 دیده حق فسخ دارد.حال چنانچه پس از مشاهده، خالف آن آشکار شود طرف زیان

 

َم قوُل المشتري مع یَمینھو لو اختل  فا فی التغیُّر قُدِّ

 شود.اگر پس از وقوع معامله، طرفین آن در تغّیر و عدم تغّیر مبیع اختالف پیدا کنند، قول مشتری به ضمیمۀ سوگند او مقدم می

 

 آداب البیع

 آداب بیع

هُ  فِیَما التَّفَقَّةُ ـ  ۱ بَا ِمنَ  یَْسلَمَ  وَ  اِسِدهِ ف ِمنْ  اْلَعْقدِ  َصِحیحَ  لِیَْعِرفَ  التَّۡکسُّبِ  ِمنْ  یَتََوالَّ  التَّْقلِیدِ  َویَۡکفِي الرِّ

ند و اجتهاد کشود تا عقد صحیح را از باطل بازشناسد و تقلید کفایت میدار آن میـ آموختن احکام و اطالع دقیق از کسب و تجارتی که عهده ١

 الزم نیست.

ْنَصافِ  فِي لِینَ اْلُمَعامِ  بَْینَ  التَّْسِویَةُ  ـ ۲ قُ  فََال  اْإلِ  بَِسبَبِ  بَْینَھُمْ  اَوتَ فَ  لَوْ  نََعمْ  اْلَحقِیرِ  وَ  الشَِّریفِ  بَْینَ  الَ  وَ  َغْیُرهُ  وَ  اۡلُمماِکسِ  بَْینَ  یُفَرَّ
 بَأْسَ  فَالَ  َدْین وَ  فَِضیلَةً 
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ص با زند، یا کسی که این گونه نیست و نیز میان فرد متشخمیکنندگان یکسان مراعات نماید و میان کسی که چانه ـ انصاف را با تمام معامله ٢

 فردی که از طبقات پایین است، تفاوت نگذارد. بله، اگر بر اساس برخورداری از فضیلت و تدّین میان ایشان فرق بگذارد، ایراد ندارد.

قَا إَِذا الناِدم إِقَالَةُ  ـ ۳   ِخیَارِ الْ  َعَدمِ  َشَرطَا اَوْ  اْلَمْجلِسِ  ِمنْ  تَفَرَّ

 ـ اقاله کردن قرارداد با کسی که از انجام آن پشیمان شده است، و درخواست به هم زدن معامله را دارد در جایی که بایع و مشتری از مجلس ٣ 

 عقد متفرق شده یا عدم خیار را شرط کرده باشند.

 .إلَْیھَا ُمْحتَاًجا یَُکۡن  لِمَ  وَ  بِھِ  فَْسخ ِخیَارُ  لِْلُمْشتَري کانَ  فَلَوْ 

 تواند با اعمال خیار، معامله را فسخ کند و دیگر نیازی به اقاله ندارد.چرا که اگر مشتری حق خیار داشته باشد، می

 و ھل تُشرُع اإلقالةُ فی زمن الخیار؟ األقرب نعم، و ال یکاد یَتحقق الفائدةُ إال إذا قلنا ھي بیعٌ 

نیز بیع  ای نیز مترّتب نیست مگر آن که بگوییم اقالهتر این است که آری، البته فایدهپاسخ درست خیر؟ اما آیا اقاله در زمان خیار نیز وجود دارد یا

 است

 ینَةِ لِلز ِرياُخ َغایَةِ  َعَدمِ  َمعَ  اْلَجاِھلُ  فِیھِ  لِیَْرَغبَ  اْلَمتَاعِ  تَْزیِینِ  َعَدمُ  ـ ٤

گاه آراسته نگرداند ٤  ـ بایع کاالی خود را برای جلب مشتری ناآ

ا  بَأْسَ  فَال َعاَدةً  َمْطلُوبَةٌ  ینَةِ الز کانت لَوْ  َکما ِرياُخ لَِغایَةِ  تَْزیِینِھِ  أَمَّ
 باشد، مطلوب رفع در اقدامی چنین اینکه مانند پذیرد، انجام دیگری منظوربه کاال آراستن اگر اّما نباشد، بین در کار این برای نیز دیگری هدف و

 .ندارد ایرادی
ً  ـ ٥  ذکُر العیب الموجود فی متاعھ إن کان فیع عیٌب ظاھراً کان أم خفیّا

 ـ اگر کاال عیبی دارد بایع آن را برای مشتری بیان کند خواه عیب ظاهری باشد یا باطنی ٥

 ترک الَحْلف علی البیع و الشراءـ  ٦

 ـ سوگند نخوردن برای فروختن و خریدن ٦

یَاَدةِ  وَ  لِۡلبََرَکةِ  ُموِجبٌ  ذلِکَ  فَإِنَّ راء آالت الطّاعاِت المساَمحةُ فیھما و خصوصاً في شِ  ـ ۷  الزِّ

 .است مال فزونی و برکت موجب عمل این زیراـ آسان گرفتن در خرید و فروش به ویژه دربارۀ اموری که مربوط به اطاعت پروردگار است،  ٧

 تکبیُر المشتری ثالثاً و تشھُّده الشھادتَین بعَد الشراءـ  ۸

 مشتری بعد از خریدن کاال، سه مرتبه تکبیر بگوید و پس از آن شهادتین را بر زبان جاری سازد.ـ  ٨

 أن یقبض ناقصاً و یَدفَع راجحاً نقصاناً و رجحاناً ال یؤدي إلی الجھالةِ ـ  ۹

ن که نقضان و اضافه موجب جهالت ای دارد، به شرط آـ قبول کردن مورد معامله در جایی که نقصی دارد و بازگرداندنش در جایی که اضافه ٩

 نشود
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 أن ال یمدَح أحُدھما سلعتَھ و ال یُذمَّ سلعةَ صاحبِھ، ـ  ۱۰

 ـ هیچ یک از طرفین قرارداد، از کاالی خود تعریف نکند و بدی کاالی طرف مقابل را ذکر ننماید.  ١٠

 و لو ذمَّ سلعةَ نفِسھ بما ال یَشتمل علی الکذب فال بأس

 د را به نحوی که دروغ نباشد، نکوهش کند ایرادی ندارداما اگر کاالی خو

عةً علی العاِملیَن في ذلک الیوم.ـ  ۱۱  ترُک الربح علی المؤمنین إّال مع الحاَجة، فیأُخَذ منھم نفقةَ یوٍم لھ و لعیالھ مَوزَّ

ش از مشتریان ابه اندازۀ خرجی یک روز خود و خانوادهـ از مشتریان مومن سود نگیرد مگر آن که بایع به سود نیاز داشته باشد که در این صورت  ١١

 سود بگیرد در حالی که آن خرجی را بین مشتریان خود در آن روز تقسیم کند و از آنان بگیرد.

 ترک الربح علی الموعود باإلحسانـ  ۱۲

 ـ از کسی که به او وعدۀ احسان داده است، سود دریافت نکند ١٢

ر فیھ. ترک السبِق إلی السوق وـ  ۱۳  التأخُّ

 ـ زودتر از دیگران به بازار نرود و دیرتر از دیگران باز نگردد ١٣

 ترُک معاملةـ  ۱٤
 ـ معامله نکردن (با اشخاص ذیل:) ١٤

هُ  َال  َمنْ  أَيْ و  األذنَینَ الف ـ   ْحَسانُ  یَُسرُّ َساَءةُ  هُ وُ تَُسو َال  وَ  اْإلِ  فِیھِ  قِیلَ  َما الَ  وَ  قَالَ  بَِما یُبَالي الَ  َمنْ  اَوْ  اْإلِ

 است سیک یا گردد،نمی اشناراحتی باعث او به کردن بد و اششادی موجب او به کردن نیکی که است کسی منظورو  اشخاص فرومایهالف ـ با 

 ندارد باکی شودمی گفته او درباره چیزی چه یا گوید،می چه اینکه از که

 َکۡسبِِھمۡ  فِي لَھُمْ  یُباَرکُ  ال الَِّذینَ  ھُمُ  وَ  المحاَرفینب ـ 

 نیست بابرکت هاآن کسب وهستند  اشخاصی که از برکت به دورب ـ و نیز با 

بھة ذوی وج ـ   َمالِھِ  إِلَیٰ  ُشبَِھِھمۡ  لَِسَریَانِ  َکاۡلظَّلََمةِ  المال في الشُّ

 .کندمی سرایت نیز او اموال به شاناموال شبهه زیرا پیشه،ستم افراد ماننداست،  ناکشان شبههاموال افرادی کهج ـ و همچنین با 

یَاَدةِ  ِمنْ  َحَذًراترک التعرض للَکیل أو الوزن إذا لم یُحسن ـ  ۱٥ یَْینِ  النُّْقَصانِ  وَ  الزِّ  ماْلُمْحرِّ  إلی اْلُمَؤدِّ

 پرهیزکرده شودمی منجر حرام به که نقصان و زیادی از تا نشوددار آن نشود داند، عهدهرا نیکو نمی یا وزن کردن ـ در صورتی که پیمانه کردن ١٥

 .باشد

یَاَدةِ  تَۡرکُ ـ  ۱٦ ی یَْصبِرُ  بَلْ  الدَّاللِ  ِمنْ  َعلَْیھَا النَِّداءِ  َوْقتَ  اۡلِسْلَعةِ  فِي الزِّ  یَِزید ثُمَّ  یَۡسُکتَ  َحتّٰ

 اد کند.کت شود و سپس اگر خواست قیمت را زیـ مشتری هنگام فریاد زدن دالل، بر قیمت کاال نیفزاید بلکه مشتری صبر کند تا دّالل سا  ١٦

 ترک السَّوم و ھو االشتغاُل بالتجارة ما بیَن طلوع الفجر إلی طلوع الشمسـ  ۱۷
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 ـ َسْوم، یعنی اشتغال به تجارت را در فاصله طلوع فجر تا طلوع خورشید ترک کند ١٧

َعاءِ  َوْقتُ  ِألَنَّھُ  َ  َمْسأَلَةِ  وَ  الدُّ  تَِجاَرةٍ  َوْقتَ  ال تََعالَيْ  هللاَّ

 .کردن تجارت هنگام نه خداست؛ با نیاز و راز و دعا وقت یادشده، زمان اینکه دلیل به
 ترک دخول المؤمن فی َسوم أخیھ المؤمن بیعاً و شراءاً بعد التراضي أو قُربَھ؛ـ  ۱۸
 یا در ُشرف رضایت دادن هستند داخل نشوداند، معامله رضایت داده ـ مؤمن در خرید و فروش بردار مؤمنش پس از آن که طرفین به ١٨

 و ال کراھةَ فیما یکون فی الدِّاللة.

 ای که دالل در داللی است کراهت نداردو وارد شدن در معامله

ِمناً  کان لَوْ  إَجابَتُھُ  ْستُِحبَّتْ ا َوُربََّما ِألَِخیھِ  َحاَجةِ  قََضاءٌ  ِألَنَّھُ و ال کراھیةَ في ترک الملتََمِس منھ   موٴ

 موردی در بساچه و است مؤمن برادر نیاز تأمین عمل، این زیراو ترک معامله توسط کسی که این کار از او درخواست شده است نیز مکروه نیست، 

 .باشد مستحب کار این است، مؤمن کنندۀدرخواست که

لِ  تَۡرکُ ـ  ۱۹  لِْلبَلَدِ  اْلَجالِبُ  اْلَغِریبُ  ھُوَ  وَ  لِبَادٍ  َحاِضرِ  تََوکُّ

 .نپذیرد است آمده شهر به و است بیگانه که را نشینبادیه وکالت شهرنشین،ـ  ١٩

ۡکبانِ  التَّلَقِّي تَۡرکُ  ـ ۲۰ ۡکبِ  إِلَی اْلُخُروجُ  ھُوَ  وَ  لِلرُّ َراءِ  اَوْ  َعلَْیِھمْ  لِْلبَْیعِ  بَلَدٍ  إِلَی اْلقَاِصدِ  الرَّ هُ  وَ  ِمْنھُمْ  الشِّ   ُدۡونَ  فََما اِسخَ فَرَ  أَْربََعةُ  َحدُّ

 چهار آن محدودۀ و نشود خارج شهر از آید،می شهر طرفبه که ایقافله از کاال خرید یا جنس فروش برای یعنی نرود، هاقافله پیشواز بهـ  ٢٠

 .است آن از کمتر و فرسنگ

 یُۡکَرهۡ  لَمْ  بِھِ  َعلِمَ  فَلَوْ  اْلبَلَدِ  فِي بِالسَّْعرِ  اْلقَاِدمِ  اْلُمْشتَري اَوِ  اْلبَائِعِ  َجْھلِ  َمعَ  وَ  ِألَْجلِھِ  اْلُخُروجَ  قََصدَ  إَذا یکره إِنََّما وَ 

 از آید،می هرش طرف به که خریداری یا فروشنده که آن شرطبه گردد؛ خارج شهر از قافله پیشواز قصدبه که است زمانی تنها کراهت، این البته

گاه شهر در کاال قیمت  .ندارد کراهت باشد مطلع قیمت از اگر اما نباشد؛ آ

 و ترک شراِء ما یُتلقّی و ال خیاَر للبائع و المشتري إّال مع الغبن

 همچنین، چنین کاالیی را خریداری نکند؛ و جز در صورت غبن هیچ یک از بایع و مشتری خیار فسخ ندارند.

 إلَْیھِ  النَّاسِ  َحاَجةِ  َمعَ  تَْحِریِمھِ  األۡقویٰ  وَ  اْلَغَالءَ  بِھِ  یَتََربَّصُ  َحبََسھُ  وَ  الطََّعامِ  َجْمعُ  ھُوَ  وَ  اۡلُحۡکَرةِ  تَۡرکُ ـ  ۲۱

 ینیازمند  صورت در عمل این حرمت تر،قوی قول. است قیمت افزایش امید به طعام نگهداری و آوریجمع احتکار، از مرادـ احتکار نکردن  ٢١

 است طعام آن به مردم

یت و الِملحو إنما تثُبت الُحْکرة في الحنطِة و الشعیر و   .التمر و الزبیب و السَّْمِن و الزَّ

 احتکار تنها در این موارد صادق است: گندم، جو، خرما، کشمش، روغن زیتون و نمک.

 وجب البیع و یُسعَّرو لو لم یوجد غیُره 

 گذاری شودد، کاالی او قیمتاما اگر غیر از او کسی نباشد، فروش این اموال الزامی است و اگر محتکر بخواهد در تعیین نرخ اجحاف کن
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بویِّ مع اختالف الجنسـ  ۲۲  ترک الربا فی المعدود علی االقوی، و کذا فی النَّسیئة في الرِّ

 تر؛ همچنین ترک ربا در بیع به صورت نسیه و به شرط اختالف جنسـ ربا نگرفتن در اموال شمردنی، بنا بر قول قوی ٢٢

ْبحِ  نِْسبَةِ  تَۡرکُ ـ  ۲۳  ِألَنَّھُ  وَ  ْنھُ عَ  لِلنَّْھيِ  َوَضۡیَعتُھا اَوْ  َعَشَرةً  اْلِمائَةِ  َرۡبحُ  وَ  بِِمائَةٍ  بِۡعتُکَ  یَقُولَ  بِأَنْ  اْلَمالِ  َرْأسَ  إلی ْلَوِضیَعةُ ا وَ  الرِّ
بَا بُِصوَرةِ   الرِّ

 صد یک سود و فروختم تو به درهم صد یک برابر در را کاال این: «بگوید که شکل این بهـ سود و زیان با اصل مال (سرمایه) سنجیده نشود  ٢٣

 »دارد را ربا شکل که این دلیل به نیز و است شده نهی ای معامله چنین از زیرا ؛«است درهم ده آن زیان یا ـ است درهم ده درهم،

 ترُک بیع ما ال یُقبض مما یکال أو یوَزنـ  ۲٤

 نشده است.ای یا وزن کردنی در صورتی که قبض ـ نفروختن کاالی پیمانه ٢٤

 

 بیع الثمار

 جاتبیع میوه

 ال یجوز بیُع الثَّمرةُ قبًل ظھورھا عاماً و ال أزیََذ علی األصحَّ 

 فروش میوه یک سال درخت، و بنا بر قول صحیح بیش از آن مدت، قبل از آن که ظاهر شود جایز نیست.

 و یجوز بیُعھا بعد بُُدوِّ َصالِحھا. 

 معلوم شد، جایز استفروش میوه بعد از آن که سالمتش 

 های دیگر بسته شدن آن است اگر چه در پوسته باشد.عبارت است از سرخ شدن یا زرد شدن خرما و در میوه بدّو صالح 

 لَھ بعَد الظھور خالٌف؛ أقربُھ الَکراھةو في جواِزه قب

 تر، کراهت چنین بیعی است.توان قبل از این زمان و پس از ظهور فروخت یا نه، اختالف است که قول درستولی در این که آیا می 

د في و یجوز بیُع الُخَضر بعد انعقادھا و إن لم یتناهَ ِعظَمھا لَْقطَةً و لَقَطاٍت معینةً؛ کما یجوز شراُء الثمرِة الظاھرة و ما یَتجدَّ 
 نِة و في غیِرھاتلک السِّ 

ای وهای که آشکار گردیده، همراه با میفروختن سبزیجات پس از سبز شدن، به تعداد یک یا چند بار چیدن، جایز است؛ چنان که خریداری میوه

 باشدآید جایز میهای دیگر پدید میکه در آن سال و سال

 
 بیُع الثمرة بجنسھا

 بیع میوه به میوۀ هم جنس آن

  أُُصولِھَا َعلَی بِاْلِعنَبِ  َکاۡلِعنَبِ  اْلَخاصِّ  نَْوِعھَا أَيْ  بِِجْنِسھَا الثََّمَرةِ  بَْیعُ  یَُجوزُ  الَ 
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 باشد، مین جایز است درخت روی بر که حالی در انگور به انگور فروختن مانند میوه، از خاص نوع همان یعنی میوه، آن جنس هم به میوه فروختن

ا  َغْیِرهِ  وْ أ کانَ  نَْخًال  التََّساِوي َمعَ  فَیَِصحُّ  َجۡمِعھا بَْعدَ  أَمَّ

 . آن غیر یا باشد خرما درخت خواه است، صحیح بودن، مساوی شرط به میوه، آوری جمع و چیدن از پس اّما 

ْنبُلِ  بَۡیعَ  ال وَ   ِجْنِسھِ  ِمنْ  َغْیِرهِ  ِمنْ  اَوْ  ِمْنھُ  بَِحبٍّ  السُّ

 .نیست صحیح است، آن با همجنس که دیگر ای خوشه از یا خوشه، همان از ای دانه ازای به خوشه فروش 

 

ة  حقُّ المارَّ

 حّق عابران (ماّره)

 یجوز األکل مما یَُمرُّ بھ من ثمِر الفواکِھ و الزرعِ بشرط عدم القصد و عدم االإفساد.

روی قصد از کنارشان عبور نشده و افسادی نیز صورت شود، به شرط آن که از ها و زراعت که از کنار آنها عبور میخوردن چیزهایی از قبیل میوه

 نگیرد، جایز است.

 و ال یجوز أن یَحمَل، و ترُکھ بالکلِّیَّة أولی،

 ها را رها کند بهتر است.جایز نیست که با خود بردارد، و اگر اصًال آن میوه

 

ْرف  بیُع الصَّ

 بیع صْرف

 ھو بیُع األثمان و ھي الذھُب و الفِضة بمثلھا.

 صرف، بیع اثمان یعنی طال و نقره به یکدیگر است.بیع 

  اْلَعْقدُ  فِیھِ  َوقَعَ  الَِّذي اْلَمْجلِسِ  فِي التَّقَابُضُ  فِیھِ  یُْشتََرطُ  وَ 

 ها شرط است که قبض و اقباض ثمن و مثمن در مجلس عقد صورت گیرد و در این بیع عالوه بر شرایط الزم در سایر خرید و فروش
 اْلقَْبضِ  إلی فَاَرقَاهُ  إِنْ  وَ  ُعْرفًا اْلَمْشيِ  فِي اْصِطَحابُھَُما اَوْ 

 و یا تا هنگام قبض، در هنگام راه رفتن به شکل متعارف از هم جدا نشوند و کنار یکدیگر باشند.

تِھِ  فِي بَِما اْلُمْشتَري َرَضا أَيْ  ِرضاهُ  أوۡ  ةِ  أَيْ  ِذمَّ تِ  فِي لَِما اْلقَْبضِ  فِي إیَّاهُ  بَِوکالَتِھِ  قَْبًضا ائِعُ اْلبَ  ھُوَ  الَِّذي اْلَمْدیُونُ  ِذمَّ  ھِ ِذمَّ

دهد، الذمه به بایع مییا این که مشتری رضایت بدهد به این که آن چه بر ذمۀ دیگری یعنی بایع مدیون است، به استناد وکالتی که او در قبض مافی
 شده محسوب گرددقبض

تِھِ  فِي لَھُ  َمنْ  اُْشتُِريَ  إَذا فِیَما ذلِکَ  وَ   تِھِ  فِي بَِما نَقَدَ  ِذمَّ   آَخرَ  نَْقداً  ِذمَّ
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یا نقره  ای دارد، سپس در برابر آنچه که از بایع طلبکار است، طالو این رضایت، در صورتی است که مشتری کسی باشد که بر ذمۀ بایع طال یا نقره
 کند.دیگری را از او خریداری می

 و تَخیَّرا اْلبَاقِي فِي بَطَلَ  وَ و لو قُبض البعُض صحَّ فیھ 

 سخ دارندهر دو طرف خیار ف و است باطل باقیمانده، به نسبت وحال اگر بخشی از ثمن به قبض درآید، عقد بیع نسبت به همان مقدار، صحیح  

 لَھَُما ِخیَارَ  فَالَ  بِتَۡفریِطِھما تَأِْخیُرهُ  کانَ  لَوْ  اْلقَْبضِ  تَأِْخیرِ  فِي تَْفِریطٌ  أََحِدِھَما ِمنْ  یَُکۡن  لَمْ  إَذا

 زدن هم بر ختیارا یک هیچ باشد، دو هر تفریط به مستند قبض تاخیر که صورتی در. به شرط آن که هیچ یک از طرفین عقد، تفریط نکرده باشد

 .ندارند را معامله

ق المتعاقَدین  و ال بُدَّ من قبِض الوکیل في مجلس العقد قبَل تفرُّ

 باشد، باید در مجلس عقد و پیش از جدا شدن طرفین عقد، اقدام به قبض نماید.در قبض می کسی که، وکیل

رف؛ فالمعتبر مفاَرقتُھ دون المالک  و لو کان وکیالً في الصَّ

 اما اگر وکیل در بیع صرف باشد، جدا شدن وکیل معتبر است، نه مالک 

ِق المتعاقَدی  ن، سواٌء کانا مالَکین أم وکیلَینو الضابط أن المعتبَر التقابُض قبَل تفرُّ

 به طور کلی مالک این است که تقابض، پیش از جدا شدن طرفین عقد صورت گیرد، خواه مالک باشند یا وکیل
 اْلَجْوھَرِ  َجیَّدَ  اَوْ  َصِحیًحا اْآلَخرُ  وَ و ال یجوز التفاُضل في الجنس الواحد، و إن کان أحدھما مکسوراَ أو ردیئاً 

پستی  حتی اگر یکی از دو عوض، شکسته شود یا از جنس جنس واحد، نباید هیچ از یک ثمن و مثمن، بر دیگری زیادتی داشته باشد؛در بیع صرِف 

 .است چنین نیز باشد مرغوبی جنس از یا سالم دیگری وباشد. 

 

 السَّلَف

م)
َ
ف (َسل

َ
 بیع َسل

ة.ھو بیُع مضموٍن في الذمٍة مضبوٍط بماٍل مقبوٍض في المجلس إلی   أجٍل معلوم بصیغٍة خاصَّ

بیع سلف، بیع مال مضمون در ذّمه و مضبوط، در برابر ثمن معلومی است که در مجلس عقد قبض شده و مدت تحویل مبیع مشخص گردیده 

 .شود می اجرا خاّصی صیغه با واست 

 ھُوَ  وَ و یقبل المخاطَب » أسلمت إلیک ـ أوـ أسلفتک کذا في کذا إلی کذا: «اْلُمْشتَري ھُوَ  وَ  اْلُمْسلِمِ  قَْولِ  أَيْ  و یَنعقد بقولھ
 عُ اْلبَائ إلَْیھِ  اْلُمْسلَمُ 

 مخاطب و »کردم دخریپیش مّدت فالن تا را چیز فالن مبلغ، فالن مقابل در:«گویدمی مشتری یعنی ،»ُمسِلم«که شود می منعقد چنین سلف بیع

 .نمایدمی قبول است فروشنده و  »لیهإ ُمسِلم« همان که او
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 شروط السلف

 شرایط بیع سلف

 یُشترطُ فیھ شروط البیع بأسرھا، و یَختصُّ بشروط:

 اند از:ای نیز دارد که عبارتتمام شرایط خرید و فروش، شرایط بیع سلف نیز هستند و افزون بر آن، شرایط ویژه

 ذکُر الجنس و الوصِف الرافِع للجھالِة، ـ  ۱

  کنندۀ جهالت باشدای که برطرفنس و وصف مبیع به گونهـ ذکر ج ١

 اْلَوْصفِ  ُمْطلَقُ  ال النَّْوعُ  ذلِکَ  أَْصنَافِ  بَْینَ  اْلفَاِرقُ 

 کند؛ نمی بسنده وصفی هر ذکر بنابراین،. کند جدا هم از را نوع آن مختلف اصناف

 الذي یَختلِف ألْجلھ الثمُن اختالفاً ظاھراً ال یُتسامح بمثلِھ عادةً  بَلْ 

 .ذشتگ تواننمی تفاوتی چنین مثل از عرفاً  که ای گونه به کند، می تفاوت آشکارا ثمن آن، خاطر به که شود ذکر باید وصفی بلکه 

ديِء جائٌز   اشتراطُ الجیِّد و الرَّ

 ایز استج باشد، پست یا مرغوب جنس از مبیع که این کردن شرط

 و األجوِد و األَردِء ممتنِعٌ 

 ها باشد، ممنوع استترینترین یا پستولی شرط کردن این که مبیع مرغوب 

لَُم فیھ،   و کلُّ ما ال یُضبَطُ َوصفُھ یَمتنع السَّ

 باشدمالی که وصف آن قابل تعیین نیست، بیع سلم دربارۀ آن ممکن نمی

ِر ضبِطھا و تفاوِت الثمن فیھا کالجواھر و الَّآللِیءِ   الِکبار، لتعذُّ

 باشد. مانند جواهرات و مرواریدهای بزرگ؛ زیرا تعیین آنها غیرممکن است و بهای آنها متفاوت می

 و یجوز السلَم في الُحبوب و الفَواِکھ و الُخَضِر و الشَّْحم و الطیِب و الَحیَواِن کلِّھ.

 ، سبزیجات، پیه، عطر و تمامی حیوانات جایز است.جاتهمچنین بیِع سلم حبوبات، میوه

ق أو المحاَسبِة بھ ِمن َدیٍن علیھ ـ  ۲ ھ إذا لم یشترط ذلک في العقد، و لو شَرط اْلُمْسلِمَ  َعلَی أَيْ ال بدَّ من قبِض الثمن قبَل التفرُّ
 کذلک بطل، ألنَّھ بیُع دیٍن بَدین.

ن محاسبه دارد، محاسبه شود؛ البته به شرطی که ای »ُمسِلم«یعنی آن که از طلبی که بر ذّمۀ بایعـ باید ثمن پیش از متفرق شدن قبض گردد، یا  ٢

 در ضمن عقد سلف قید نشود، و اگر چنین شرطی در ضمن عقد درج گردد، بیع باطل است؛ زیرا بیع َدین یه َدین خواهد بود.

 مع قِلَّة التفاوت اْلَمْعُدودِ  فِي بالَکیِل أو الوزِن المعلوَمین أو العددِ  الثََّمنَ  یَُعمُّ  َما أَوْ  فِیھِ  اْلُمْسلَمِ  أَيْ تقدیرهُ ـ  ۳
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با  ،شمردنی اموال در از راه پیمانه کردن، یا وزن نمودن  است؛ ثمن و فیه مسلم از  اعم فیه مسلم همان کاال، از منظور ـ تعیین مقدار کاال؛ ٣

 رط آن که تفاوت میان افراد آن ماِل شمردنی، اندک باشدپیمانه و وزن معلوم باشد، یا شمردن به ش

یَاَدةَ  یَْحتَِملُ  الَ  بَِحْیثُ  التَّفَاُوتِ  ِمنَ  اْلَمْحُروسِ  اْألََجلِ  تَْعیِینُ ـ  ٤  لَمْ  ْیعِ اْلبَ  ُمْطلَقُ  بِھِ  أُِریدَ  لَوْ  وَ  َمْوُضوُعھُ  أُِریدَ  إنْ  النُّْقَصانِ  وَ  الزِّ
لَمِ  بِلَْفظِ  َوقَعَ  إِنْ  وَ  یَْشتَِرطْ   السَّ

 مطلق عقدی، ینچن از اگر ولی. نگردد زیاد یا کم مزبور مدت دارد، وجود سلف بیع وقوع قصدِ  اگر که طوری بهـ تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع،  ٤

 .باشد شده واقع َسَلم لفظ به معامله چه اگر نیست، شرط مدت تعیین است، شده قصد بیع

 اْلَعْقدِ  بَلَدٍ  اَوْ  فِیھِ  تَْسلِیَمھُ  َشَرطَ  الَِّذي اْلبَلَدِ  فِي اْألََجلِ  َشَرطَ  إَذا ؛اْألََجلِ  َرْأسِ  ِعْندَ  اْلُوُجودِ  َعامَّ  َکونِھِ  ِمنْ  البُدَّ ـ  ٥

 شدنی تیاف عقد وقوع شهر در یا شده، شرط شهر آن در کاال تسلیم که شهری همان در مّدت سررسید، در باید کاال است، شده شرط مدت اگرـ  ٥

 .باشد

 إذا ُشرط األجل و لو ُشرط تأجیُل بعِض الثمن بطَل في الجمیع

 دار باشد، عقد نسبت به تمام ثمن باطل است.اگر در بیع سلف شرط شود که بخشی از ثمن مدت

  غُ السَّائ بِالشَّْرطِ  اْلَوفَاءِ  لُِوُجوبِ  لَِزمَ  التَّْسلِیمِ  َمْوِضعَ  َشَرطَ  لَوْ  وَ 

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

ِل  اْلَمبِیعِ  ِمنْ  کنظائره اْلَعْقدِ  َمْوِضعِ  فِي التْسلِیم إإلطالقُ  اُْقتُِضيَ  إِال وَ  جَّ  اۡلُموٴَ

ل مبیع، که بیع اقسام دیگر در که چنان شود، انجام عقد وقوع محل در تسلیم که دارد اقتضا عقد اطالق اینصورت، غیر در  این از وضع تاس موجَّ
 است قرار

 و یجوز اشتراطُ السائغ في العقدِ 

 در بیع سلف، شرط کردن هر امر مشروعی جایز است

  ِکراھَةٍ  َعلیٰ  َغْیِرهِ  وَ  اْلَغِریمِ  علی قَْبِضھِ  قَْبلَ  وَ  ُحلُولِھِ  بَْعدَ  بَْیُعھُ  یَُجوزُ  َکَذا وَ 

 دارد  کراهت چه اگر بفروشد، او غیر یا بایع به را آن مبیع، قبض از پیش و مدت رسیدن فرا از پس مشتری است جایز نیز و

 و إذا دفع فوَق الصفِة وجب القبوُل و دونَھا ال یجب

 واجب نیست تر باشد، قبول آنییندر صورتی که بایع کاالی بهتری را تحویل دهد، واجب است مشتری قبول نماید و اگر مبیع دارای صفتی پا

 و لو َرِضي المسلِم و لو انقطع عند الُحلول تَخیَّر بین الفسخ و الصبر

فرارسیدن مّدت، نایاب گردد، مشتری مخّیر است عقد را فسخ کرده یا این که  گردد، اگر مبیع هنگامو چنانچه مشتری راضی شود بیع الزم می

 صبر کند

 

 أقسام البیع
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 اقسام بیع

 أقساُم البیِع بالنسبتھ إلی األخبار بالثمِن و عدِمھ أربعةٌ:

 شود:بیع از جهت اعالم و عدم اعالم ثمن، چهار قسم می

ضٍ لإلخبار بالثَمن، سواٌء َعلِمھ المشتري أم ال؛ و ھي أفضل األقسام.ـ  ۱  الُمساَوَمة؛ و ھي البیُع بما یَتَّفقان علیھ من غیر تعرُّ

آن بیعی است که دو طرف قرارداد بر آن اتفاق داشته باشند، بدون این که بایع خبر دهدکه کاال را به چه قیمتی خریده است؛  ـ بیع مساَوَمه؛ و ١

گاه باشد یا نباشد. این بیع، با با فضیلت  ترین اقسام بیع است.خواه مشتری به این امر آ

ْبحُ  وَ  الثََّمنِ  بِقَْدرِ  اْلُمْشتَِري وَ  ائِعِ اْلبَ  ِمنْ  کل ِعْلمُ  فِیھَا یُْشتََرطُ  وَ  اْلُمَرابََحةُ ـ  ۲ ھَا إنْ  اْلُمَؤنِ  وَ  اْلَغَراَمةُ  وَ  الرِّ  َضمَّ

 هاخسارت و دارد یم دریافت که سودی و است پرداخته مبیع بابت بایع که بهایی از مشتری و بایع از یک هر است الزم بیع، این در مراَبَحه؛ بیعـ  ٢

گاهی است، نموده اضافه ثمن به و شده متحّمل که هاییهزینه و  .باشند داشته آ

َم بکذا«الصدُق؛ فإن لم یُحِدث فیھ زیادةً قال: و یجب علی البائع   »اشریُتھ ـ أو ـ ھو علیَّ ـ أو ـ تَقوَّ

فالن مبلغ «، یا »اممبلغ خریده آن را به فالن«گوید: واجب است بایع راستگو باشد. در صورتی که بایع در مبیع افزایشی به وجود نیاورده باشد، می

 »قیمت آن، برای من فالن مبلغ شده است«، یا »برای من تمام شده است

 »َکذا یَُساِوي َعَمًال  فِیھِ  َعِملَتُ  وَ  بکذا اْشتََرْیتُھُ «یَقُوُل:  بِأَنْ  بِاْلَواقِعِ  أَْخبَرَ  َمالِیَّةٍ  َغَراَمةٍ  َغْیرِ  ِمنْ  بِفِْعلِھِ  َزادَ  إِنْ  وَ 

 این:«گویدمی که حون این به کند،می بیان را واقعیت باشد، آورده وجود به کاال در افزایشی خود، کار با نماید، تحمل را ایهزینه آنکه بی بایع گرا  اما

 »دارد ارزش مقدار فالن که امداده انجام کاری آن، روی و امخریده مبلغ فالن به را کاال

ھُ  َعلَْیھِ  بِاْستِْئَجاِرهِ  َزادَ  إِنْ  وَ  مَ «فَیَقُوُل:  َضمَّ  »بَِکذا اْستَأَْجَرتْ  وَ «یَقُوَل:  أَنْ  إالَّ  »بِھِ  اْشتََرْیتُ « الَ  بکذا »علی تَقَوَّ

 مبلغ فالن:«گویدمی چنین و افزایدمی کاال بهای به نیز را پرداختی اجرت باشد، شده افزایش سبب کار، آن انجام برای گرفتن اجیر با بایع اگر و

 اجرت بلغ،م فالن و )امخریده مبلغ فالن به(: «بگوید اینکه مگر ،»امخریده مبلغ فالن به را آن:«بگوید اینکه نه ،»است شده تمام من برای

  »امداده

 و إن طَرأ عیٌب وجب ذکرهُ و إن أخذ أرشاً أسقطَھ

 کندباشد، آن را از بها کم میدر صورتی که عیبی عارض مبیع شده باشد، ذکر آن واجب است و اگر بایع ارش گرفته 

م أبعاَض الجملة و لو ظَھَر کذبُھ أو غلَطَھ تخیّر المشتري  و ال یقوِّ

 گذاری کند چنانچه روشن شود که بایع دروغ گفته، یا اشتباه کرده است، مشتری خیار فسخ داردبایع نباید اجزای مبیع را قیمت

 نعم، لو اشتراه ابتداًء من غیر سابقِة بیعٍ علیھما جاز .ِده حیلةً؛ ألنھ َخدیعةٌ ال یجوز اإلخبار بما اشتراه من غالمھ أو َولَ  و

ست. اجایز نیست بایع از مبلغی که به منظور فریب دادن، بابت خرید کاال از خدمتکار یا فرزند خود پرداخته است خبر دهد؛ زیرا این عمل خدعه 

 ه قبًال به آنها فروخته باشد ایرادی نداردبله، اگر از آغاز، کاال را خریداری کند، بدون آن ک
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  اۡلَمۡذُکوَرةِ  اْلُوُجوهِ  َعلَی اْألَْخبَارِ  ِمنْ  األۡحکامِ  فِي َکاۡلُمرابَِحةِ  ِھيَ  وَ  اْلُمَواَضَعةُ ـ  ۳

  دارد، را مرابحه بیع شت،احکامگذ که ترتیبی به ثمن از اخبار لزوم در بیع مواَضَعه؛این بیعـ  ٣

م اَْو ـ اۡشتَِرۡیتُھُ ـ بَِما بِۡعتُکَ « فَتَقُوُل: َمْعلُوَمةٍ  بِنَقِیَصةٍ  أَنَّھَا إِالَّ   »َکَذا َوِضیَعةِ  و َعلَی تقوَّ

 یا ـ امخریده که متیقی به کاالرا این:«گویدمی چنین بایع بنابراین شود؛می فروخته سرمایه از کمتر معینی، مقدار به کاال بیع، این در که آن جز

 .»فروشممی ضرر مقدار این به و ـ است شده تمام من برای که قیمتی

 التَّولِیة؛ و ھي اإلعطاء برأس المال؛ ـ  ٤

 ـ بیع َتوِلَیه؛ و آن عبارت است از دادن کاال در برابر سرمایه،  ٤

کتُک بنِصفھ بنسبة ما اشتریت«و التشریک جائز؛ و یقول:   ؛»شرَّ

  ».امدر نصف مبیع شریک کردم به نسبت آنچه خریدهتو را «گوید: شریک کردن نیز جایز است؛ و می

 اْلَمالِ  بَِرْأسِ  اْلُمَشاعِ  اْلجزءِ  بَْیعُ  اْلَحقِیقَةِ  فِي ھُوَ  وَ  بِقَْدِرهِ  ِعْلِمھَا َمعَ 

 البته دو طرف قرارداد باید مطلع باشند. این بیع در حقیقت، بیع جزء مشاع در برابر سرمایه است.

 

 الربا

 ربا

ر بالکیل أو الوزن و زاد أحُدھما بکونھ و الدرھُم منھ أعظُم من سبعین َزْنیَةً و َموِردهُ   المتجانِسان إذا قدِّ

بار زنا  دمورد ربا دو مال همجنس است، به شرط آن که با پیمانه یا وزن کردن معین گردیده، یکی از آن دو بیشتر باشد، گناه یک درهم ربا، از هفتا

 تر است.سنگین

. فالتمُر جنٌس، و الزبیب جنس و الحنطة و الشعیر جنس في المشھور و اللُّحوم و ضابطُ الج نس ما دخل تحت اللفظ الخاصِّ
أِْن و الَمْعز جنٌس لشمول الَغنَم لھما.  تابعةُ للَحیَوان، فلحم الضَّ

ما، یک جنس است و کشمش، جنس گیرد، از این رو خرما، برای تمامی اصناف خرمالی است که تحت یک لفظ خاص قرار می» جنس«معیار 

و بز یک  باشند، بنابراین گوشت میشها نیز تابع حیوان میشوند، و گوشتدیگری است و بنا بر قول مشهور، گندم و جو یک جنس محسوب می

 کند.بر هر دو صدق می» َغَنم«آیند، زیرا لفظ جنس به شمار می

  یکره نََعمْ  اْلقَْولَْینِ  حِّ أَصَ  علی ُمْطلَقاً  اْلَمْعُدودِ  فِي ِربَا الَ  وَ 
 البته ندارد، وجود ربا نسیه، چه شوند معامله نقد چه شمردنی، اموال در موجود، نظر دو از نظر ترینصحیح بنابر

  است مکروه
ْوجِ  بَْینَ  الَ  وَ  ُوْلِدهِ  وَ  اْلَوالِدِ  بَْینَ  الَ  وَ    اْألَْظھَرِ  علی ُمْتَعةُ  وَ  َدَواًما َزْوَجتِھِ  وَ  الزَّ
 ستنی موقت و دائم عقد بین تفاوتی اظهر بنابر و ندارد وجود ربا همسرش و شوهر بین همچنین نیست، ربا فرزندش و پدر بین نیز و
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يِّ  بَْینَ  وَ  بَْینَھُ  یَْثبُتُ  وَ  اْلفَْضلَ  اْلُمْسلِمُ  أََخذَ  إَِذا اْلَحْربِيِّ  وَ  اْلُمْسلِمِ  بَْینَ  الَ  وَ  مِّ  فِي الَ  وَ  يکالحرب یَْثبُتُ  الَ  قِیلَ  وَ  اْألَْشھَرُ  علی الذِّ
 اْلقِْسَمةِ 

 ثابت ربا مشهورتر ولق بنابر ذّمی کافر و مسلمان میان ولی کند؛ دریافت مسلمان را زیادی آنکه شرط به نیست، ربا حربی کافر و مسلمان بین نیز و
 .ندارد راه ربا نیز کردن تقسیم در همچنین. ندارد وجود ربا حربی کافر همانند نیز مورد این در که است شده گفته و است

 
 ِحیَُل الربا

 های رباحیله

 یُتخلَّص منھ إذا اُرید بیُع أحد المتجانَِسین بآلَخِر متفاضالً:

 های زیر وجود دارد:هرگاه فروش یکی از دو کاالی همجنس در مقابل دیگری منظور باشد، برای فرار از ربا راه

ِمیَمةِ  ـ ۱ ِمیَمةِ  وْ أ ِمْنھَا اقِصِ الن إلی بِالضَّ ِمیَمةِ  فَتَُکونَ  اْلَحالِ  اْشتِبَاهَ  َمعَ  إلَْیِھَما الضَّ  یَاَدةِ الزِ  ُمقَابِلِ  فِي الضَّ

 در ست؛ا کمتر یک کدام نیست معلوم که مواردی در عوض دو هر به چیزی کردن ضمیمه یا است، کمتر که عوضی به چیزی کردن ضمیمه ـ ١

 .گیرد می قرار است شده ضمیمه آنچه مقابل در زیادی، مقدار صورت، این

  اْلبَْیعِ  بَْعدَ  وْ أ َواِحدٍ  َعْقدٍ  فِي ائدَ الز یَھَبَھُ  وَ  بِاْلُمَماثِلِ  یَبِیَعھُ  بِأَنْ ـ  ۲

 د.کن چنین آن از بعد یا دهد، انجام را کار این بیع عقد همان در خواه ببخشد؛ را زیاده و بفروشد آن با مساوی مقدار به را مبیع بایع،ـ  ٢

 لَھُ  اْلُمَصاِحبِ  اْلِعَوضِ  فِي ِزیَاَدةٌ  ِحینَئِذٍ  ْرطَ الشَ  ِألَنَّ  اْلبَْیعِ  َعْقدِ  فِي لِۡلِھبَةِ  َشْرطٍ  َغْیرِ  ِمنْ 

 .تاس شده ضمیمه آن همراه عوض به که بود خواهد ایزیاده شرط آن کند، شرط اگر زیرا باشد، شده شرط هبه انجام بیع، عقد در آنکه بدون

لُّ  یُْقِرضَ  بِأَنْ ـ  ۳ ةِ  فِي ِعَوَضھُ  َصْیُروَرةِ  وَ  اْقتََرَضھُ  َما ِمْنھَُما کل لملک اْلُموِجبِ  قَابُضِ الت بَْعدَ  یَتَبَاَرَءا وَ  َصاِحبَھُ  ِمْنھَُما کُّ مَّ  الذِّ

 دشدن اندنموده قرض آنچه مالک نمودن، قبض با که این از پس و دهد قرض دیگری به را خود به متعلق عوِض  قرارداد، طرف دو از یک هرـ  ٣

 .نمایند الذمهبریء را یکدیگر گرفت، قرار ذمه بر آن عوض و

 و مثلھ ما لو وھب کلُّ منھما اآلَخر عوَضھـ  ٤

 را به دیگری هبه کند. که هر یک از دو طرف، عوض متعلق به خود شبیه مورد قبل، به این ـ ٤

  َجفَّ  إَذا یَْنقُصُ  بکونھ اْلُمَعلِّلُ  لِلنَّصِ  ْمرِ بِالتَ  طَبِ الرُ  بَْیعُ  یَُجوزُ  الَ  وَ 

 خشک زا پس خرما شدِن  کم را عقدی چنین بطالن علت که است روایتی حکم، این دلیل. نیست جایز خشک خرمای به تازه خرمای فروختن

 .کندمی ذکر آن شدن

 تَْعِدیَةُ  بِیبِ بِالزَ  َکاۡلِعنَبِ  اْلَجفَافِ  َمعَ  یَۡنقُضُ  ما لُّ کُ  َکَذا وَ 

 .کشمش با انگور مانند دارد، را حکم همین شود می کم شدن خشک با که جنسی هر فروختن

 فِیھَا یُٰشاِرِکھِ  َما إِلَیٰ  اْلَمْنُصوَصةِ  لِْلِعلَّةِ 
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 .کند می سرایت هستند، مشترک علتی چنین در که مواردی به است آمده مواردی به است آمده روایت در که علتی زیرا

 

 الخیارات

 خیارات

 الخیار أربعةَ عَشَر قِسماً:

 خیار چهارده ِقسم است:

 ـ خیار المجلس: ۱
 ـ خیار مجلس: ١

  یَْفتَِرقَا لَمْ  َما لِْلُمتَبَایَِعْینِ  یُْثبِتُ  وَ  بِاْلبَْیعِ  ُمْختَصٌّ  ھُوَ  وَ 

 است باقی اند نشده متفرق متبایعین که مادامدارد و  بیع عقداختصاص به  مجلس خیار

قِ  َعَدمُ  لِِصْدقِ  بَْینَھَُما لِ بِاْلَحائ یَُزولُ  َال  وَ    َمَعھُ  التَّفَرُّ

 است صادق نشدن متفرق نیز حائل وجود با زیرا رود؛نمی بین از ایشان میان حائل وجود با و

 اْلَعْقدِ  َحالَةَ  َعْنھُ  بَْینَھَُما َما یَتَبَاَعدْ  لَمْ  َما مانُ الزَ  طَالَ  إِنْ  وَ  ُمْصطَِحبَْینِ  اْلَمْجلِسِ  ِمْنھَُما َواِحدٍ  کل بُِمفَاَرقَةِ  َال  وَ 

 به کشد،ب طول زیادی زمان اگرچه رود، نمی بین از ،باشند همراه یکدیگر با که حالی در عقد طرف دو از کدام هر توسط عقد مجلس ترک با نیز و

 .نگردد زیادتر بود، برقرار ایشان میان عقد زمان در که ایفاصله آنکه شرط

 ُمسقِطات خیار المجلس

 مسقطات خیار مجلس

 .ْرطِ الشَ  بَِحَسبِ  أََحِدِھَما َعنْ  اَوْ  َعْنھَُما اْلَعْقدِ  فِي ُسقُوِطھِ  اْشتَِراطِ  .۱

 .باشد دو آن از یکی یا دو، هر طرف از تواندمی  شرط حسب به که عقد ضمن در مجلس خیار سقوط کردن شرطـ  ١

 »اْلبَْیعِ  اَْوُجْبنًا« أوْ  »اْلِخیَارِ  أَْسقَْطنَا«یَقُوَال:  بِأَنْ  بَْعَدهُ  إْسقَاطُھُ  .۲

 ـ اسقاط خیار مجلس پس از عقد ٢ 

 اْختِیَارً  بُِخْطَوةٍ  لَوْ  وَ  َصاِحبَھُ  أََحُدھَُما ُمفَاَرقَةُ  .۳

 .باشد قدم یک به چه اگر دیگری، از متابعین از یکی اختیاری شدن جداـ  ٣

ةً  ِخیَاُرهُ  َسقَطَ  أََحُدھَُما بِھِ  مالتزَ  لوو  َخاصَّ

 شود،می ساقط وی خیار فقط گردد، عقد به ملتزم متبایعین از یکی اگر
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 بِاْآلَخرِ  أََحُدھَُما قَّ لَح اْرتِبَاطَ  الَ  إذْ 

 ندارد دیگر طرف حق با ارتباطی عقد، فسخ در دو آن از یکی حق زیرا

مَ  اْآلَخرَ  أََجازَ  وَ  أََحُدھَُما فََسخَ  لَوْ  وَ    اْلفَاِسخُ  قُدِّ

 شود،می مقدم کنندهفسخ کند، اجازه دیگری و فسخ را عقد دو، آن از یکی اگر و

 اْلِعلَّةِ  فِي اْلَجِمیعِ  الشتراک ،مشترکٍ  ِخیَارَ  کل فِي اْلُمِجیزِ  علی اْلفَاِسخُ  یُقَدَّمُ  کذا وَ 

 .ستا مشترک موارد این تمام در یادشده، علت زیرا گردد،می مقدم کنندهاجازه بر کنندهفسخ و است جاری حکم همین مشترکی خیار هر در و
 لو خیَّره فَسَکت فخیاُرھما باقٍ  و

 اگر یکی از دو طرف عقد، دیگری را (میان فسخ و عدم فسخ) مخیر کند و او سکوت کند، در این صورت خیار هر دو باقی است

 

ةٌ علی المشھور. ان:ـ خیار الَحیَو ۲  ھو ثابٌت للمشتري خاصَّ
 خیار حیوان بنا بر قول مشهور فقط برای مشتری ثابت است. : ـ خیار حیوان ٢

ةً حیواناً.  و لو کان حیواناً بحیواٍن قَِوي ثبوتُھ لھما؛ کما یقوی ثبوتھ للبائع وحَده لو کاَن الثمُن خاصَّ

اشد، قول به گردد؛ چنان که اگر فقط ثمن، حیوان بباشد، قول به ثبوت خیار برای بایع و مشتری تقویت میالبته اگر مبیع حیوان در برابر حیوان 
 باشد.ثبوت خیار در حق بایع قوی می

 و مدَّةُ ھذا الخیار ثالثةُ أیاٍم َمبدؤھا من حیِن العقد علی األقوی

 تر تا سه روز از حین عقد است.و مدت این خیار بنا بر قول قوی

 

 ُمسقِطات خیار الحیوان

 مسقطات خیار حیوان

 راطُ سقوطھ في العقدتاش .۱

 ـ شرط سقوط این خیار در ضمن عقد ١

 إسقاطُھ بعَد العقد .۲

 ـ اسقاط این خیار پس از عقد ٢

فُھ .۳  تصرُّ

 ـ تصرف ذوالخیار ٣

 

 ُمْنفَِصًال  أَمْ  بِاْلَعْقدِ  ُمتَِّصًال  َمْضبُوطًا اْألََجلِ  کان إَِذا ْرطِ الشَ  بَِحَسبِ  ھُوَ  ـ خیار الشرط: ۳
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۳۲ 
 

 از فصلمن یا باشد عقد به متصل مدت، خواه باشد، معین آن مدت آنکه شرط به است قرارداد طرف دو شرط مطابق خیار، اینـ خیار شرط:  ٣
 .عقد

  أََحِدِھَما َعنْ  اَوْ  َعْنھَُما ِألَْجنَبِيٍّ  وَ  ِمْنھَُما لکل وَ  ِألََحِدِھَما اْشتَِراطُھُ  یَُجوزُ 
 یا باشد، داشته خیار دو هر طرف از دیگر شخص خواه کرد، شرط دو آن از غیر دیگری شخص یا دو هر یا مشتری یا بایع برای توان می را خیار این

 متبایعین از یکی طرف از
 َمَعھَُما وَ  اْآلَخرِ  َعنْ  وَ  َعْنھُ  أََحِدِھَما َمعَ  ِألَْجنَبِيٍّ  وَ 

  .داد قرار طرف دو هر و ثالث) برای( یا و دو هر سوی از یا طرف، همان سوی از ثالث شخص و متعاقدین از یکی برای را خیار این توان می نیز و

 و اشتراطُ األجنبیِّ تحکیٌم ال توکیٌل عمن ُجِعل عنھ، فال اختیار لھ معھ.

 از این رو با وجود خیاِر شخِص ثالث، خود آن طرفقرارداد خیار برای شخص ثالث، تحکیم است، نه توکیل از طرف کسی که از جانب او خیار دارد؛ 
 حق بر هم زدن معامله را ندارد.

 
 اشتراطُ الُمؤاَمَرة

 شرط مؤاَمَره (مشاوره، نظرخواهی)

یَاهُ  ِمنْ  هاْستِْئَمار َماھِ َحدِ أ وْ أ ھُمااۡشتَراطِ  بَِمۡعنِي اْلُمَؤاَمَرةِ  اْشتَِراطُ  یَُجوزُ  ةً  أََمَره إِلیٰ  الُرُجوعَ  وَ  َسمَّ   َمْضبُوطَةً  ُمدَّ

 مشورت رندبمی را او نام که کسی با معین زمانی در دو، آن از یکی یا قرارداد طرف دو شود شرط که معنا این به نمود؛ شرط را مشاوره انجام توانمی

 .کنند عمل او نظر به کرده،

 اْلفَْسخَ  اْستِْئَماَرهُ  لَھُ  لِْلَمْشُروطِ  َجازَ  بِاْلفَْسخِ  ْمرَ أ فَإِنْ  ْمُرهُ أ َعلِيٌّ  یَتََوقَّفُ  وَ  ِجھَتِِھَما ِمنْ  اْلَعْقدُ  فَیَْلَزمُ 

 نظر این هب است مجاز لهمشروٌط  باشد، عقد فسخ او عقیدۀ اگر. بود خواهد مشاور دستور بر متوقف و الزم متبایعین طرف از بیع صورت این در

 .کند فسخ را عقد داده، اثر ترتیب

  اْلَغَررِ  ِمنْ  َحَذًرا ُمْنَضبِطٍ  بَِوْجھٍ  الموامرة ُمدَّةٍ  اْشتَِراطُ  یَِجبُ  وَ 

 نیاید. وجود به غرر تا گردد شرط معینی شکل به مشاوره مدت باید البته

 

  أَیَّامٍ  ثََالثَةِ  َعنْ  َمنُ الثَ  نِ اْلُمثَمَ  وَ  َمنِ الثَ  إْقبَاضِ  تَأِْخیرُ  ھُوَ  خیار التأخیر:ـ  ٤

 مراد از تأخیر، تأخیر در تحویل دادن ثمن و مبیع به مدت سه روز از تاریخ عقد است ـ خیار تأخیر:  ٤

 اْلفَْسخِ  فِي َالثَةِ الثَ  بَْعدَ  اْلِخیَارُ  عِ فَلِْلبَائ ِخیرَ التَأ َشَرطَ  الَ  وَ  اْلَمبِیعَ  أَْقبَضَ  الَ  وَ  َمنَ الثَ  قَبَضَ  الَ  وَ  بَاعَ  فِیَمنْ 

موده، ولی ثمن را قبض نکرده و نیز مبیع را تحویل نداده و شرط تأخیر نیز قرار نداده است؛ بایع پس از این سه و در مورد کسی که مبادرت به بیع ن

 تواند معامله را فسخ نماید.روز می

 قبُض البعض کال قبضٍ  
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۳۳ 
 

 قبض قسمتی از ثمن، مانند قبض نکردن است  

 بُِدونِھِ  یَقَعُ  لَِما أَثَرَ  فَالَ  اۡلمالِک بِإِْذنِ  کونَھُ  اْلَمانِعِ  اْلقَْبضِ  َشَرطُ  وَ 

 .ندارد اثر مالک اذن بدون قبض بنابراین باشد؛ مالک اذن به باید است، خیار اعمال مانع که قبضی

َضا قَِرینَةٌ  کانَ  إِنْ  وَ  الثََالثَةِ  بَْعدَ  بِالثََّمنِ  اْلبَائعِ  بُِمطَالَبَةِ  یَْسقُطُ  الَ  وَ  بَْعُضھُ  اَوْ  ُمْستََحقًّا ظَھَر َاۡلثََمنَ  لَوْ  َکَذا وَ   اْلَعْقدِ بِ  الرِّ

ق مقبوض، ثمِن  از قسمتی یا تمام شود معلوم اگر  روز سه از پس عبای سوی از ثمن مطالبه با خیار این نیز و است باقی خیار است، غیر حق متعلَّ

 .باشد عقد به رضایت ۀقرین امر این اگرچه شود،نمی ساقط

 َمْقبُوضٍ  َغْیرُ  ِألَنَّھُ  بَْعَدھَا وَ  الثََالثَةِ  فِي ُمْطلَقاً  اْلبَائعِ  ِمنْ  اْلَمبِیعَ  تَلَفِ  أَيْ  تَلَفُھِ  وَ 

 است نشده قبض مبیع زیرا آن، از بعد یا باشد، روز سه این در چه است، بایع ۀعهد بر حال هر در مبیع تلف

  بَائِِعھِ  َمالِ  ِمنْ  فَھُوَ  قَْبِضھِ  قَْبلَ  تَلِفَ  َمبِیعٍ  ُکلُّ  وَ 

 .گرددمی خارج بایع مال از شود، تلف قبض از پیش که مبیعی هر کّلی طور به و

 
 الروایة لَِمْدلُولِ  اْلُمَوافِقُ  ھُوَ  ھََذا اللَّْیلِ  ُدُخولِ  بَْعدَ  ثَابِتٌ  ھُوَ  ـ خیار ما یَفُسد لیومھ: ٥
 است روایات مدلول موافق نظر، این. شودمی ثابت شب رسیدن از پس خیار این »:ما َیفُسد لیومه«ـ خیار  ٥
 َررُ الضَ  ْنَدفِعْ یَ  الَ  یَْوِمھِ  فِي یَْحُصلُ  اْلفََسادِ  کونِ  َمعَ  اللَّْیلِ  ُدُخولِ  علی وتُھُ ثُب تََوقَّفَ  إَذا وَ  َررِ الضَ  لَِدْفعِ  اْلِخیَارَ  بِأَنَّ  ۡشِکلُ یُ  لَُکۡن  وَ 
 اْلفََسادِ  قَْبلَ  بِاْلفَْسخِ  یَْنَدفِعُ  إِنََّما وَ 

 در کاال دنش فاسد حال، عین در و باشد شب رسیدن بر متوقف خیار این ثبوت اگر و است ضرر دفع برای خیار جعل که است این آن اشکال ولی

 .گرددمی برطرف متاع شدن فاسد از پیش عقد فسخ با تنها ضرر این بلکه شود،نمی دفع وارده ضرر دهد، رخ روز

  بِاللَّْیلِ  یَتَقَیَّدُ  َو الَ  َخْوفِھِ  ِعْندَ  اْلفََسادُ  إلَْیھِ  یَتََساَرعُ  َما ُکلِّ  إِلیٰ  تَْعِدیَتَھُ  اۡستَۡقَربَ  وَ 

 رسیدن فرا هب دانسته، ثابت را خیار فساد، از ترس هنگام و داده سرایت شودمی فاسد سریعاً  که کاالیی هر به را خیار این حکم مصنف همچنین

 است. ننموده مقید نیز شب

 اۡلَخۡضٰرٰواۡت  فِي َکما الَرْغبَةِ  فََواتِ  وَ  اْلَوْصفِ  بِنَْقصِ  اْلفََسادِ  فِي اۡکتِفيٰ  وَ 

 .است چنین سبزیجات در که طور همان داند،می کافی را مشتری رغبت دادِن  دست از و صفات نقص نیز فساد تحقق برای و

 

 قَِدیَمةٍ  ةٍ بَِرِویَ  اْشتَري لَوْ  وَ  بِاْلَوْصفِ  اْشتَري اَوْ  بَاعَ  إَذا رَ یَ  لَِمنْ  ثَابِتٌ  ھُوَ  ـ خیار الرؤیة: ٦

 .است خریده یا فروخته کردن توصیف با فقط را آن و ندیده را مال که است ثابت کسی برای خیار اینـ خیار رؤیت:  ٦

  اْلِخیَارَ  یَْثبُتُ  إِنََّما وَ  ما َرآه بِِخالَفِ  ظَھَرَ  لَوْ  یَتََخیَّر فََکٰذلِکَ 

 .داشت خواهد فسخ اختیار ندارد، را اوصاف آن شود معلوم بعد و بخرد را مالی پیشین، رویت اعتماد به هرگاه همچنین
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  اْلُمْشتَِري. طََرفِ  فِي نَقَصَ  أوْ  اْلبَائعِ  طََرفِ  فِي َزادَ  إَذا

 .شود حاصل نقصی مشتری طرف در یا زیادتی، بایع، طرف در که شود می ثابت خیار صورتی در تنها البته 

 ھو علی الفور أو التَّراخي؟ وجھان، أجوُدھما األول و ھل

 دار است؟ دو نظر وجو دارد که بهترین آن دو نظر اول (یعنی فوری بودن) است.و آیا این خیار فوری است یا مدت
 

افِ  اْلَوْصفِ  وَ  اْلِجْنسِ  ِذۡکرِ  ِمنْ  بَةُ اْلَغائ الشَّْخِصیَّةُ  اْلَعْینُ  ھُوَ  وَ  ِویَّةِ الرَ  ِخیَارٌ  َعلَْیھِ  یَتََرتَّبُ  َما بَْیعِ  فِي يْ أ فِیھِ  البُّدَ  وَ   لِْلَجھَالَةِ  ینَ عَ الرَّ

َشاَرةِ  وَ    ُمَعیَّنٍ  إلی اْإلِ

 ذکر نماید تجهال رفع که ایگونه هب مبیع وصف و جنس باید ـ غایب معین عین همان یا ـ شودمی مترتب آن بر رویت خیار که مالی بیع مورد در
 . شود اشاره معینی عین به و گردد
َشاَرةُ  اْنتَفَتِ  لَوْ  وَ  بَطَلَ  اْلَوْصفِ  أَْنتَفِيَ  فَلَوْ   ْبدالُھإ َعلَْیھِ  بَلْ  اْلَمْدفُوعَ  یُطَابِقْ  لَمْ  لَوْ  اْلِخیَارَ  یُوِجبُ  الَ  الیَّ کُ  اْلَمبِیعُ  کانَ  اْإلِ

 خیار است شده هداد آنچه با انطباق عدم فرض در بوده و کّلی مبیع نباشد، بین در اشاره اگر و است باطل بیع نشود، توصیف کاال اگر نتیجه در
 (به عبارتی دیگر در بیع کلی بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد) .کند تبدیل را آن باید بلکه شود؛نمی ثابت

 
  اْلُمطَابَقَةِ  َعَدمِ  َمعَ  اْلَجِمیعِ  فِي تََخیَّرَ  اْلبَاقِي َوَصفَ  وَ  اْلبَْعضَ  َرْأي لَوْ  وَ 

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

 َواِحدٌ  َمبِیعٌ  ِألَنَّھُ  یَرَ  لَمْ  َما فْسخ علی اِالْقتَِصارُ  لَھُ  لَْیسَ  وَ 

 .نیست بیشتر جنس یک معامله، مورد زیرا نماید، فسخ است ندیده که مقداری به نسبت تنها را معامله تواندنمی و
 

 المراد ھنا البیُع و الشِّراء بغیر القیمة  خیاُر الَغْبن: ـ ۷
 مراد از غبن، در این جا فروش یا خرید مال به قیمت غیر آن استـ خیار غبن:  ٧

 و المشتري مع الَجھالة بالقیمة إذا کان الغبُن بما ال یُتغابَن أی ال یُتَساَمُح بھ غالباً  و ھو ثابٌت لکلٍّ من البائع
ای باشد که ونهبه گ شود، به شرط آن که تفاوتاین خیار برای هر یک از بایع و مشتری در جایی که نسبت به قیمت جهل داشته باشد ثابت می

 نسبت به آن مسامحه صورت نگیرد.پوشی نشود و غالبًا از آن مقدار غبن چشم
 و المرجع فیھ إلی العادة؛ لعدم تقدیِره شرعاً؛ و تُعتَبر القیمةُ وقَت العقد

 ستا تشخیص این امر با عرف است؛ زیرا مقدار آن در شرع معین نشده است. همچنین برای تعیین غبن، قیمت مال در زمان معامله مالک

  ُموِجبُھِ  أَْنتَفِيَ  إِنْ  وَ  التَفَاُوتَ  اْلَغابِنَ  بِبَْذلِ  اْلِخیَارُ  یَْسقُطُ  الَ  وَ 

 است رفته بین از آن پیدایش سبب چه اگر شود،نمی ساقط غبن خیار بپردازد، مغبون به را قیمت تفاوت غابن اگر

 قَْبلَھ ثَبَتَ  لَِما اْستِْصَحابًا

 شود می استصحاب است شده ثابت این از پیش که خیاری زیرا

 اتَّفقا علی إسقاِطھ بالعوض َصحَّ کغیره من الخیارنعم، لِو 
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 البته اگر دو طرف قرارداد در برابر دریافت عوض، نسبت به اسقاط خیار غبن توافق کرده باشند، همانند انواع دیگر خیار، ساقط است

فِ بِالتَ  طالیسقُ  کذا وَ  فُ  کان َسَواءٌ  َصرُّ  اْلَمْغبُونَ  مْ أ اْلَغابِنَ  اْلُمتََصرِّ

 مغبون یا باشد غابن متصرف، خواه شود،نمی ساقط تصرف با غبن خیار نینهمچ

 الَ  أَمْ  هُ َردِّ  ِمنْ  َمانِعٌ  َمنَعَ  أَمْ  ،َکاۡلبَۡیعِ  اۡلِمۡلک َعنْ  بِھِ  َخَرجَ  َسَواءٌ  وَ 

 نباشد چنین یا کند، جلوگیری آن ردّ  از مانعی یا بیع مانند باشد، شده خارج ملکیت از مال آن تصرف، واسطه به خواه و

  ِخیَاُرهُ  فَیَْسقُطُ  ِمۡلِکھِ  َعنْ  أَْخَرَجھ قَدْ  وَ  اْلُمْشتَِري بُونُ اۡلُمغ یَُکونَ  أَنْ  إِالَّ 

 باشد نموده خارج خود ملک از را مبیع بوده، مشتری مغبون، شخص آنکه مگر

 َمنَ الثَ  لِیَأُْخذَ  إلَْیھِ  اْلُمْنتَقِلَة اْلَعْینِ  َردُّ  الَیُۡمِکنَھُ  إذْ 

 .نماید دریافت را خود ثمن گرفته، پس است داده انتقال که را آنچه تواندنمی دیگر زیرا است؛ ساقط او خیار صورت، این در که 

 و فیھ نظر، للضر مع الجھل 

 شود نظر فوق با اشکال مواجه است، زیرا؛ در صورت جهل باعث ورود ضرر به مشتری می

 مة أو المثلِ و حینئٍذ یُمکن الفسُخ و إلزاُمھ بالقی

 چنین موردی باز هم فسخ معامله امکان دارد و در این صورت، مشتری باید قیمت آن را یا مثل آن را پرداخت کند  و بنابراین در

فُ  کان لَوْ  ذلک یَْثبُتُ  کما اْلَعْینُ  تَلِفَتْ  لَوْ  کذا وَ   اْلبَائعَ  اْلَمْغبُونُ  وَ  اْلُمْشتَِري اْلُمتََصرِّ

 است، ابتث فوق حکم هم باز باشد، بایع مغبون، و مشتری متصرف، اگر که چنان است، جاری حکم همین نیز شود تلف مال عین که صورتی در

 اْلقِیَمةِ  اَوْ  اْلِمْثلِ  إلی یَْرِجعُ  اْلَعْینَ  یَِجدْ  لَمْ  وَ  فََسخَ  إَذا فَإِنَّھُ  

 .گیردمی را آن قیمت یا مثل نیابد، را مبیع عین )مشتری توسط مبیع انتقال دلیل به( و کند فسخ را معامله بایع، اگر که بیان این به
 

  َعْنھَا نَقَصَ  وْ أ اْألَْصلِیَّةِ  اْلِخْلقَةِ  َعنِ  َزادَ  َما کلُّ  ھُوَ  ـ خیار الَعیب: ۸
 آید،می پدید اصلی خلقت در که است نقصانی یا زیاده از عبارت عیب خیار عیب:ـ  ٨

 ِصفَةً  اَوْ  ِمْنھَا نَاقَِصةً  وْ أ سِ اْلُخمْ  علی َزائَدةً  کاإلصبع اقِصُ الن وَ  الزائدُ  کان َعْینًا
 .باشد صفت در خواه و آن بودن کم یا انگشت پنج بر انگشت یک بودن اضافه مانند باشد، عینی نقصان و زیاده آن خواه

 َراءِ لشَ ا ِعْندَ  بِاْلَعْیبِ  اْلَجْھلِ  َمعَ  اْلِخیَارُ  فَلِْلُمْشتَِري اْلُمَساَواةِ  َعنْ  فَْضًال  َزاَدھَا أَمْ  ھُ قِیَمتَ  أَْنقَصَ  َسَواءٌ  اْلَمبِیعِ  فِي ذلک دَ جِ وُ  فَإن 
 اْألَْرشِ  وَ  دِّ الرَ  بَْینَ 

 این در داردـن تاثیری قیمت در که زمانی به رسد چه ـ آن افزایش چه شود آن قیمت کاهش باعث چه شود، پیدا مبیع در عیبی چنین هرگاه پس

 .است مخیر ارش گرفتن و معامله رد میان خرید، هنگام در عیب به جهل با مشتری صورت،

 

 اْألَْرش ُمَحاَسبَة
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 محاسبۀ ارش

  فَیُْؤَخذُ  اْلقِیَمتَْینِ  بَْینَ  فَاُوتِ الت نِْسبَةِ  ِمْثلُ  إلَْیھِ  ھنِۡسبَتُ  َمنِ الثَ  ِمنْ  ُجْزءٌ  ھُوَ 

 شودمی گرفته پس و باشدمی قیمت دو تفاوت میان نسبت مانند ثمن، به آن نسبت که است ثمن از جزئی ارش،

  النِّْسبَةِ  تِۡلکَ  ِمْثلَ  َمنِ الثَ  ِمنْ  یُْؤَخذُ  وَ  اً َمعیب وَ  اً َصحیح اْلَمبِیعُ  مَ وَّ یُقَ  نْ بِأ َمنِ الثَ  ِمنْ  ذلک
 اصل از سبت،ن همان به و شودمی گذاریقیمت است، معیوب که حالی در مرتبه یک و است صحیح که حالی در مرتبه یک مبیع که گونه بدین 

 . گرددمی کم ثمن

 ِحیحُ الصَ  وَ  اْلَمِعیبَ  بَْینَ  َما تَفَاُوتُ  الَ 
 .کاهندنمی ثمن از را معیوب و صحیح میان قیمت اختالف که داشت توجه باید

 القیمتَین یُؤَخذ نصفُھماو لو تَعدَّدت القِیَُم إّما أخذت قیمةٌ واحدةٌ متساویةٌ النسبِة إلی الجمیع؛ فِمن 

دوم کآنها) معتبر خواهد بود. بنابراین از دو قیمت متعدد، ی ها دارد (میانگینها متعدد باشند، یک قیمت که نسبت مساوی با همۀ قیمتاگر قیمت

 شودآنها گرفته می

 

 ُمسقِطاِت الردِّ 

 مسقطات رّد مبیع

فِ التَ  .١   بَْعَدهُ  أَمْ  بِاْلَعْیبِ  ِعْلِمھِ  قَْبلَ  کانَ  َسَواءٌ  اْلَمبِیعِ  فِي َصرُّ

 آن، از بعد یا باشد عیب به مشتری علم از قبل تصرف، خواه مبیع، در کردن تصرفـ  ١

فُ  کانَ  َسَواءٌ  وَ   ،َال مْ أ للملک نَاقًِال  التََّصرُّ

 باشد، نشده یا باشد شده مبیع مالکیت انتقال باعث تصرف، که کندنمی تفاوتی نیز و

 ،الَ  أَمْ  ینللعَ  راً غیِّ مُ 

 باشد، نکرده یا باشد کرده تغییر مبیع عین تصرف، واسطه به یا

 ال أَمْ  ِمۡلِکھِ  َعنْ  ُخُروِجھِ  بَْعدَ  إلَْیھِ  َعادَ 

 .باشد درنیامده یا باشد درآمده او ملکیت به دوباره مشتری، ملک از آن شدن خارج از پس یا

 ال مْ أ ِجھَتِھِ  ِمنْ  ُحُدوثِھِ  کان َسَواءٌ  اْلُمْشتَِري علی َمْضُمونٍ  اْلقَْبضِ  بَْعدَ  َعْیبٍ  ُحُدوثِ   .۲

 باشد یمشتر  ناحیه از عیب حدوث خواه باشد، مشتری عهده بر مزبور عیب ضمان که طوری به آن، قبض از پس مبیع در عیبی شدن حادثـ  ٢

 .نباشد یا

د َصْفقَةً  ِريَ اْشت لَوْ  َما .٣  َحُدھَاأ تَلِفَ  وَ  َعْیبٌ  فِیھِ  ظَھَرَ  وَ  اً ُمتََعدِّ

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان  دکتر مالکریمی 1 جزوه متون فقه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

۳۷ 
 

 ـ در صورتی که در یک معامله چند چیز را خریداری کند و معلوم شود معیوب بوده است و یکی از آنها تلف گردد. ٣

  ِمْنھُ  یُْمنَعُ  اْآلَخرَ  فَإِنْ  دِّ الرَ  ِمنْ  أََحُدھَُما فَاْمتَنَعَ  َصْفقَةً  اْثنَانِ  ِريَ اْشت َما .٤

 یک معامله کاالیی را بخرند و یکی از آنها از رّد معامله خودداری کند که در این مورد، طرف دیگر نیز حق رد کردن نداردـ در صورتی که دو نفر در  ٤

 ال أَمْ  اْقتََسَماھَا تََعدََّدتْ  أَمْ  اْلَعْینُ  اتََّحَدتِ  َسَواءٌ  ْرشُ اْأل  لَھُ  وَ 

 چند شیء، و خواه آن را میان خود تقسیم کرده باشند یا نکرده باشند.تواند ارش بگیرد، خواه مورد معامله یک شیء باشد یا و تنها می

ه لَھُ  فَلَْیسَ  َعْیبٌ  أََحِدِھَما في رھَ فظَ  فََصاِعًدا َشْیئَْینِ  ِريَ اْشت لَوْ  َما .٥ ھَُما بَلْ  َردُّ  .اْلَمِعیبِ  بِأَْرشِ  إمساکھما اَوْ  َردُّ

معیوب از کار درآید، مشتری حق رّد آن را ندارد؛ بلکه یا باید هر دو را رد کند یا آن که هر دو را ـ اگر دو یا چند چیز را خریداری کند و یکی از آنها  ٥

 نگه داشته، ارش بگیرد.

 إسقاطُھ مع اختیاِره األرَش أو ال معھ .٦

 ـ مشتری با اختیار ارش یا بدون آن، حق رّد خود را ساقط کند. ٦

 
 ُمسقِطاُت الردِّ و األرش

 مسقطات رد و ارش

  بِاْلَمِعیبِ  ِرًضا بِھِ  َعالًِما َعلَْیھِ  قُُدوَمھُ  فَإِنَّ  :اْلَعْقدِ  قَْبلَ  بِاْلَعْیبِ  ِعْلمُ الْ  .۱

گاهی از عیب قبل از عقد؛ زیرا اقدام به معامله در حالی که علم به عیب وجود دارد، رضایت به مبیع شمرده می ١  شود.ـ آ

 الرضا بھ بعَده غیَر ُمقیٍَّد باألرش .۲

 ـ رضایت به عیب بعد از عقد، بدون آن که این رضایت مقید به گرفتن ارش باشد.  ٢

 إسقاط الخیار .۳

 ـ ساقط کردن خیار ٣

 البراءةُ من الُعیوب .٤

 تبّری کردن بایع از عیوب ـ ٤

 

ي ِھُمھبْ یُ  وَ  اْألَْمرَ  ْظلِمُ یُ  اْلُمَدلِّسَ  کأن ْلَمةُ الظُ  ھُوَ  ـ خیار تدلیس: ۹  اْلَواقِعِ  َغْیرَ  یُوِھمَ  َحتّٰ
 .کند قلمداد واقع ار  غیرواقع تا گرداندمی مبهم را آن و کندمی تاریک را واقعیت کننده،تدلیس گویی تاریکی؛ یعنی تدلیس: ـ خیار تدلیس ٩

 و منھ اشتراطُ صفٍة فتَفوَت، سواٌء کان من البائِع أم من المشتري
 است که وجود ندارد. از مصادیق تدلیس، شرط کردن صفتی از سوی بایع یا مشتری

ْمَضاءِ  وَ  اْلفَْسخِ  بَْینَ  تََخیَّرَ  اْلِخَالفُ  فَظَھَرَ  َذاتِیًّا ال َکما اْلُمْشتَِري تََوھََّمھَا اَوْ  کمال ِصفَةَ  َشَرطَ  فَلَوْ   أَْرشَ  الَ  وَ  َمنِ بِالثَ  اْإلِ
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 آن الفخ سپس و دارد وجود کاال در واقعاً  صفت آن کند خیال مشتری یا باشد، شده شرط شودمی محسوب کمال کاال برای که صفتی هرگاه
 .بگیرد ارش تواندنمی و است مخیر ثمن همان با آن امضای و عقد فسخ میان مشتری گردد، آشکار

 
نَّةُ ال وَ  اۡلِکتابُ  ِمْنھُ  یَْمنَعْ  أَوْ  اْلِعَوَضْینِ  أََحدِ  فِي َجھَالَةٍ  إلی یَُؤدِّ  لَمْ  إَذا اْلَعْقدِ  فِي َسائِغٍ  اْشتَِراطُ  یَِصحُّ  ـ خیاراالشتراط: ۱۰   سُّ

 کتاب یا اشد،ب نداشته پی در را ثمن یا مبیع به نسبت جهالت آنکه به منوط کرد، شرط عقد در توانمی را جایزی امری هرخیار اشتراط:  ـ ١١
  باشد، نکرده ممنوع را آن سنت و

 ِمْنھَُما َواِحدٍ  لُّ کُ  َشاءَ  َما اْلُمْشتَِري یَدِ  فِي الثََمنِ  وْ أ عِ اْلبَائ یَدِ  فِي اْلَمبِیعِ  تَأِْخیرُ  َشَرطَ  لَوْ  کما

 مشتری و ایعب از یک هر که زمان هر تا دارد قرار مشتری دست در که ثمن یا است بایع دست در که مبیع تحویل انداختن تاخیر به که این مانند

 .شود شرط بخواهد

 حمَل الدابَِّة فیما بعُد، أو أنَّ الزرَع یَبلُُغ السبُلَ و یَبطُل باشتراِط غیِر المقدوِر، کاشتراِطھ 

 همچنین شرط کردن امری که مقدور نباشد، باطل است؛ مانند شرط کردن باردار شدن چهارپا در آینده، یا به حد خوشه رسیدن زراعت

 و لو ُشِرط تبقیةُ الزرع إلی أواِن السنبِل جاز

 دار شدن باقی بماند این شرط جایز استخوشهو اگر شرط شود که زراعت تا هنگام 

 و لو ُشِرط غیُر السائغ بطَل الشرطُ و أبطَل العقدَ 

 کنداگر امر نامشروعی شرط شود، شرط باطل است و عقد را نیز باطل می

 

 حکم تخلُّف الشرط

 حکم تخلف شرط

لُّ   إْمَضائَھُ  وَ  فِیھِ  اْلَمْشُروطِ  اْلَعْقدِ  فَْسخِ  بَْینَ  هُ تََخیُّرَ  یُفِیدُ  فَإِنَّھُ  لُِمْشتََرِطھِ  یَْسلَمْ  لَمْ  َشْرطٍ  کُّ
 عقد، امضای و است آمده آن ضمن در مزبور شرط که عقدی فسخ میان لهمشروٌط  شودمی موجب نشود، عمل لهمشروٌط  برای که شرطی هر

 گردد مخّیر
  اْلَعَدمِ  ِألََصالَةِ  فِْعلُھُ  َعلَْیھِ  اْلُمْشتََرطِ  علی یَِجبُ  الَ  وَ 
 است وجوب عدم اصل، زیرا نیست؛ واجب علیهمشروٌط  بر شرط انجام و
ْتیَانِ  ِعْندَ  اْلبَْیعِ  لُُزومُ  أَيْ  لُُزوُمھُ  وَ  الشَّْرطِ  َسَالَمةِ  َعَدمِ  ِعْندَ  بِاْلفَْسخِ  لِلَزَوالِ  ُعْرَضةً  اْلبَْیعِ  َجْعلُ  فَائَِدتُھُ  إِنََّما وَ   بِھِ  اْإلِ
 شود.اگر به شرط عمل شود، بیع الزم می و شرط نماندن سالم صورت در آن فسخ طریق از بیع قراردادن زوال معرض در شرط، این ۀفاید تنها و
 

ً  بَْعُضھُ  فَظَھَرَ  َشْیئاً  ِريَ اْشت لَوْ  کما اْلَعْقدَ  قَاَرنَتِ  َسَواءٌ  ـ خیار الشرکة: ۱۱ َرتْ  أَوْ  ُمْستََحقّا  لَوْ  کما اْلقَْبضِ  قَْبلَ  إلی بَْعَدهُ  تَأَخَّ

 یَتََمیَّز الَ  بَِحْیثُ  بَِغْیِرهِ  اْلَمبِیعِ  اْمتََزجَ 

 یا دارد، علقت دیگری به آن از بخشی که شود معلوم بعد و بخرد را چیزی که موردی مانند باشد، عقد با مقارن شرکت خواهـ خیار شرکت:  ١١

 نباشند هم از زیجداسا قابل که ای گونه به گردد، آمیخته دیگری چیز با مبیع که موردی مانند یابد، تحقق کردن قبض از پیش و عقد از پس
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۳۹ 
 

 أیضاً » عُّض الصفقةِ تب«و قد یُطلَق علی األول  ْسبَةِ بِالنِ  َشرۡیٰکاً  یَِصیرُ  اْلبَقَاءِ  وَ  الشرکةِ  لَِعْیبِ  اْلفَْسخِ  بَْینَ  یَتََخیَّرُ  اْلُمْشتَِري فَإِنَّ 

گاهی  شود کشری نسبت همان به کرده، امضا را عقد یا کند، فسخ شرکت از حاصل عیب استناد به را عقد است مخیر مشتری حاالتی چنین در

 شود.گفته می» خیار تبعض صفقه«به مورد اول 

 

ر التسلیم: ۱۲  بِأَنْ  ْعَدهُ بَ  َعَجزَ  ثُمَّ  ُمْرَسلَةً  َدابَّةً  اَوْ  هِ َعْودُ  یُْعتَادُ  طَائِراً  کانَ  نْ بِأ تَْسلِیِمھِ  إۡمکانَ  ظَنًّا َشْیئاً  ِريَ اْشت لَوْ  ـ خیار تعذُّ
 اْلُمْشتَِري تََخیَّرَ  ذلک نَْحوَ  وَ  رِ الطائ یَُعدْ  لَمْ  وَ  َشَرَدتْ 

ر خیار ـ ١٢
ّ

 گردد،می باز معموالً  که شدبا ایپرنده مبیع مثالً  بخرد، را آن کند تسلیم را مبیع تواندمی بایع اینکه گمان به مشتری اگر :تسلیم تعذ
 مشتری آن، دمانن و نکند مراجعت پرنده و شود فراری چهارپا که نحو این به کند، تسلیم را آن نتواند بعداً  است، شده رها که باشد چهارپایی یا

 نماید فسخ را معامله تواندمی
ا وَ  عُ اْلبائ علی َمْضُمونٌ  اْلقَْبضِ  قَْبلَ  اْلَمبِیعَ  ِألَنَّ    َجْبرُ  ُوُجوهِ الْ  بَْعضِ  َعلَی بِھِ  اِالْنتِفَاعِ  إلۡمکانَ  لَفِ التَ  َمْنِزلَةَ  ذلک یَْنِزلْ  لَمْ  لَمَّ

 َصحَّ  اْلبَْیعِ  اْلتَِزامَ  اْختَارَ  فَإِنْ  بِالتَّْخیِیرِ 
 بعضی در یعمب از برداریبهره امکان دلیل به مورد، این چون ولی ست؛ا مستقر بایع عهده بر مشتری، توسط آن قبض از قبل مبیع ضمان زیرا

 انتخاب را عقد هب التزام مشتری اگر. شودمی جبران خیار با )مبیع به دسترسی عدم بیع، انحالل جای به( رو این از نیست، تلف منزله به حاالت،
 .است صحیح عقد کند،

 

ْفقَة: ۱۳  اْلفَْسخُ  وَ  َمنِ الثَ  نْ مِ  بِقِْسِطھَا االُۡخريٰ  اْلتَِزامِ  بَْینَ  یَتََخیَّرُ  فَإِنَّھُ  إِْحَداھَُما فَتُْستََحقُّ  ِسْلَعتَْینِ  ِريَ اْشت لَوْ  َکما ـ خیار تبعُّض الصَّ
 فِیھَا.

 تواندمی تریمش اینجا در. است دیگری مال آنها از یکی شود معلوم و کند خریداری را کاال دو مشتری اینکه مانندـ خیار تبعض صفقه:  ١٣

 . نماید خفسرا  معامله که آن یا باشد، پایبند قرارداد مفاد بهگیرد، می تعلق آن به که ثمن از مقداری برابر در دیگر، کاالی به نسبت

ْفقَةِ  فِي فَْرقَ  الَ  وَ   اْلبَْیعُ  ْفقَةِ الصَّ  أَْصلَ  ِألَنَّ  ھُنَا ِمْثلَ  کما أمتَعةً  اَوْ  بَْعِضھِ  اْستِْحقَاقُ  فَظَھَرَ  َواِحًدا َمتَاًعا ُکونِھا بَْینَ  ةضَ بعَّ المتَ  الصَّ

 اْلَواِحدِ 

 مثال اینجا در ّنفمص که طور همان یا باشد، دیگری به متعلق آن از بخشی فقط بوده، کاال یک معامله مورد که ندارد تفاوتی صفقه ضتبع خیار در

 .است واحد بیِع  خیار، این تحقق مالک زیرا باشد، کاال چند است، زده

 

ْربِ  بَْینَ  وَ  اْلُغَرَماءِ  علی ًماُمقَدِّ  أَْخِذهِ  بَْینَ  یَتََخیَّرُ  فَإِنَّھُ  َمتَاَعھُ  اْلُمفَلَّس َغِریمُ  دَ جَ وَ  إَذا ـ خیار التَّفلیس: ۱٤   َعھُمْ مَ  بِالثََّمنِ  الضَّ

 یا کند، تصاحب ار  آن طلبکاران، سایر بر مدمق )و فسخ را معامله( است مخیر بیابد، را خود کاالی مفلَّس شخص طلبکارِ  اگرـ خیار َتفلیس:  ١٤

 . گیرد قرار سایرین کنار منث دریافت برای

َکةِ  َوفَاءِ  َمعَ  اْلَمیِّتِ  َغِریمِ  ِمْثلُھُ  وَ   ُمْطلَقاً  قِیلَ  وَ  بِالدَّْینِ  اۡلتَرَّ
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٤۰ 
 

 اگر حتی که است هشدگفته مقابل، در اّما. باشدمی ورشکسته طلبکار مانند کند، می کفایت دین ادای برای ترکه که جایی در نیز میت طلبکار

 .است چنین نیز نکند را او دین کفایت مّیت اموال

 

 أحکام البیع

 احکام بیع

 النَّقُد و النَّسیئة

 بیع نقد و بیع نسیه

 اعلْم أنَّ البیع بالنسبة إلی تعجیل الثمِن و الُمثمِن و تأخیِرھما و التفریِق أربعةُ أقساٍم:

 بودن ثمن و مبیع یا یکی از آن دو، چهار ِقسم است: دارباید توجه داشت که بیع از جهت فوری بودن و مدت

 . السَّلَف.٤. النسیئةُ؛ ۳. الکالي بالکالي؛ ۲النقُد؛   .۱

 ؛ سلف٤. نسیه؛ ٣. کالی به کالی؛ ٢نقد؛  .١

 .و کلُّھا صحیحةٌ عدا البیَع الثانَی؛ فقد َورد النھی عنھ و انعقد اإلجماُع علی فَساِده

 باشند؛ زیرا از بیع کالی کالی در روایات نهی شده است و إجماع بر فساد آن وجود دارد.یح میهمۀ أقسام فوق به جز بیع دوم صح

  َحاالًّ  َمنَ الثَ  کون یَْقتَِضي اْلبَْیعِ  إْطَالقُ  وَ 

 است حال ثمن، که است معنی این به ثمن پرداخت برای مدت تعیین عدم

َدهُ  اْلَعْقدِ  َمْتنِ  فِي تَْعِجیلَھُ  طَ رِ شُ  إِنْ  وَ   ْرطِ الشَ  بُِدونِ  لُِحُصولِھِ  أکَّ

 .است حاصل نیز شرط بدون مهم، این زیرا است؛ امر این بر تاکیدی شود، شرط عقد ضمن در ثمن پرداخت بودن فوری اگر و

 اْلُمَعیَِّن  اْلَوْقتِ  فِي َمنِ الثَ  یَْحُصلْ  لَمْ  لَوْ  عُ اْلبَائ تََخیَّرَ  َمثًَال  اْلیَْومِ  ھََذا فِي تَْعِجیلَھ َشَرطَ  بِأَنْ  ْعِجیلَ التَ  َوقَّتَ  فَإِنْ 

 رد شود، پرداخت روز همان در حتماً  که کند شرط مثالً  که صورت این به کند، معین را خاصی زمان ثمن، پرداخت بودن فوری برای اگر لحا

 .داشت خواهد را عقد فسخ حق بایع نشود، پرداخت شده یاد زمان همان در ثمن که صورتی

  َجلِ اْأل  َضْبطُ  اْعتُبِرَ  أِْجیلَ التَ  َشَرطَ  إِنْ  وَ 

 .نماید تعیین را مدت باید کند، شرط را بودن دارمدت اگر

 اْلَغلَّةِ  کإۡدراکِ  ْقَصانِ النُّ  وَ  یَاَدةَ الزِ  یَْحتَِملُ  بَِما یُنَاطُ  فََال 
 شود معلق محصول، رسیدن مانند رود،می آن در کمی و زیادی احتمال که چیزی به نباید مّدت صورت، این در

 بِذلِکَ  اْلَعْقدُ  فَیَْبطُلُ  َشْھَرْینِ  بَْینَ  المشترک َربِیعٍ  َکَشھَرَ  أُُمورِ  اَوْ  أَْمَرْینِ  بَْینَ  بِاۡلُمۡشتَِرکَ  ال وَ 
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٤۱ 
 

 گردد، معلق باشد،می مشترک الثانیربیع و االول ربیع بین که ربیع ماه مانند است، مشترک چیز چند یا دو میان که امری به نباید که طور همان

 شود.می باطل مدت، تعیین عدم سبب به عقد صورت، این غیر در

 و قیل: یصحُّ و یُحَمل علی األول في الجمیع

 شودو در مقابل گفته شده است که: به فرد اول حمل می

 َمنِ الثَ  فِي اْألََجلَْینِ  بَْینَ  فَاَوتَ  وْ أ ِمْنھُ  أَْزیَدَ  لٍ جَّ لمؤ وَ  ثََمناً  لَِحالٍّ  َجَعلَ  لَوْ  وَ 

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

الً  وَ  بِِمائَةٍ  َحاّالً  کبعتُ «قَاَل:  بِأَنْ  جَّ الً أو  بِِمائَتَْینِ  َشْھَرْینِ  إِلیٰ  ُموٴَ جَّ   »بِِمائَتَْینِ  َشْھَرْینِ  إِلیٰ و  بِِمائَةٍ  َشْھرٍ  إِلیٰ  ُموٴَ

 صورت به« بگوید یا »فروختم درهم ٢٠٠ به ماه دو  تا دار مدت طور به و درهم ١٠٠ دربرابر نقدی صورت به تو به را آن:« بگوید که ترتیب این به
 »فروختم درهم ٢٠٠ به ماه دو تا و درهم ١٠٠ به ماه یک تا دار مدت
ِدهِ  َمنِ الثَ  لَِجھَالَةِ  بَطَلَ   اْألَْمَرْینِ  بَْینَ  بِتََردُّ

 .باشدمی مجهول بودن مرّدد دلیل به معامله، ثمن زیرا است باطل بیع

لَ  لَوْ  وَ   لِِالْنِضبَاِط  َصحَّ  َحاّالً  َجَعلَھُ  اَوْ  اْلبَاقِي أَْطلَقَ  وَ  َمنِ الثَ  ِمنْ  اْلُمَعیَّنَ  اْلبَْعضَ  أَجَّ

 .تاس صحیح اجل، بودن معین دلیل به بیع دهد، قرار نقدی یا بگذارد، مطلق را باقیمانده و کند دارمدت را ثمن از معینی بخشی اگر

لِ  ھُ بَْیعِ  کون َحالَةِ  فِي عُ اْلبَائ اْشتََراهُ  لَوْ  وَ   الثََّمنِ  َعنْ  ِزیَاَدةٍ بِ  َغْیِرهِ  وَ  الثََّمنِ  بِِجْنسِ  بَْعَدهُ  وَ  اْألََجلِ  قَْبلَ  الثَّانِي اْلبَْیعُ  َصحَّ  نَِسیئَةً  اْألَوَّ
لِ   َعْنھُ  نُْقَصانٍ  وَ  اْألَوَّ

 ثمن نسج به را آن چه و آن، از پس چه و باشد مدت انقضای از پیش چه بخرد، است بوده نسیه اول، بیع موجب به که را کاالیی فروشنده، اگر

 است؛ صحیح دوم بیع آن، از کمتر چه و باشد اول ثمن از بیشتر چه و آن، غیر به وچه کند خریداری

لُ  بَْیِعھِ  فِي یُْشتََرطَ  أَنْ  إالَّ  َجَواَزهُ  َعلَی اْألَِدلَّةِ  ُعُمومِ  َمعَ  ُکلَّھُ  ذلِکَ  فِي اْلَمانِعِ  ِالْنتِفَاءِ    اْلبَْیعُ  طُلُ فَیَبْ  اْلبَائِعِ  ِمنْ  بَْیُعھُ  أَيْ  ذلک اْألَوَّ
لُ  الً  أَمْ  َحاًال  کانَ  َسَواءٌ  اْألَوَّ جَّ  اْلَمْشھُورُ  َعلَی قَْبلَھُ  أَمْ  اْألََجلِ  بَْعدَ  اْلبَائِعِ  ِمنْ  بَْیَعھُ  َشَرطَ  َسَواءٌ  وَ  ُموٴ

 روشف یعنی عمل، این که آن مگر دارد، عقدی چنین جواز بر داللت نیز مربوط ادله عموم و ندارد وجود عقد صحت مانِع  موارد، این تمامی زیرا

 .است باطل اول بیع مشهور، نظر بنابر صورت، این در که کند شرط اّول عقد در را خودش به آن دوبارۀ

 یجب قبُض الثمن لو َدفعھ إلی البائع و في األجل ال قبلَھ، 
ش از یاگر مشتری (در بیع نقدی) ثمن را به بایع بپردازد، گرفتن آن واجب است و در بیع نسیه پس از سررسید واجب است ثمن را دریافت کند؛ نه پ

 آن،
  دَ ُوجِ  إِنْ  الحاکم ھُ قَْبضِ  یَِجبُ  َحْیثُ  قَْبِضھِ  ِمنْ  اْلبَائِعُ  اْمتَنَعَ  فَلَوْ 

 کند.پس در صورتی که بایع از دریافت ثمن خودداری کند حاکم ثمن را قبض می
 لَوْ  یَْضَمنھُ  الَ  اْلُمْشتَِري یَدِ  فِي أََمانَةٌ  فَھُوَ  اْلقَْبضِ  ِمنْ  اْمتِنَاِعھِ  اَوْ  إلَْیھِ  اْلُوُصولِ  فِي اْلبَالَِغةِ  بِاْلَمَشقَّةِ  لَوْ  وَ  اۡلحاِکمۡ  قَْبضُ  تََعذَّرَ  فَإِنْ 
 َحقِّھِ  قَْبضِ  ِمنْ  اْمتَنَعَ  َمنْ  کل کذا وَ  تَْفِریطٍ  بَِغْیرِ  تَلِفَ 
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من در دست اری وی از قبض، ثممکن نباشد، خواه به دلیل سختی بسیار در راه دسترسی به حاکم باشد و یا خودد اما اگر قبض ثمن توسط حاکم
 مشتری به امانت خواهد ماند و اگر بدون تعدی و تفریط او تلف شود، ضامن آن نخواهد بود و به طور کلی حکم هر فردی که از دریافت حق خود

 امتناع نماید، همین است.

 یُْعَرفْ  لَمْ  إَذا کذا وَ  اْلقِیَمةَ  اْلُمْشتَِري َعَرفَ  إَذا اْلُمْشتَِري وَ  اْلبَائِعِ  لیع نُْقَصانِھِ  وَ  الثََّمنِ  ِزیَاَدةِ  فِي َحْجرَ  الَ  وَ 

 اگر همچنین یستن وارد اشکالی آن از کمتر و قیمت از بیشتر به آن فروش و خرید در مشتری و بایع بر بداند، را کاال قیمت مشتری که صورتی در

گاه قیمت به  نباشد آ

فَھَ  لیإ یُوِدي أن إالَّ  إْجَماًعا اْلَغْبنِ  بَْینَ  لَِجَوازِ   اْلبَْیعُ  فَیَْبطُلُ  اْلُمْشتَِري اَوْ  اْلبَائِعِ  ِمنْ  السَّ

 .بود خواهد باطل بیع صورت این در که بینجامد مشتری یا بایع سفاهت به آنکه مگر.است صحیح غبنی بیع فقها اجماع به زیرا

 ال یجوُز تأجیل الحالِّ بزیادٍة فیھ

 بیع نقدی با افزودن به ثمن جایز نیستدار کردن مدت

 اْلُمَساَوَمةِ  َغْیرِ  فِي ذکراألجل موجال اْشتََراهُ  َما بَاعَ  إَذا اْلُمْشتَِري َعلَيَّ  یَِجبُ  وَ 

 خواهد آن را بفروشد، در غیر بیع مساَوَمه واجب استدار خریده است و میذکر کردن مدت پرداخت ثمن بر کسی که کاال را به صورت مدت

َضا وَ  اْلفَْسخِ  بَْینَ  ِذۡکَرهُ  بُِدونِ  اْلُمْشتَِري فَیَتََخیَّرُ    لِلتَّْدلِیسِ  َحاًال  بِھِ  الرِّ

 و بدون ذکر مدت، مشتری بین فسخ معامله و رضایت آن به طور نقدی مخّیر است؛ زیرا چنین عملی تدلیس است.

 
 القبض

 قبض

م، سواٌء کان الثمُن عیناً أو َدیناً إطالُق العقد یَقتضي قبَض العوَضین؛ فیتقابَضان   معاً لو تَمانَعا من التقدُّ

با هم به قبض و اقباض اقدام  شدن خودداری نمایند،مطلق گذاردن عقد، مقتضی قبض عوضین است، پس اگر هر دو طرف عقد از پیشقدم

 کنند؛ خواه ثمن، عین باشد یا دینمی

ةً  ْلَمبِیعِ ا إِْقبَاضِ  تَأِْخیرِ  اْشتَِراطُ  َویَُجوزُ   َسائِغٌ  ْرطٌ شَ  ِألَنَّھُ  ُمَعیَّنَةً  َمْنفََعةً  بِھِ  َواِالْنتِفَاعُ  الثََّمنِ  تَأِْخیرِ  اْشتَِراطُ  یَُجوزُ  کما ُمَعیَّنَةً  ُمدَّ
 اْلُعُمومِ  تَْحتَ  فَیَْدُخلُ 

ن نیز جایز برداری از آن به نحو معیّ و بهره زمانی معّینهمان طور که شرط تأخیر در پرداخت ثمن جایز است، شرط به تأخیر انداختن تحویل مبیع تا 

 .شودمی داخل شرط به وفای ادله عموم در و است مشروع شرطی زیرااست 

  َعْنھُ  اْلیَدِ  َرْفعِ  بَْعدَ  بَْینَھُ  وَ  بَْینَھُ  التَّْخلِیَةُ  َغْیِرهِ  فِي وَ  نَْقلُھُ  اْلَمْنقُولِ  فِي اْلقَْبضُ  وَ 

 انتقال آن است و قبض اموال غیرمنقول، به برطرف کردن موانع موجود بین کاال و مشتری پس از رفع ید از آن است قبض اموال منقول به

 و إنما کان القبُض مختلِفاً ألنَّ الشارَع لم یُحدَّه؛ فیُرَجع فیھ إلی العرِف و ھو دالٌّ علی ما ُذکر
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شود آن را معّین نکرده است؛ از این رو برای تشخیص آن به عرف مراجعه می های مختلفی دارد آن است که شارع شکلعلت این که قبض شیوه
 و حکم عرف همان است که ذکر شد.

 اْلُمْشتَِري إِلَی َمانُ الضَ  یَْنتَقِلُ  بِاْلقَْبضِ  أَيْ  بِھِ  وَ 

 شودبا قبض کردن، ضمان مال به مشتری منتقل می

  أَْجنَبِيٍّ  بَْینَ  وَ  بَْینَھُ  ُمۡشتَِرکٌ  وْ أ بِھِ  ُمْختَصٌّ  ِخیَارٌ  لَھُ  یَُکۡن  لَمْ  إَذا

 به شرط آن که مشتری خیار مختص به خود، یا مشترک میان خود و شخص ثالث را نداشته باشد

 أَْیَضاً  ِمْنھُ  َزَمنِھِ  اْلقَْبضِ  بَْعدَ  فَتَلَفُھُ  لَھَُما اْلِخیَارُ  کان فَلَوْ 

 ، تلف مبیع بعد از قبض و در زمان خیار، همچنان بر عهدۀ مشتری خواهد بود.بنابراین اگر خیار، میان بایع و مشتری مشترک باشد

 

 تلف مبیع قبل قبضھ

 تلف مبیع قبل از قبض

  ُمْطلَقاً  عِ اْلبَائ فَِمنَ  قَْبلَھُ  تَلِفَ  لَوْ 

 باشد اشتهد اختصاص مشتری به چه و باشد مشترک بایع و مشتری بین خیار چه بود خواهد بایع مال از گردد، تلف قبض از قبل مبیع اگر

دَ  اْلُمْنفَِصلَ  النََّماءَ  أَنَّ  َمعَ   لِْلُمْشتَِري لَفِ َوالتَ  اْلَعْقدِ  بَْینَ  اْلُمتََجدِّ

 . دارد تعلق مشتری به شود،می ایجاد تلف و عقد بین فاصله در که منفصلی نمائات حال، عین در و

  ِحینِھِ  ِمنْ  یَْفَسُخھُ  بَلْ  أَْصلِھِ  ِمنْ  اْلبَْیعَ  یَْبطُلُ  الَ  التَّلَفَ  ِألَنَّ  ،ذلک فِي ْعدَ بُ  َوَال 

 گردد،می تلف هنگام از عقد فسخ باعث بلکه کند؛نمی باطل آن اساس از را بیع مبیع، تلف زیرا نیست؛ بعید حکم این

 بِِخیَارٍ  اْنفََسخَ  لَوْ   کما

 . است شده فسخ خیار اعمال سبب به بیع که موردی مانند

ِ  ِمنْ  تَلَفُھُ  کان إَذا ھََذا  تََعالَيْ  هللاَّ
 .باشد خداوند به مستند مبیع تلف که است موردی در فوق حکم

ا ُجوعِ  بَْینَ  اْلُمْشتَِري تََخیَّرَ  اْلبَائعِ  ِمنْ  أوْ  أَْجنَبِيًّ  ِمنْ  کانَ  لَوْ  أمَّ  اْلقِیَمِة.  اَوْ  بِاْلِمْثلِ  اْلُمْتلِفِ  ُمطَالَبَةِ  بَْینَ  وَ  بِالثََّمنِ  الرُّ

 .نماید مطالبه را مبیع قیمت مثل کننده،تلف از یا و بگیرد پس را ثمن است مخیر مشتری، باشد، بایع یا ثالث شخص به مستند تلف اگر اما
 

 و لو کان التلُف من المشتري فھو بمنزلة القبض

 اما اگر تلف به دست مشتری باشد، حکم قبض مبیع را دارد.
 أو تَعیَّب من قِبَل ّهللا أو قِبَل البائع تَخیَّر المشتري في اإلمساک مع األرِش و الفسخِ و إن تَلَِف بعُضھ 
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 اگر بعضی از مبیع به سبب سماوی، یا به دست بایع تلف یا معیوب شود، مشتری میان التزام به عقد با گرفتن أرش و فسخ عقد مخّیر است.
 ھ للمشتري إن التََزم و للبائع إن فََسخ.و لو کان العیُب من قِبَِل أجنبیٍّ فاألرُش علی

ایع ب و چنانچه عیب از ناحیۀ شخص ثالث پدید آمده باشد، وی باید در صورت التزام مشتری به عقد، أرش را به او و در صورت فسخ عقد، أرش را به

 بپردازد.

 فََال  ةٍ بُِسْرعَ  نَْزُعھُ  أۡمَکنَ  اَوْ  ُعْرفًا بِھِ  یُْعتَدُّ  َما َمنَافِِعھِ  ِمنْ  یَفُتْ  لَمْ  بَِحْیثُ  َعْوُدهُ  أُْسِرعَ  وَ  إْقبَاِضھِ  قَْبلَ  عِ اْلبَائ یَدِ  ِمنْ  ُغِضبَ  لَوْ  وَ 
  لِْلُمْشتَِري ِخیَارَ 

 قابل منافع عرف، رنظ از که ایگونه به برگردد، او به سریعاً  ولی شود، غصب وی دست از مبیع کند مشتری تسلیم را مبیع بایع، آنکه از قبل اگر

 فسخ قح مشتری باشد، داشته وجود بایع برای غاصب دست از مبیع فوری آوردن بیرون امکان یا باشد، نشده فوت آن از توجهی آن از توجهی

 ندارد را عقد

ُجوعِ  وَ  اْلفَْسخِ  بَْینَ  اْلُمْشتَِري تََخیَّرَ  َوأَالَّ  ُموِجبِھِ  لَِعَدمِ   ُحُصولِھِ  قابِ اۡرتِ  وَ  بِاْلَمبِیعِ  َواِالْلتَِزامِ  َدفََعھُ  کانَ  إنْ  َمنِ بِالثَ  عُ اْلبَائ َعلَی الرُّ

 و ثمن دریافت برای بایع به رجوع و عقد فسخ میان باشد، پرداخته را ثمن مشتری اگر صورت این غیر در ندارد؛ وجود خیار ثبوت برای دلیلی زیرا

 .است مخّیر مبیع تحصیل برای کشیدن انتظار و عقد به التزام

ِة التي کانت في ید الغاصب و إن کانت العیُن مضمونةً علیھ، ألنَّ االُجرةَ بمنِزلِة النَّماء وو   ال اُجرةَ علی البائع في تلک المدَّ
 ھو غیُر مضمون

نزلۀ نمای مدر این مدت که مبیع در دست غاصب بوده است اجرتی بر عهدۀ بایع نیست، اگر چه ضمان عین بر عهدۀ او بوده است؛ زیرا اجرت، به 
 باشد.شده پس از عقد است که مورد ضمان نمیحاصل

 و قیل یَضَمنھا، ألنَّھا بمنِزلة النقِص الداخل قبَل القبض و کالنَّما المتصلِ 
 ر واقعاز قبض در مبیع پیدا شده است و د در مقابل، گفته شده است که بایع ضامن اجرت مزبور است؛ زیرا اجرت، در حکم نقصی است که پیش

 باشدمانند نمای متصل است که بایع ضامن آن می
 و األقوی اختصاُص الغاصِب بھا إّال أن یکوَن المنُع منھ، فیکون غاصباً إذا کان المنُع بغیر حقٍّ 

انچه نباشد؛ مگر آن که جلوگیری از قبض مستند به عمل بایع باشد که در این صورت چتر این است که فقط غاصب ضامن اجرت میولی قول قوی

 به ناحق جلوگیری کرده باشد، غاصب است.

  إلَْیھِ  َحقِّھِ  ُوُصولِ  َعَدمُ  ِألََصالَةِ  االْعتِبَارَ  َحَضرَ  یَُکۡن  لَمْ  إنْ  َحلَفَ  قَْبِضھِ  بَْعدَ  اْلَمبِیعِ  نُْقَصانَ  اْلُمْشتَِري ِعيَ ادّ  لَوْ  وَ 

 عدم اصل، زیرا د؛باش نبوده حاضر کاال، برآورد هنگام به آنکه شرط به خورد، می سوگند کند، ادعا را مبیع بودن کم مبیع قبض از پس مشتری اگر

 است خود حق به مشتری رسیدن

 وَ  لِنَْفِسھِ  یَْحتَاطُ  اْعتِبَاُرهُ  َحَضرَ  إَذا اْلَحقِّ  َصاِحبَ  أَنَّ  ِمنْ  بِالظَّاِھرِ  َعَمًال  عَ اْلبَائ أَْحلَفَ  االْعتِبَارَ  َحَضرَ  بِأَنْ  َکَذلِکَ  یَُکۡن  إِّال  وَ 
 .َحقِّھِ  ِمْقَدارَ  یُْعتَبَرُ 

 زمان در قیح دارنده وقتی ظاهر، حسب به زیرا دهدمی سوگند را بایع است، بوده حاضر کاال برآورده زمان در مشتری اگر یعنی اینصورت، غیر در

 .بود خواهد خود حق میزان مراتب و آورد عمل به را الزم احتیاط است، حاضر حقش برآورد
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لَ  لَوْ  وَ  ضٍ  َغْیرِ  ِمنْ  اْلَجِمیعِ  إِْقبَاضِ  َعَدمِ  الی ْقصِ النَ  فِي قَْولُھُ  الیُۡقبَلُ  َحْیثُ  اۡلدَّۡعويٰ  اْلُمْشتَِري َحوَّ  َعَدِمھِ  وَ  اِالْعتِبَارِ  لُِحُضورِ  تََعرُّ
  َحلَفَ  َمَعھُ  اَوْ 

 گردد، مبیع تمامی نشدن داده تحویل مدعی داده، تغییر را خود ادعای نیست، مسموع مبیع بودن کم بر مبنی وی ادعای که جایی در مشتری اگر

 بخورد قسم باید نشود، یا بشود کاال برآورد وقت در خود حضور عدم و حضور متعرض آنکه از اعم

لِيِّ  بِاۡلدَّۡعويٰ  َسبَقَ  یَُکۡن  لَمْ  َما إلَْیھِ  َحقِّھِ  ُوُصولِ  َعَدمُ  ِألََصالَةِ   َکالَمۡیھِ  لِتَنَاقُضِ  الثَّانِیَةُ  تُْسَمعُ  فَالَ  اْألَوَّ

 دعوای ،صورت این در زیرا باشد؛ نکرده مطرح را اّول ادعای ادعا، این از پیش که آن شرط به باشدمی خود حق به مشتری رسیدن عدم اصل، زیرا

 .نیست مسموع هم با ادعا دو تناقص جهت به دوم

 
 ما یدخل في المبیع

 توابع مبیع

 أنھ یراعٰی فیھ اللُّغة و الُعرف العامُّ أو الخاصُّ الضابط 
 شوددر تعیین توابع مبیع، ضابطه آن است که معنای لغوی عبارت به کار رفته در عقد و نیز عرف عام یا خاص، مراعات می

 و کذا یُراعَی الشرُع بطریق أولی، بل ھو مقدَّم علیھما
 باشدشود؛ بلکه نظر شرع بر لغت و عرف نیز مقدم مییهمچنین نظر شرع به شریق اولی مالک عمل واقع م

. ثمَّ إن اتَّفَقت،   و لعلَّھ أدَرَجھ في الُعرف ألنّھ ُعرٌف خاصٌّ
 

 آیدو شاید مصنف نظر شرع را جزو عرف قرار داده باشد؛ زیرا شرع، عرف خاص به شمار می
 ثمَّ إن اتَّفَقت،

 آید؛ اشکالی پیش نمی های یادشده هماهنگی باشد،حال اگر میان مالک

. ، ثم اللغویُّ ، ثمِّ العرفیُّ م الشرعیُّ  و إّال قُدِّ

 شود.در غیر این صورت، ابتدا بر طبق نظر شرع، سپس نظر عرف و در آخر بر طبق معنای لغوی عمل می

کائ ِمنْ  أَْشبَھَھُ  َما وَ  کالجدار اْلبِنَاءُ  وَ  قَْطًعا َجرُ الشَ  وَ  اْألَْرضُ  تَْدُخلُ  اْلبُْستَانِ  بَْیعِ  فَفِي  َعنْ  َرابَ التُ  لِِحْفظِ  َداِخلِھِ  فِي اْلُمْثبَتَةِ  زِ الرَّ
  اِالْنتِقَالِ 

شود تا از حرکت به عنوان مثال، باغ، زمین و درختان، به طور قطع، و نیز بنا مانند دیوار و آنچه شبیه آن است، مثل موانعی که در زمین کوبیده می
 شوندع باغ، جزء مبیع محسوب میخاک جلوگیری کند، در بی

اأ   اْلَعاَدةِ  اتِّبَاعُ  أَْجَوُدھَُما جھان وَ  ُدُخولِھِ  فَفِي نَْحِوهِ  وَ  لِۡلُسۡکنيٰ  اْلُمَعدِّ  اْلبِنَاءُ  مَّ

 کم عرف است ت از حباشد یا خیر، دو نظر وجود دارد که نظر بهتر، لزوم تبعیولی در این که آیا ساختمان مسکونی و مانند آن جزء توابع مبیع می

 لِْلُعْرِف  ْربُ الشِ  وَ  ِریقُ الطَ  فِیھِ  یَْدُخلُ  وَ 

 و محّل عبور و مجرای آب نیز جزء باغ است؛ زیرا عرف چنین اقتضا دارد
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 اختالُف المتعاقَدین

 اختالف بایع و مشتری

  اْلَمْشھُورُ  َعلَی تَلَفِھَا َمعَ  اْلُمْشتَِري وَ  اْلَعْینِ  قِیَامِ  َمعَ  عُ اْلبَائ یَْحلِفُ  َمنِ الثَ  قَْدرِ  فِي

د یاد کند و اگر تلف شده باشد، مشتری سوگنبنا بر نظر مشهور، در صورت اختالف در مقدار ثمن، اگر عین آن باقی باشد، بایع سوگند یاد می

 کند.می

  اْلُجْملَةِ  فِي َعلَْیھِ  َمااتِّفَاقِھ تَْقِدیرِ  َعلَی اْألََجلِ  قَْدرِ  وَ  َمنِ الثَ  يْ أ تَْعِجیلِھِ  فِي اْختَلَفَا لَوْ  وَ 

 باشند داشته اتفاق بودن دارمدت اصل در اجماالً  که صورتی در ثمن مقدار و ثمن بودن نقدی در مشتری و بایع اگر

 ُکلَّھ َذلِکَ  َعَدمِ  ألصالَة عُ اْلبَائ یَْحلِفُ  عِ اْلبَائ َعنِ  َضِمینٍ  اَوْ  َرْھنٍ  طَ َشرْ  وَ 

 .است موارد این تمامی عدم اصل، زیرا خورد؛می سوگند بایع کردند، اختالف بایع توسط ضامن معّرفی یا رهن دادن شرِط  در نیز و

  لِْألَْصلِ  اْلَمبِیعِ  قَْدرِ  فِي اْختَلَفَا لَوْ  اْلبَائِعِ  قَْولُ  یُقَدَّمُ  َکَذا وَ 

 .گرددمی مقدم اصل، با مطابقت دلیل به بایع قول و است جاری حکم همین نمایند، اختالف مبیع مقدار در متبایعین اگر همچنین

 یَتََحالَفَانِ  اْلَمبِیعِ  تَْعیِینِ  فِي وَ 
 خورندمی سوگند دو هر مبیع، تعیین در اختالف صورت در
َعاءِ     اْآلَخرِ  یَْنفِیھِ  َما ِمْنھَُما ُکلٌّ  ِالدِّ

 نمایدمی نفی را آن دیگری که کند می ادعا را چیزی یک هر زیرا
 التََّحالُفِ  َضابِطُ  ھُوَ  وَ  َزادَ  فِیَما یَْختَلِفَا وَ  أَْمرٍ  َعلَی یَتَّفِقَا لَمْ  بَِحْیثُ 

 .است همین نیز تحالف ضابطه و باشند داشته اختالف آن بر مازاد در تا ندارند اتفاق امری بر که ای گونه به
 اْآلَخرُ  یَدَِّعیھِ  َما نَْفيِ  َعلَی َواِحَدةً  یَِمینًا ِمْنھَُما ُکلُّ  فَیَْحلِفُ 
 خوردمی سوگند یک خود، مقابل طرف ادعای نفی بر کدام هر بنابراین،

  بَْینَھَُما َجاِمَعةً  الَ  وَ  یَدَِّعیھِ  َما إْثبَاتِ  َعلَی الَ 
 .کند یاد سوگند دیگری مدعای نفی و خود اّدعای اثبات یا خود، مدعی اثبات بر آنکه نه

لُّ  َرَجعَ  وَ  اْلَعْقدُ  اْنفََسخَ  َحلَفَا فَإَِذا   بََدلِھَا اَوْ  َمالِھِ  َعْینِ  إِلَی ِمْنھَُما کُّ
 نمایدمی رجوع خود مال بدل یا عین به مشتری و بایع از یک گردیده و هر منفسخ عقد خوردند، سوگند نفر دو هر که آن از پس

 أَْصلِھِ  ِمنْ  الَ  التََّحالُفِ  ِحینَ  أَيْ  ِحینِھِ  ِمنْ  اْلَعْقدُ  یَْبطُلُ  یَتَحالفان َحْیثُ  وَ 
 .عقد انعقاد زمان از نه شود؛می باطل تحالف حین از عقد تحالف، وقوع صورت و در

 فنَماُء الثَمِن المنفِصل المتحلِّل بیَن العقد و التحالُِف للبائع؛ 

 آید، به بایع تعلق داردمیبنابراین، نمائاِت منفصلۀ ثمن که در فاصلۀ بین عقد و سوگند خوردن طرفین به وجود 

 و أما المبیع فیُشِکل حیث لم یَتعیَّن

 به حسب فرض) مبیع متعّین نیست.(اما تعلق نمائات مبیع به مشتری با ایراد مواجه است؛ زیرا 

https://www.mollakarimi.ir/
https://www.instagram.com/vekalatyar/
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://t.me/OmidMollaKarimi


 !بدینواتساپ  09352213175به وکالت و قضاوت  جهت دریافت جزوات رایگان  دکتر مالکریمی 1 جزوه متون فقه
mollakarimi.irweb:  @vekalatyarInstagram:  mollakarimi.omid@gmail.commail: -E @OmidMollakarimiTelegram Channel:  

٤۷ 
 

ةِ  ُمدَِّعي یُقَدَّمُ  ُمْفِسدٍ  َشْرطٍ  فِي اْختَِالفِِھَما فِي وَ  حَّ   الصِّ
 شودمی مقدم عقد صحت مدعی قول کنند، اختالف است عقد ُمفسد که شرطی عدم و دوجو در مشتری و بایع که صورتی در و

فَاتِ  فِي اْألَْصلُ  ِألَنَّھَا   اْلُمْسلِمِ  تََصرُّ
 .است آنها صحت اصل، مسلمان، اعمال در زیرا
لَ  اْلَوَرثَةُ  اْختَلَفَ  لَوْ  وَ  لُّ  نُزِّ   ُموِرثَةٌ  َمْنِزلَةَ  َواِرثٍ  کُّ

ث منزله به کدام هر کنند، اختالف هم با متبایعین ورثه که صورتی در همچنین  .شودمی قلمداد خود مورَّ
  أَْصلَھُ  وَ  اْألََجلِ  وَ  اْلَمبِیعِ  قَْدرِ  فِي اِالْختَِالفُ  کانَ  لَوْ  اْلبَائِعِ  َوَرثَةُ  فَتَْحلِفُ 
 خورندمی قسم بایع ورثۀ شود، اختالف آن عین بقای با ثمن مقدار و مّدت اصِل  مدت، مقدار مبیع، مقدار در اگر بنابراین

 تَلَفِھَا َمعَ  اْلُمْشتَِري َوَرثَةِ  وَ  اْلَعْینِ  قِیَامِ  َمعَ  الثََمنِ  قَدرَ  وَ 
 .کنندمی یاد سوگند مشتری ورثه باشد، شده تلف آن عین بوده، ثمن مقدار در اختالف اگر و

 اتََّحدَ  إنْ  اْلَمبِیعِ  لَِذلِکَ  اْلَعْقدِ  بَلَدِ  فِي اْلُمْعتَادِ  إِلَی یَْنَصِرفُ  النَْقدِ  وَ  اْلَوْزنِ  وَ  اۡلَکۡیلِ  إِْطَالقُ  وَ 

شود؛ به شرط آن که عرف در صورت معین نکردن نوع پیمانه و وزن و پول، هر مورد به آنچه که در محل وقوع عقد متعارف است منصرف می

 واحدی در آن جا حاکم باشد

 اْستِْعَماًال  فَاْألَْغلَبُ  دَ تََعدَ  فَإِنْ 

 تر است مالک خواهد بوداما اگر پیمانه و وزن متعارف، تعدد داشته باشد، موردی که استفاده و نیز استعمال لفظ در آن رایج

 نَظَرٌ  أَیُّھَُما تَْرِجیحِ  فَفِي َذلِکَ  فِي اْختَلَفَا فَإِنْ  إْطَالقًا وَ 

 تالف باشد، در این که کدام مقدم شود مشکل وجود داردو چنانچه میان کاربرد و نامیدن هر یک اخ

 اْلبَْیعُ  بَطَلَ  نْ یَُعیَّ  لَمۡ  لَوۡ  و ْعیِینُ التَ  َوَجبَ  اِالْستِْعَمالِ  فِي تََساَوتْ  فَإِنْ 

 شود.و اگر در کاربرد نیز یکسان باشد، تعیین نوع مورد نظر واجب است و اگر معین نگردد، بیع باطل می

 عِ اْلبَائ َعلَی ْقدِ النَ  وْ أ اْلَوْزنِ  وْ أ بِاۡلَکۡیلِ  اْلَمبِیعِ  بَارِ اْعتِ  أُْجَرةُ  وَ 

 مزد برآورد مبیع از طریق پیمانه کردن یا وزن نمودن یا شمردن، بر عهدۀ بایع است

لِ الدَ  أُْجَرةُ  وَ  اْلُمْشتَِري َعلَی َمنِ الثَ  اْعتِبَارِ  وَ   .اْآلِمرِ  َعلَی الَّ

 دهنده است.باشد، مزد دالل نیز بر عهدۀ سفارشمشتری میو مزد برآورد ثمن بر عهدۀ 

لُ الد یَْضَمنُ  َال  وَ    بِتَْفِریطٍ  إِالَّ  األمتَِعةِ  ِمنْ  بِیَِدهِ  یَْتلَفُ  َما الَّ

 شود نیست، مگر این که تفریط کرده باشددّالل، ضامن کاالهایی که از دست او تلف می

ِعيَ  لَوْ  َعَدِمھِ  َعلَی فَیَْحلِفُ   ْفِریطُ التَ  َعلَْیھِ  اُدُّ

 گرددبنابراین اگر علیه او ادعای تفریط صورت پذیرد، بر عدم تفریط سوگند خورده قولش مقدم می

  َعَدِمھِ  فِي قَْولُھُ  فَیُْقبَلُ  أَِمینٌ  ِألَنَّھُ 
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 شود.بنابراین قول او مبنی بر عدم تفریط پذیرفته می است؛ زیرا دّالل، امین

ا أکثرُ  أَنَّھَا فَاْدِعي عُ اْلبَائ َخالَفَھُ  لَوْ  اْلقِیَمةِ  ِمْقَدارِ  َعلَی َحلَفَ  اْلقِیَمةَ  نَ مِّ ضُ  وَ  َحقِّھِ  فِي ْفِریطُ التَ  ثَبَتَ  فَإِنْ    ھِ بِ  اْعتََرفَ  ِممَّ
ا کند که اختالف پیدا کند و ادعاش بیاید، در صورتی که بایع با او شده به عهدهحال اگر در حّق دّالل، تفریط ثابت شود و ضمان قیمت مال تلف

 خورد،قیمت مال، بیش از مقداری است که دالل اعتراف دارد، نسبت به مقدار قیمت، سوگند می
 التَْفِریطُ  یُنَافِیھِ  ال وَ  دِ اۡلَزائ ِمنْ  ةِ ءاۡلبَرا ألصالَةِ 

 است، ولی با این اصل، منافات ندارد زیرا اصل، برائت ذّمۀ دالل از مقدار زاید است و تفریط وی نیز اگر چه سبب گناه شده
ْثمَ  أَْوَجبَ  إِنْ  وَ   ؛ کما یُقبَل قوُل الغاصب فیھا علی أصحِّ القولَین.اْإلِ

 شود.تر از دو نظر موجود، قول غاصب نیز نسبت به قیمت مال غصبی پذیرفته میهمان طور که بنا بر نظر درست

 

 اإلقالة

 اقاله

قَالَةُ    ِعْنَدنَا بَْیعٌ  الَ  فَْسخٌ  اْإلِ

 اقاله از نظر فقهای امامیه بیع نیست؛ بلکه فسخ عقد است

قَالَةِ  أَمْ  اْلفَْسخِ  بِلَْفظِ  َوقََعتْ  َسَواءٌ    فِیعِ الشَ  وَ  اْلُمتََعاقَِدْینِ  َحقَّ  فِي اْإلِ

 که نسبت به دو طرف عقد و نیز شفیع ثابت است؛ خواه آن را به لفظ فسخ انشا نمایند، یا به لفظ اقاله.

قَالَة بَِسبَبٍ  ھُنَا الَشفََعةَ  إذْ  اۡلَشریکُ  ھُوَ  وَ   اْإلِ

 شودمراد از شفیع نیز شریک است (نه معنای اصطالحی آن)؛ زیرا در اینجا، به سبب اقاله، (حق) شفعه ثابت نمی

 ْلبَْیعِ بِا ِالْختَِصاِصھَا لِۡلَشریکَ  ُشْفَعةٌ  بِھَا یَْثبُتُ  فَال بَْیعاً  ال فَْسًخا کانَۡت  َحْیثُ  وَ 

 آید؛ زیرا شفعه به بیع اختصاص دارد.و از آن جا که اقاله فسخ است نه بیع، بنابراین، به سبب آن، حق شفعه برای شریک به وجود نمی

لِ الدَ  أُْجَرةُ  التَۡسقَطُ  وَ    بِھَا اْلبَْیعِ  َعلَی الَّ

 رودمزد داللی دالل برای انعقاد بیع، با اقاله از بین نمی

  ِحقُ الال اْلفَْسخُ  یُْبِطلُھُ  فَالَ  ابِقِ السَ  بِاْلبَْیعِ  اْستََحقَّھَا ِألَنَّھُ 

 سازد.زیرا استحقاق دالل برای دریافت مزد، به سبب بیع سابق است: بنابراین فسخ بعدی آن را باطل نمی

انِ  أُْجَرةُ  َکَذا وَ   اِالْستِْحقَاقِ  َسبَبِ  لُِوُجودِ  لِ اْألَْفَعا ھَِذهِ  ُصُدورِ  بَْعدَ  الناقِدِ  وَ  الِ یّ اۡلکَ  وَ  اْلَوزَّ

کننده و شمارنده نیز بعد از آن که این کارها صورت پذیرد، همین حکم را دارد؛ زیرا سبِب استحقاِق مزدی این امور فراهم کننده و پیمانهمزد وزن

 است.

 البِنَقیَصتِھ وَ  َسابِقًا اْلبَْیعُ  َعلَْیھِ  َوقَعَ  الَِّذي َمنِ الثَ  فِي بِِزیَاَدةٍ  تَِصحُّ  َوَال 
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 اقاله با افزودن یا کاستن ثمن که بیع سابق، بر اساس آن منعقد گردیده، صحیح نخواهد بود

 مالِِکھِ  إِلَی ِعَوضٍ  لُّ کُ  ُرُجوعَ  َمْعنَاهُ  وَ  فَْسخٌ  ِألَنَّھَا

 باشدزیرا اقاله، فسخ است و معنای فسخ، بازگشت هر یک از عوضین به مالک خود می

 بِفََساِدهِ  فََسَدتْ  وَ  ْرطُ الشَ  فََسدَ  ُمْقتََضاھَا یَُخالِفُ  َما فِیھَا ُشِرطَ  افَإِذَ 

 ردد.گبنابراین اگر در ضمن اقاله شرطی شود که خالف مقتضای ذات اقاله است، آن شرط فاسد بوده و به تبع آن، اقاله نیز فاسد می

قَالَةِ  یَْرِجعُ  وَ   لَھُ  تَابِعٌ  اْلُمتَِّصلُ  نََماُؤهُ  وَ  بَاقِیًا کانَ  نْ إ مالِِکھِ  إلی ِعَوضٍ  کل بِاْإلِ

 گردد و نمائات متصل، تابع عوض است.با اقاله هر عوضی در صورت موجود بودن به مالک برمی

ا وَ    یَْنفَِصلْ  لَمْ  َحْمًال  کانَ  أَنْ  بِھِ  ُرُجوعَ  فَالَ  اْلُمْنفَِصلُ  أَمَّ

 حملی باشد که به دنیا نیامده است. شود، حتی اگرنمی اما به نمائات منفصل رجوع

  اْلِمْثلُ  تََعذَّرَ  اَوْ  قِیَِمیًّا کان إِنْ  لَفِ التَ  یَْومَ  قِیَمتَھُ  اَوْ  ِمْثلِیًّا کانَ  إنْ  فَِمْثلُھُ  تَالِفًا کانَ  فَإِنْ 

(یا روز تعّذر  ر گردد، به قیمت آن در روز تلفاما اگر عوض، تلف شده باشد، در صورتی که مثلی باشد به مثل آن و اگر قیمی باشد یا تهیۀ مثل، متعذِّ 

 شودمثل) مراجعه می

 الِفِ الت بَِمْنِزلَةِ  اْلفَائتَ  اْلَوْصفَ  وْ أ اْلُجْزءَ  ِألَنَّ  بِأَْرِشھِ  َرَجعَ  َمِعیبًا َوَجَدهُ  لَوْ  وَ 

که در اثر عیب از بین رفته است، حکم تلف را  و چنانچه عوض، معیوب شده باشد، حق گرفتن أرِش آن را از طرف دیگر دارد؛ زیرا جزء یا وصفی

 دارد.

 

 نکات مهم مبحث تجارت
 شود.موضوع تجارت به حرام، مکروه و مباح تقسیم می 
 اند نه از عوارض موضوع آن.واجب و مستحب از عوارض خود تجارت 
  موضوع تجارت: ترین محرماتمهمبرخی از 

a.  ،شراب خرما و ...خرید و  فروش اعیان نجس مانند شراب انگور 
b. آالت لهو و لعب، آالت و سایل قمار 
c. بت و صلیب 
d. فروختن سالح به دشمنان دین چنانچه در حال جنگ یا در ُشُرف جنگ باشند 
e. اجاره دادن اماکن و حیوانات بارکش برای انجام کارهای حرام 
f. فروختن انگور و خرما به منظور این که از آنها شراب درست کنند 
g. که به صورت مجسمه استهایی ساختن صورت 
h. غنا 
i. کمک کردن به ستمکاران در جهت ظلم و ستم آنان 
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j. سرایی به باطلنوحه 
k. آنکه مقصود، رد آنها با احتجاج نمودن  علیه پیروان برداری و درس دادن آنها بیکننده و نسخهحفظ و نگهداری کتب گمراه

 آنها باشد یا به دلیل تقیه صورت پذیرفته باشد.
l.  ها را تسخیر کرده و آنان را مطیع خود قرار دهد.)حر و ِکهانت (یعنی عملی که به سبب آن برخی از جنیادر گرفتن ِس 

m. بازیشناسی و شعبدهقیافه 
n. تدلیس زن آرایشگر 
o. اجرت گرفتن برای انجام واجبات کفایی 
p. آنها مانند و لواط و زنا برابر در اجرت دریافت 
q.  تکلیف واجبدریافت اجرت  برای یاد دادن احکام و 
r. قاضی گرفتن رشوه 

 موضوع تجارت: مکروهات 
 صرافی کردن، زیرا صّراف از ربا محفوظ نیست.  .١
 فروشیکفن .٢
 احتکار مواد غذایی .٣
 ذبح حبوانات .٤
 نّساجی .٥
 حجامت کردن .٦
 ضراُب الَفحل، (جهاندن حیوان نر بر حیوان ماده) .٧
 آورد.کاسبی نمودن با پولی که طفل به دست می .٨
 کند.شخصی که در کسب خود از حرام، پرهیز و اجتناب نمیمعامله کردن با  .٩

  شود که انجام یا عدم انجام آن از سوی طرفین، رجحانی ندارد.تجارت مباح، به کارهایی اطالق می 
 شود:گانه به پنج ِقسم تقسیم مینظر از کاال و اجناس خارجی بر اساس احکام پنجتجارت با قطع 

 النفقهای فراهم کردن مخارج خود و افراد واجبتجارت واجب، مانند تجارت بر  .١
 تجارت مستحب، که باعث آسایش و رفاه خانواده و منافع مؤمنین شود .٢
 تجارت مباح، مانند تجارت به منظور زیاد شدن مال و سرمایه .٣
 فروشی و ...تجارت مکروه، مانند کفن .٤
 تجارت حرام، مانند فروش مشروبات و ... .٥

  کند.جاب و قبولی که بر انتقال ملکّیت در مقابل عوض معلوم داللت میعبارت است از ای عقد بیع 
 .شرط  است که صیغۀ ایجاب و قبول به لفظ ماضی گفته شود 
 کند.کسی که به خاطر الل بودن یا بیماری که در زبان او است از سخن گفتن عاجز باشد، اشاره کردن برای ایجاب و قبول کفایت می 
  ایجاب قبل از صیغۀ قبول گفته شود.شرط نیست که صیغۀ 
 :معاطات 

 کند.برای تحقق بیع، ِصرف معاطات کفایت نمی بیع: •
 باشد.با انجام معاطات تصرف هر یک از طرفین معامله در آنچه تصّرف، کرده است مباح می اباحۀ تصّرف: •
 رجوع کنند و مال خود را طلب نمایند.توانند در آن در صورت باقی بودن عین مال، هر یک از طرفین معاطات میرجوع:  •

 :شرایط طرفین عقد 
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 و آن عبارت است از بلوغ، عقل و رشد کمال (اهلیت): •
 اگر مکَره پس از رفع اکراه رضایت دهد، عقد صحیح است.اختیار:  •
قدان فعقدی که توسط شخص غافل، مجنون، کودک، خواب یا کسی که قصد شوخی دارد، منعقد گردد، به دلیل  قصد انشاء: •

 قصد باطل است.
 بیع فضولی  

آن  فروش خرید وشود که طرفین معامله مالک مبیع و ثمن باشند، یا از سوی مالک، اجازۀ بیع در صورتی نافذ میشرط نفوذ:  •
 باشد.را داشته باشند و عقد فضولی از اساس باطل باطل نمی

 نظریۀ کشف: •
  :شود کاشف از صحت عقد از زمان وقوع عقد است.مالک داده می ای که بعدًا از سویاجازه، یعنی اجازهاجازۀ مالک 
  :با توجه به کاشف بودن اجازه، نمای منفصله میان عقد و اجازه به مشتری تعلق دارد و نمای ثمن معین نمای حاصله

 نیز متعلق به بایع است.
، زیرا کندعقد به مالک، در اجازه کفایت نمیسکوت مالک، زمان اجرای عقد، و یا هنگام ارائۀ پیشنهاد اجازۀ کیفیت اجازه:  •

 باشد.سکوت اعم از رضایت می
 گیرد، زیرا عین مال معلق به مالک است.اگر مالک عقد را اجازه نکند مبیع را پس میاجازۀ مالک:  •
شدن بر  ر(مانند سکونت در خانه یا سوا تصرفی نماید که برای آن اجرت استاگر مشتری در مبیع  تصرف مشتری در مبیع: •

 تواند به مشتری رجوع کند.، مالک برای دریافت آن میحیوان)
اگر شخصی چیزی را که مالک آن است به همراه چیزی که مالک آن نیست  بفروشد، و بیع مال خود به همراه مال غیر:  •

در صورت جهل  مشتری باشد وسپس مالک اصلی آن را اجازه نکند بیع نسبت به مبیعی که در مالکیت فروشنده است صحیح می
 به این امر، دارای خیار تبعض صفقه یا خیار شرکت خواهد بود.

اگر کسی آن چه را که قابل مالکیت است به همراه آنچه که قابل  بیع مال قابل تملک به همراه مال غیرقابل تملک: •
مت ک به نسبت قیمت آن به مجموع دو قیماِل قابل تملّ  خواهد داشت و بیع در موردمالکیت نیست، بفروشد، حکم مسألۀ قبل را 

 از ثمن معامله صحیح است.
  مقام) مالک شوند:توانند جانشین (قائمافرادی که می 

 ـ امین حاکم٦ـ حاکم شرع ٥ـ وکیل ٤ـ وصی ٣ـ جدر پدری ٢پدر ـ  ١
    طلب خود را از مال بدهکاربه زور بردارد، در پردازد، حق دارد که ، یعنی کسی که از دیگری طلبی دارد و بدهکار آن را نمیکنندهتقاص

 حکِم حاکم شرع است.
  ش هر دو طرف عقد تواند نقتوانند به جای طرفین عقد قرار بگیرند، ولی اگر وکیل از طرفین اجازه داشته باشد، میکننده، نمیوکیل و تقاص

 را ایفاء کند.
 معامله شرایط عوضین: 

 مبیع باید قابل تملک باشد. •
 سان آزاد و چیزهایی که غالبًا نفعی ندارند صحیح نیست، مثل بیع حشراتفروش ان 
 آیدبیع مباحات قبل از حیازت صحیح نیست؛ زیرا قبل از حیازت، مباحات به ملکیت شخص درنمی 
  باشد، ولی به تبع آثاری که متصرف در آن بر جای گذاشته، مانند عراق و شام صحیح نمی» مفتوح عنوةً «بیع زمین

 است. صحیح
 مبیع باید قابل تسلیم باشد. •

 .اگر کبوتر در هوا به فروش برسد، صحیح نیست، مگر آن که به طور معمول آن کبوتر باز گردد 
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 مبیع باید ملک آزاد و رها باشد. •
 غلیهم اختالف باشد، و باقی گذاردن آن منجر به خراب شدن باشد، ولی اگر میان موقوٌف بیع مال موقوفه صحیح نمی

 ود، نظر مشهور فقها بر جواز بیع وقف است.وقف ش
گاهی از مقدار و جنس و ویژگی •  های ثمنآ

  فروش چیزی که اختیار تعیین بهای آن منوط به تعیین از جانب یکی  از طرفین بیع یا شخص ثالث واگذار شده باشد
 صحیح نیست.

 شد، صحیح نیست.بیع مال در برابر ثمنی که مقدار آن مجهول است، حتی اگر مشاهده شده با 
 .اگر مشتری، مبیع را در مقابل ثمن جهول قبض نماید (و مبیع تلف شود) ضامن آن خواهد بود 
 گیری از شود باید برای اندازهگیری میاگر مبیع و ثمن از اموالی باشد که با پیمانه یا وزن یا شمارش مقدار آن اندازه

 پیمانه، وزنه و شمارۀ متعارف استفاده نمود.
  :مشاهدۀ بیع 

کند، هر چند مورد معامله در زمان قرارداد حاضر نباشد و در صورتی دیدن مبیع از وصف کردن آن کفایت میکفایت مشاهده: •
 دیده است حق فسخ دارد.که خالف آن آشکار شود؛ کسی که زیان

شود مقدم می خورد و قولشی قسم میاگر طرفین معامله در تغییر یا عدم تغییر مبیع اختالف نمودند، مشتر اختالف در تغییر: •
 باشد.(زیرا اصل، عدِم وصوِل حِقّ مشتری به وی می

   :احکام بیع 
 کند.یم کفایت تقلید و بازشناسد باطل از را صحیح عقد تا شودمی آن دارعهده که تجارتی و کسب از دقیق اطالع و احکام آموختن .١
 نماید. مراعات یکسان کنندگانمعامله تمام با را انصاف .٢
 اقاله کردن قرارداد با کسی که پشیمان شده است ، زمانی که طرفین مجلس را ترک کرده باشند یا عدم خیار را شرط کرده باشند. .٣
 تزیین نکردن کاال .٤
 بیان عیب کاال، در صورتی که عیبی در آن باشد .٥
 قسم نخوردن در خرید و فروش .٦
 ید وساییل عبادات.گیری در خرید و فروش به ویژه در خر مسامحه و آسان .٧
اشد که ای بای دارد، البته این کمی و زیادی نباید به اندازهپذیرش کاال در مواردی که نقصی دارد و پس دادن آن در جایی که اضافه .٨

 منجر به جهالت شود
 هیچ یک از طرفین قرارداد، از کاالی خود تعریف نکند و بدی کاالی طرف مقابل را ذکر ننماید. .٩

 از دیگران به بازار برود و نباید دیرتر از دیگران از بازار بیرون برود.نباید زودتر  .١٠
 ترک معامله با : .١١

 :اشناراحتی باعث او به کردن بد و اششادی موجب او به کردن نیکی که است کسی منظور و فرومایه اشخاص األذَنیَن 
 گرددنمی

 :نیست بابرکت هاآن کسب و هستند دور به برکت از که اشخاصی المحاَرفین 
 بهة ذوی  او موالا به شاناموال شبهه زیرا پیشه،ستم افراد مانند ،است ناکشبهه شاناموال که افرادی المال: في الشُّ

 .کندمی سرایت نیز
 در صورتی که با پیمانه کردن و وزن کردن آشنا نیست، متصدی آن نشود.  .١٢
 اشتغال به تجارت را در فاصلۀ طلوع فجر تا طلوع خورشید ترک کند.  .١٣
 نشین خودداری کند.دار شدن وکالت بادیهشخص شهرنشین از عهده .١٤
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 از رفتن به پیشواز قافله خودداری کند.  .١٥
 احتکار نکردن .١٦
 ترترک نمودن ربا در اموال شمردنی، بنا بر قول قوی .١٧
 ترک نسبت دادن سود و زیان به سرمایه .١٨
 ای و وزن کردنی است و هنوز آن را قبض نکرده است، نفروشد.االهایی که پیمانهک .١٩
عدم دخالت در خرید و فروش برادر مؤمنش، یعنی از فروشنده طلب فروش جنسی را نماید که دیگری قصد خرید آن کرده است و در  .٢٠

 قبال آن پول بیشتر بدهد.
   جات:بیع میوه 

 باشد.یز نمیفروش میوه قبل از ظاهر شدن آن جا •
 باشد.فروش میوه بعد از ُبُدّو صالح به اجماع فقها جایز می •
 فروختن میوه در صورتی که بر روی درخت باشد، جایز نیست. •
 فروختن خرمایی که بر روی درخت است با خرمای دیگری جایز نیست و این معامله را بیع مزابنه گویند. بیع مزابنه: •
انۀ همان یا غیر آن در صورتی که از همان جنس باشد جایز نیست و این معامله را بیع محاقله به د فروختن سنبلهبیع محاقله:  •

 گویند.
  ه (حق عابران)حق  ارشانکن از قصد روی از که آن شرط به شود،می عبور آنها کنار از که زراعت و هامیوه قبیل از چیزهایی خوردن: المارَّ

 .است جایز نگیرد، صورت نیز افسادی و نشده عبور
  عبارت است از خرید و فروش طالق و نقره با یکدیگر است. :بیع َصرف 

 شرایط بیع َصرف: •
 قبض و اقباض ثمن و مثمن در مجلس عقد صورت گیرد 
 تا هنگام قبض، در هنگام راه رفتن، به شکل متعارف از هم جدا نشوند و کنار یکدیگر باشند 
 قبض در او که وکالتی استناد به است، مدیون بایع یعنی دیگری ذمۀ بر چه آن که این به بدهد رضایت مشتری که این یا 

 گردد محسوب شدهقبض دهد،می بایع به الذمهمافی
: اگر مقداری از ثمن و مبیع توسط طرفین قبض گردد، بیع َصرف نسبت به همان مقدار صحیح است؛ و نیز طرفین قبض بعض •

 ه) مخیر خواهند بود البته این امر منوط به عدم تفریط از جانب هر یک از طرفین است.در فسخ و اجاره (به دلیل خیار تبعض صفق
 وکالت: •

 :شخصی که وکیل در قبض است، باید ثمن و مثمن را در مجلس عقد و قبل از جدایی طرفین  عقد  وکیل در قبض
 قبض نماید

  :بر است (نه مالک)اگر شخصی وکیل در خود صرف باشد، جدایی وکیل مهم و معتوکیل در َصرف 
اگر ثمن و مبیع هر دو از یک جنس باشند، نباید مقدار یکی از دیگری بیشتر باشد، هرچند یکی از آن  تفاضل در جنس واحد: •

 دو عوض شکسته و یا نامرغوب باشد
 :(م

َ
ف (َسل

َ
ت قبض شده است و مد عبارت است از بیع مال مضمون در ذّمه  و مضبوط، در برابر ثمن معلومی که در مجلس عقد بیع َسل

 تحویل مبیع مشخص گردیده است.
ف: •

َ
 طرفین و موضوع َسل

 ُمسَلم: مشتری 
  إلیه: بایعُمسلٌم 
  فیه: موضوع سلفُمسلٌم 
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ف:  •
َ
 شرایط بیع َسل

 .بیان جنس و وصفی که جهل را برطرف کند 
 ممتنع است.ترین باشد، شرط نیکو یا پست بودن کاال جایز است،ولی اینکه کاال نیکوترین یا پست 
 فروش کرد)توان پیشهر آنچه که وصفش قابل تعین نیست، مبیع َسَلم در آن صحیح نیست. (نمی 
  باید  قبل از جدا شدن طرفین عقد، ثمن تومسط بایع قبض شودو یا آن که ثمن از دینی که مشتری بر ذمۀ بایع دارد

ین، در عقد شرط نشده باشد و اگر شرط شده باشد حساب شود؛ البته این امر در صورتی صحیح استکه پرداخت آن از د
 باشد که باطل است.بیع باطل است؛ زیرا آن بیع دین به دین می

 .تعیین مقدار کاال به وسیلۀ پیمانه و وزن معلوم و یا با شمردن در صورتی که تفاوت میان افراد آن کم باشد 
 باشد. تعیین دقیق زمان تسلیم مبیع که از زیادی و نقصان در امان 
 شدنی باشد.موضوع َسَلف، در صورت تعیین مدت باید هنگام فرا رسیدن زمان تحویل آن یافت 
 شود.دار باشد، بیع َسَلف به طور کلی باطل میاگر مقداری از ثمن مدت 

 ثمن اعالم عدم و اعالم جهت از أقسام  بیع: 
 بیعی است که طرفین قرارداد به آن اتفاق داشته باشند، بدون این که بایع خبر دهد که آن کاال را به چه قیمتی خریده است. :ُمساَوَمة .١
گاهی بایع و مشتری نسبت به مقدار ثمن و سود شرط است. بیعی است که در آنُمراَبَحة:  .٢  علم و آ

 گوید:میدر صورتی که بایع در مبیع افزایشی به وجود نیاورده باشد،  •
 »امآن را به فالن مبلغ خریده« 
 »فالن مبلغ برای من تمام شده است« 
 »قیمت آن برای من فالن مبلغ شده است« 

اگر پس از خریدن کاال عیبی در مبیع حادث شده باشد، بایع باید آن عیب را ذکر نماید و در صورت أخذ أرش بابتآن عیب، باید آن  •
 را از قینت مبیع کم کند.

گذاری نماید (یعنی اگر کاالیی را خریده که دارای اجزایی است، نباید برای اجزای آن، قیمت های مبیع، قیمترای قسمتنباید ب •
 های اجزای کاالهای مزبور، آن را بفروشد)تعیین نماید و با جمع قیمت

قاعدۀ  نموده، مشتری  به دلیل ها، جنس و وصف مبیع دروغ گفته یا اشتباهو اگر مشخص شود بایع نسبت به اعالم ثمن هزینه •
 مخیر است.غرور میان رد و قبول بیع 

جایز نیست بایع با تمسک به حیله، مبیع را به غالم یا فرزندش بفروشد و سپس آن را با قیمتی زیاد از وی بخرد و آن گاه آن قیمت  •
 را به  عنوان ثمن ذکر کند.

 فروشد.در احکام همانند بیع مرابحه است، با این وجه تمایز که در بیع مواضعه بایع بیع را کمتر از قیمت تمام شده آن می ُمواَضَعة: .٣
ء رسد و شریک کردن در آن جایز است. این بیع در حقیقت، بیع جزیبیعی است که مبیع با همان قیمت تمام شدۀ آن به فروش متولّیة:  .٤

 است.مشاع در برابر سرمایه 
ش از شوند و مقدار یکی بیشوند، با هم مبادله میگیری مییا وزن اندازهربا در جایی است که دو کاالی هم جنس که با پیمانه ربا:  .٥

 دیگری است.
 شوند:مواردی که ربا محسوب نمی •

 در اموال شمردنی 
 بین پدر و فرزند 
 بین زن و شوهر 
 سلمان أخذ نماید.بین مسلمان و کافر حربی، زمانی که زیادی را م 
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 .در تقسیم، اگر سهم یک شریک بیش از شریک دیگری شود 
 شود.ربا میان کافر ذّمی و مسلمان ثابت می •
 :دارد وجود زیر هایراه ربا از فرار برای های ربا:حیله •

 است کمتر که عوضی به چیزی کردن ضمیمه. 
 ،ببخشد را زیاده و بفروشد آن با مساوی مقدار به را مبیع بایع. 
 آنچه مالک نمودن، قبض با که این از پس و دهد قرض دیگری به را خود به متعلق عوِض  قرارداد، طرف دو از یک هر 

 .نمایند الذمهبری را یکدیگر گرفت، قرار ذمه بر آن عوض و شدند اندنموده قرض
 کند هبه دیگری به را خود به متعلق عوض طرف، دو از یک هر که این به قبل، مورد شبیه. 

 :خیارات بر چهارده قسم است که عبارت است از:خیارات 
 خیار مجلس .١

 هاویژگی •
 .خیار مجلس اختصاص به عقد بیع دارد 
 کند.رود، زیرا با وجود حائل میان آنها جدایی صدق نمیاین خیار به واسطۀ وجود حائل بین بایع و مشتری از بین نمی 
  آن از  رود، زیرا هنوزمشتری با یکدیگر همراه باشند خیار از بین نمیبا ترک کردن مجلس عقد در صورتی که بایع و

 اند.یکدیگر جدا نشده
 ُمسِقطات خیار مجلس: •

 شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد 
 اسقاط خیار مجلس پس از عقد 
 جدا شدن اختیاری یکی از طرفین (بایع یا مشتری) از دیگری 

 شود.روز پس از خریدن حیوان ثابت می ٣ست و به مدت این خیار تنها مختِصّ مشتری ا :خیار حیوان .٢
 روز فوق از زمان عقد است. ٣تر آغاز بنا بر قول قوی شروع خیار: •
 ُمسِقطات خیار حیوان: •

 شرط سقوط این خیار در ضمن عقد 
 اسقاط این خیار پس از عقد 
 تصرف صاحب خیار 

 چگونگی  این خیار به حسب شرطی است که در ضمن عقد آمده، به شرطی که زمان آن معین و مشخص باشد. :خیار شرط .٣
 درج خیار شرط از جانب اشخاص ذیل ممکن است: •

 برای یکی از طرفین 
 برای هر دوی آنها 
 برای شخص ثالث از طرف هر دو یا یکی از آنها 

 توکیل.قرار دادن شرط خیار برای شخص ثالث؛ تحکیم است نه  •
 :(مشاوره، نظرخواهی) به این معنی که شرط شود طرفین یا یکی از آن دو، در مدتی معین، با فردی که نام وی را  شرط مؤاَمَره

 برند، مشورت نموده و به رأی وی رجوع نمایند.می
. اما شرط رجوع نمودفسخ عقد، متوقف بر دستور مشاور است، زیرا فسخ خالف مقتضی عقد است در این صورت باید به مفاد  •

 باشد.التزام به عقد به دستور مشاور نمی
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مشاور حق فسخ یا التزام به عقد ندارد و صرفًا  صدور دستور و مشاوره به عهدۀ او است، برای اجتناب از غرر الزم است مدت  •
 مشاوره به شکل معین شرط گردد.

 د، به شرط ی که ثمن و مثمن قبض نشده باشد، و شرط تأخیر نیز نشده باشد.شوروز برای بایع ثابت می  ٣خیار تأخیر بعد از :خیار تأخیر .٤
 قبض قسمتی از ثمن مانند آن است که هیچ مقداری از ثمن قبض نشده است. •
 روز و یا بعد از آن از مال بایع خواهد بود، زیرا مبیع را تحویل مشتری نداده است. ٣تلف مبیع مطلقًا در  •

 شود.ار آنچه در همان روز فاسد میخی: خیار ما َیفُسد لیومه .٥
 شود.این خیار پس از رسیدن شب ثابت می •
 باشد.می» ال ضرر«مبنای این خیار حدیث  •

 د.شواین خیار برای کسی که هنگام فروش یا خرید مبیع آن را با وصف فروخته یا خریده و آن ندیده، ثابت می :خیار رؤیت .٦
 ای که رقع جهالت شود، ذکر گردد.شود، باید جنس و وصف مبیع به گونهمیبیع مالی که خیار رؤیت بر آن مترتب  •
اگر قسمتی از مبیع را ببیند و بقیۀ آن را به وصف معمله کرده باشد، در صورت عدم مطابقت آن با اوصاف ذکور در مورد همۀ مبیع  •

 شود، زیرا مورد معامله یک جنس واحد است.خیار ثابت می
 منظور از غبن، در در اینجا فروش یا خرید مال به غیر قیمت آن است. :خیار غبن .٧

 این خیار برای هر یک از بایع و مشتری در جایی که نسبت به قیمت جهل داشته باشد، ثابت است. •
 شود.پوشی نمیشود، به شرط آن که تفاوت به قدری باشد که معموًال  از آن مقدار غبن چشماین خیار با جهل ثابت می •
گردد، چه آن که متصرف، غابن باشد و یا مغبون، مگر آن که مغبون مشتری باشد و مبیع را از ملک خیار غبن با تصرف ساقط نمی •

 خود خارج نموده باشد.
ت، زیرا دایش آن از بین رفته اسگردد، هر چند سبب پیغبن ساقط نمیالتفاوت قیمت را به مغبون بدهد، خیار نانچه غابن مابهچ •

 شود.که قبل از این ثابت شده است استصحاب می خیاری
عیب عبارت است از هر آنچه که نسبت به خلقت اصلی افزابش یا کاهش و نقصی داشته باشد؛ چه آن عیب عینی باشد و : خیار عیب .٨

 چه وصفی.
 .ا أرش بگیردتواند عقد را فسخ کند و یشود و میاطالعی مشتری نسبت به عین، برای وی خیار ثابت میدر صورت بی •
 :محاسبۀ أرش •

 ،شودمی گرفته پس و باشدمی قیمت دو تفاوت میان نسبت مانند ثمن، به آن نسبت که است ثمن از جزئی أرش 
  و شودمی گذاریقیمت است، معیوب که حالی در مرتبه یک و است صحیح که حالی در مرتبه یک مبیع که گونه بدین 

 . گرددمی کم ثمن اصل از نسبت، همان به
 :ُمسِقطات رّد مبیع •

 آن. از بعد یا باشد عیب به مشتری علم از قبل تصرف، خواه مبیع، در کردن تصرف .١
 یبع حدوث خواه باشد، مشتری عهده بر مزبور عیب ضمان که طوری به آن، قبض از پس مبیع در عیبی شدن حادث .٢

 .نباشد یا باشد مشتری ناحیه از
 .گردد تلف آنها از یکی و است بوده معیوب شود معلوم و کند خریداری را چیز چند معامله یک در که صورتی در .٣
 دیگر طرف مورد، این در که کند خودداری معامله ردّ  از آنها از یکی و بخرند را کاالیی معامله یک در نفر دو که صورتی در .٤

 بگیرد ارش تواندمی تنها ندارد و کردن رد حق نیز
 رد را دو هر باید یا بلکه ندارد؛ را آن ردّ  حق مشتری درآید، کار از معیوب آنها از یکی و کند خریداری را چیز چند یا دو اگر .٥

 بگیرد. ارش داشته، نگه را دو هر که آن یا کند
 .کند ساقط را خود ردّ  حق آن، بدون یا ارش اختیار با مشتری .٦
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 :ُمسِقطالت رّد و أرش •
گاهی .١  .ودشمی شمرده مبیع به رضایت دارد، وجود عیب به علم که حالی در معامله به اقدام زیرا عقد؛ از قبل عیب از آ
 .باشد ارش گرفتن به مقید رضایت این که آن بدون عقد، از بعد عیب به رضایت .٢
 خیار. کردن ساقط .٣
 عیوب. از بایع کردن تبّری .٤

یر واقع را واقعیت گرداند تا غکند و آن را مبهم میکننده، واقعیت را تاریک میتدلیس یعنی تاریکی؛ که گویی تدلیس :خیار تدلیس .٩
 قلمداد کند.

م مشتری شود که چنین صفتی در اگر صفتی که برای کاال کمال محسوب می • شود شرط شده باشد، یا انجام عملی موجب توهُّ
 آن اوصاف مذکور را ندارد، مشتری میان فسخ عقد و امضای آن با همان ثمن مخّیر است. او هست، سپس معلوم شود که مبیع

شرط نمودن موارد مشروع در عقد، صحیح است، منوط به آن که منتهی به جهالت در مبیع یا ثمن نشود و یا کتاب و : خیار اشتراط .١٠
 سنت از آن منع نکرده باشد.

شرط نمودن تأخیر تحویل مبیع و ثمن تا هر زمان که هر یک از بایع و مشتری بخواهند، صحیح نیست؛ زیرا این شرط موجب  •
 دهد.ثمن را تشکیل میشود و از جهتی زمان، قسمتی از جهالت مبیع یا ثمن می

 مانند: باشد؛علیه است، باطل میانجام آن خارج از عهدۀ مشروٌط شرط، با شرط نمودن امری که  •
 .شرط شود که حیوان در آینده باردار شود 
 .یا شرط شود که زراعت به صورت خوشه درآید 

 اگر شرط شود که زراعت را تا زمان به حد خوشه رسیدن باقی گذارد، این شرط جایز است. •
 کند.اگر در ضمن عقد بیع، امر غیر مشروعی شرط شود، شرط باطل است و بیع را نیز باطل می •
 شرط: حکم تخلف •

  له خیار فسخ خواهد داشت.هر شرطی که به آن عمل نشود، مشروٌط 
  علیه واجب نیست که به شرط عمل کند.بر مشروٌط 

 فایدۀ شرط: •
 .عدم  انجام شرط: فایدۀ شرط آن است که اگر به آن عمل نشود، بیع را در معرض زوال قرار خواهد داد 
 د.شوانجام شرط: اگر به شرط عمل شود، بیع الزم می 

دارد  علقت دیگری به آن از بخشی که شود معلوم بعد و بخرد را چیزی که موردی مانند باشد، عقد با مقارن شرکت خواه: خیار شرکت .١١
 چیز با مبیع هک موردی مانند یابد، تحقق کردن قبض از پیش و عقد از پس نامند، و خواهکه این ِقسم را  گاهی خیار تبعض صفقه نیز می

صی نامند، زیرا به سبب شرکت نقنباشند و این مورد را گاهی مجازًا عیب می هم از جداسازی قابل که ایگونه به گردد، آمیخته دیگری
 شرکت زا حاصل عیب استناد به را عقد است مخیر مشتری حاالتی چنین شود و از این جهت شبیه عیب است؛ دردر مبیع حاصل می

 .شود شریک نسبت همان به کرده، امضا را عقد یا کند، فسخ
 موارد ثبوت خیار شرکت: •

 .موردی که مشتری چیزی را بخرد و سپس معلوم شود که قسمتی از آن متعلق به دیگری است 
 .موردی که مبیع قبل از قبض مشتری با مال دیگری مخلوط گردد، به نحوی که قابل جداسازی از هم نباشند 

ر تسلیم .١٢
ّ

 این که تسلیم آن برای بایع مکن خواهد بود، بخرد ولی بعدًا نتواند آن را تسلیم کنداگر مشتری چیزی را به گمان : خیار تعذ
 مشتری بین فسخ و اجازۀ عقد مخیر است؛ زیرا ضمان مبیع قبل از قبض آن توسط مشتری، بر عهدۀ بایع مستقر است.

 از آن دو کاال متعلق به دیگری است. مانند آن که مشتری دو کاال را بخرد، و آن گاه آشکار شود که یکی: خیار تبعض صفقه .١٣
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 تصاحب را نآ طلبکاران، سایر بر مقدم) و فسخ را معامله( است مخیر بیابد، را خود کاالی مفلَّس شخص طلبکارِ  اگر: خیار تفلیس  .١٤
 .گیرد قرار سایرین کنار ثمن دریافت برای یا کند،

  احکام بیع 
 میع:دار بودن ثمن و تقسیم بیع از جهت فوری یا مدت •

 نقد 
 .کالی به کالی: که این نوع بیع باطل است 
 نسیه 
 سلف 

 عدم تعیین مدت برای پرداخت ثمن، مقتضی آن است که ثمن نقد است و ذکر فوریت تأکیدی بر این امر است. •
را د تواند عقدر صورتی که فوری بودن پرداخت ثمن در وقت معینی شرط شود اگر در همان مدت خاص پرداخت نشود، بایع می •

 فسخ کند.
دار بودن پرداخت ثمن شرط شود، باید آن زمان معین شود و نباید مدت را به چیزی که احتمال زیاده و نقصان در آن اگر مدت •

 گونه که نباید به مواردی که مشترک است مثل ماه ربیع معلق کرد.وجود دارد، معلق کرد، همان
ع دار ثمن دیگر را یا بین دو زمان از جهت ثمن تفاوت قرار دهد بیبرای بیع مدت اگر بایع برای بیع نقد یک ثمن را تعیین نماید، و •

 شود.باطل است؛ زیرا چنین بیعی، به دلیل این که مرّدد میان دو ثمن است، موجب جهل به ثمن می
 دار نماید، بیع به دلیل معین بودن مدت صحیح است.اگر قسمت معینی از ثمن معامله را مدت •
 دن ثمن در بیع نقدی در مقابل افزودن چیزی به ثمن جایز نیست.دار مومدت •
 فروشد واجب استدار خریده است و آن را به صورت غیر مساومه میذکر مدت پرداخت ثمن برای کسی که کاال را به صورت مدت •

 تواند معامله را فسخ نماید.و در صورت عدم ذکر کدت، به دلیل وجود تدلیس، می
  :مقتضی قبض ثمن و مثمن است، با توجه به مفهوم مخالف این امر، شرط تأخیر در قبض عوضین اشکالی ندارد. اطالق عقد،قبض 

 برداری نماید.تواند شرط کند که تحویل مبیع را تا مدت معینی به تأخیر اندازد و از آن به نحوی معین بهرهبایع می •
 کند.حاکم آنها را وادار به قبض میاگر بایع و مشتری از قبض ثمن و مبیع خودداری کنند،  •
 قبض اموال منقول به انتقال آن است. •
 قبض اموال غیرمنقول به برطرف کردن موانع موجود بین کاال و مشتری پس  از رفع ید از آن است. •
 شود، به شرط آن که مشتری خیار نداشته باشد.با قبض نمودن مبیع، ضمان معاوضی از بایع به مشتری منقل می •

  شتری باشد کند که خیار مختص ماگر مبیع قبل از قبض مشتری تلف شود، از مال بایع خواهد بود، فرقی نمیف مبیع قبل از قبض: تل
 .یا میان بایع و مشتری مشترک باشد

 شود متعلق به مشتری است.نمائات منفصلی که در فاصلۀ بیع عقد و تلف ایجاد می •
 تواند مبیع را نگه داردو أرش بگیرد یا عقد را  فسخ کند.شتری میاگر بخشی از مبیع تلف یا معیوب شود، م •
 سوگند مشتری: •

  در صورتی که مشتری بعد از قبض مبیع، نقصان مبیع را ادعا کند، اگر هنگام برآورد کاال حاضر نبوده باشد؛ سوگند
 دهد.خورد وگرنه بایع را سوگند میمی
  خورد زیرا اصل عدم رسیدن سوگند می» امهمۀ مبیع را تحویل نگرفتهمن «اگر مشتری ادعای خود را تغییر دهد، که

 باشد.مشتری به حق خود می
  :شود؛ می راعاتم خاص، یا عام عرف نیز و عقد در رفته کار به عبارت لغوی معنای که است آن ضابطه مبیع، توابع تعیین درتوابع مبیع

 باشدمی مقدم نیز عرف و لغت بر شرع نظر بلکه شود؛می واقع عمل مالک اولی شریق به شرع نظر همچنین
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   :اختالف بایع و مشتری 
 در مقدار ثمن:  •

 خورد.اگر عین باقی باشد، بایع سوگند می 
 خورد.اگر عین تلف شده باشد، مشتری سوگند می 

 موارد است:خورد، زیرا اصل عدم تمامی این در صورت اختالف بایع و مشتری در موارد ذیل بایع سوگند می  •
 در نقدی بودن ثمن 
 در مقدار ثمن 
 در شرط دادن رهن یا معرفی ضامن 
 در مقدار مبیع 

 شود.اگر بایع و مشتری بر وجود شرطی که ُمفسد عقد است اختالف نمایند، قول شخصی که مدعی صحت عقد است مقدم می  •
ث خود به شمار  •  آیند.میدر صورتی که ورثه اختالف نمایند، هر یک همانند مورِّ

   اجرت 
 برآورد مبیع با بایع است. •
 برآورد ثمن با مشتری است. •
 دهنده است.دالل با سفارش •

 :دالل 
ش خورد و سخندالل در مورد کاالیی که تلف نموده فقط در صورت تفریط ضامن است و اگر وی منکر تفریط شود، قسم می •

 شود، چون دالل امین است.پذیرفته می
اش بیاید، ولی در مورد قیمت مال  با بایع اختالف نمایند، دالل ثابت شود و ضمان مال تلف شده به عهدهاگر در حق الل تفریط  •

 خورد؛ زیرا اصل، برائت ذّمۀ دالل از مقدار زاید است و تفریط وی با این اصل منافات ندارد.قسم می
   :زنند.را بر هم می طرفین عقد پس از انجام معامله با رضایت و توافق یکدیگر معاملهاقاله 

 شود.ماهیت اقاله: اقاله فسخ عقد است نه بیع و برای طرفین عقد و شفیع ثابت می •
 شود، زیرا شفعه مختص بیع است.اقالۀ شفعه ثابت نمی •
 رود.با اقاله نمودن عقد مزد دالل از بین نمی •
 اقاله با افزایش یا کاهش ثمن صحیح نیست. •
گردد و در صورتی که عوض، تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن در روز تلف اش برمیمالک اولیهبا اقاله نمودن، هر عوضی به  •

 شود.بازگردانده می
 شرط مشروعشرط سائغ : 

 

 اإلجارةُ 

 اجاره
 ماھیّةَ اإلجارة

 ماهیت اجاره
 َمْعلُومٍ  بِِعَوضٍ  اْلَمْعلُوَمةِ  اْلَمْنفََعةِ  تملُّک اْلَعْقُد علی ِھيَ 
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 باشدمی معلوم عوضی برابر در معلوم منفعتی تملک بر مبنی  عقدی اجاره

 اْلِجْنِس یَشَمل سائَر العقودِ  بَِمْنِزلَةِ  فَاْلَعْقدُ 

 شودباشد و شامل عقود دیگر نیز میمی جنس منزله به عقد تعریف این در 

ْلحُ  وَ  اْلبَْیعِ  بِاْلَمْنفََعةِ  بِتََعلُّقِھِ  َخَرجَ  وَ    بِاْألَْعیَانِ  اْلُمتََعلِّقُ  الصُّ

 شود.به واسطۀ تعلق گرفتن عقد اجاره به منفعت، عقد بیع و عقد صلحی که به اعیان خارجی تعلق گرفته باشد (از تعریف) خارج می

 بِاْلَمْنفََعةِ  اْلَوِصیَّةُ  بِاْلِعَوضِ  وَ 

 شود)(خارج می منفعت وصیت کردن به عوض قید با و

 اْلبُْضعُ  ھُوَ  َو إنَّما َمْعلُومٌ  ِعَوضٌ  ُمقَابِلِھَا فِي لَْیسَ  إذْ  إْصَداقُھَا َو بِاْلَمْعلُومِ 

 گیرد، و بلکه عوض آن،شود؛ زیرا در مقابل تعیین کردن مهریه، عوض معلومی قرار نمیمهریه قرار دادن منفعت خارج می »معلوم« قید و با

 باشد.فقط استمتاع (زوج از زوجه) می

 أَْصًال  َجْعلِھ علی بِنَاءً  إَجاَرةً  لَْیسَ  فَإِنَّھُ  َمْعلُومٍ  بِِعَوضٍ  اْلَمْنفََعةِ  علی بِالُصْلحِ  طَْرِدهِ  فِي یَْنتَقضُ  َو لکن 

داند؛ صلح یطبق مبنایی که صلح را عقد مستقلی م زیرا شودمی نیز معلوم عوض برابر در منفعت بر صلح شامل زیرا نیست اغیار مانع باال تعریف

 وداجاره، نخواهد ب

 الصیغة

 صیغه
 ».َسنَةً  َمْنفََعتَھَا ملَّکتُک« أوْ  »أکرْیتک« وَ  »آجرتک« إیجابُھا

 »منفعت آن را به مدت یک سال به تو تملیک نمودم«یا » به تو کرایه دادم«یا » به تو اجاره دادم«از:  است عبارت اجاره ایجاب

یَجارِ  بِلَْفظِ  َعبَّرَ  عّما لو بِھِ  لِیَْحتَِرزَ  بِاْلَمْنفََعةِ  التملیک قَیَّدَ    اإلکراءِ  وَ  اْإلِ

 اشدب نموده احتراز شود،می منعقد »أکریتک«یا » آجرتَک «لفظ  با اجاره که مواردی از تا نموده منفعت به مقید را »تملیک«مصنف لفظ 
 بِاْلَعْینِ  إِالَّ  تََعلُّقُھُ  یَِصحُّ  الَ  فَإِنَّھُ 

 گیرندمی تعلق عین به تنها کرایه و اجاره که چرا

  بِھِ  تََعلَّقَ  َما نَْقلَ  یُفِیدُ  ِألَنَّھُ  التملیکِ  بِِخالَفِ  یَِصحَّ  لَمْ  »الدَّارِ  ھَِذهِ  َمْنفََعةَ  آجرتُک« :فَقَالَ  اْلَمْنفََعةِ  علی أَْوَرَدھَُما فَلَوْ 

 فایده زیرا نیست صحیح عقد تملیک، برخالف »دادم کرایه تو به را خانه این منفعت« بگوید: و کند منفعت به مقید را کرایه و اجاره اگر  بنابراین
 گرفته است تعلق آن به که است چیزی انتقال تملیک

َجاَرةِ  َمْوِردَ  ذلک لَْیسَ  وَ  مْلکھا أَفَادَ  علی اْألَْعیَانِ  َوَردَ  فَإِنْ   إلی ھُ إَضافَتُ  فِیھَا فَیَتََعیَّن اْلُمَؤِجرِ  ِملک علی تَْبقِي اْلَعْینَ  ِألَنَّ  اْإلِ

 .بالتملیک یَُعبِّرُ  َحْیثُ  اْلُمْستَأِْجرِ  إلی نَقَلَھَا لِیُفِیدَ  اْلَمْنفََعةِ 
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بیانگر تملیک عین است؛ در حالی که تملیک عین، موضوع اجاره ») ملکتک هذه الدار«بر عین وارد شود (مثال بگوید: » ملکتک«حال اگر لفظ 

به » تکملک«ماند؛ از این رو در عقد اجاره، الزم است که لفظ عین در ملکیت موجر باقی مینیست (بلکه موضوع بیع است)، زیرا (در اجاره)، 

 شود، بیانگر انتقال منفعت به مستأجر باشد.تعبیر می» ملکتک«منفعت اضافه شود تا این که در هر مورد که با لفظ 

َجاَرةَ  نَِويَ  وَ  بِاْلبَْیعِ  َعبَّرَ  و لو فَاَدتِھِ  بَطَلَ  »بکذا َشْھًرا الدَّارِ  ھَِذهِ  بعتک« :فَقَالَ  اْلَعْینُ  یعل أَْوَرَدهُ  فَإِنْ  اْإلِ  ھُوَ  وَ  اْلَعْینِ  نَْقلُ  ِإلِ

َجاَرةِ  ُمنَافٍ    لِْإلِ

تو به «استفاده کند، اما اجاره را قصد کرده باشد؛ چنانچه لفظ بیع را بر سر عین وارد کرده و بگوید: » بعتک«اگر موجر(در صیغۀ ایجاب) از لفظ 

منافات  باشد، در حالی که با اجاره دادنبیانگر  انتقال عین می» بعُتک«، عقد باطل است، زیرا »فروختم این خانه را یک ماه در مقابل فالن مبلغ

 دارد.

 اْلَمْنعُ  َواْألََصحُّ  »َسنَةً  ُسکناھا بِعتُکَ « :قَالَ  َو إنْ 

 .است اجاره نوع این بودن ممنوع ترصحیح قول که »فروختم تو به سالیک  برای را خانه این در سکونت« :بگوید اگر

 

 لزوم األجارة

 الزم بودن اجاره
 لِْلفَْسخِ  اْلُمْقتَِضیَةُ  اْألَْسبَابِ  بِأََحدٍ  اَوْ  بِالتَّقَایُلِ  إالَّ  تَْبطُلُ  الَ  الطََّرفَْینِ  ِمنَ  َالِزَمةٌ  ِھيَ 

 . رودنمی بین از فسخ موجبات از یکی یا اقاله با جز و است الزم عقدی طرف (موجر و مستأجر) دو هر به نسبت اجاره

َجاَرةَ  فَإِنْ  اْلُمنَافَاةِ  لَِعَدمِ  تَْبطُلْ  لَمْ  اْلبَْیعُ  تََعقَّبَھَا لو و   بِاْلَعْینِ  اْلبَْیعُ  وَ  بِاْلَمنَافِعِ  تَتََعلَّقُ  اْإلِ
ردد؛ زیرا منافاتی (بین اجاره و بیع) نیست؛ چرا که اجاره به منافع و بیع به خود گاگر مستأجر پس از اجاره دادن عین، آن را بفروشد اجاره باطل نمی

 گیردعین تعّلق می
 هَغْیرَ  أَوْ  اْلُمْستَأِْجرَ  ھُوَ  اْلُمْشتَِري کان َسَواءٌ  نمکِ یُ  َحْیثُ  اْلَمنَافِعُ  تَبَِعتِھَا إِنْ  وَ 

کس  کند مشتری همان مستأجر باشد (و به او بفروشد)، و یایابد؛ فرقی نمیانتقال میهرچند در جایی که امکان داشته باشد منافع به تبع عین 
 دیگری غیر از مستأجر باشد.

َجاَرةُ  تَْبطُلْ  لَمْ  اْلُمْستَأِْجرَ  ھُوَ  کان فَإِنْ    َمنُ َوالثَ  اْألُْجَرةُ  َعلَْیھِ  یَْجتَِمعُ  بَلْ  األقوي علی اْإلِ

شود؛ بلکه او باید هم اجرت (بابت اجاره) و هم ثمن (بابت خرید عین تر، اجاره باطل نمیقول قوی طبق باشد مستأجر همان مشتری پس اگر

  مستأجره) را بپردازد.

 الثََّمنِ  تَْعِجیلِ  ِمنْ  ذلک یَْمنَعْ  لَمْ  وَ  اْلُمدَّةِ  اْنقَِضاءِ  إلی َصبَرَ  بِھَا َعالِمٌ  َو ھُوَ  َغْیَرهِ  کان َو إنْ 

گاه باشد به این که عین، اجاره داده شده است تا تمام شدن مدت اجاره و در صورتی که مشتری،  شخص دیگری غیر از مستأجر باشد  مشتری آ

 باشد) بپردازد.شود که ثمن عین را فورًا (به مالک که موجر نیز میباید صبر کند، و این صبر کردن مانع از این نمی

انًا َوإِْمَضائِھِ  اْلبَْیعِ  خِ فَسْ  بَْینَ  تََخیَّرَ  بِھَا َجاِھًال  کان َو إنْ   .اْلُمدَّةِ  اْنقَِضاءِ  الی اْلَمْنفََعةِ  َمْسلُوبَ  َمجَّ
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گاه شدن)، بین فسخ کردن بیع و امضا کردن آن به طور مجانی و بدون  و در صورتی که مشتری نسبت به اجاره جاهل باشد در این حالت (پس از آ
 باشد.تفاده کند، مخّیر میاین که تا پایان مدت اجاره از منفعت عین اس

َجاَرةِ  فَْسخِ  تََجدَّدَ  لَوْ  ثُمَّ   اْلُمْشتَِري إلی ال اْلبَائعِ  إلی اْلَمْنفََعةُ  َعاَدتْ  اْإلِ

 گردد، نه بهحال اگر (پس از امضای بیع)، مستأجر اجاره را فسخ کند، در این صورت، منفعت (باقیمانده تا پایان مدت اجاره) به بایع (مالک) برمی

 مشتری

 بِھَا اِالْنتِفَاعُ  َعلَْیھِ  یَتََعذَّرُ  َحّداً  بَلَغَ  إِنْ  وَ  ال یُبِطلُھا اْلُمْستَأِْجرِ  َو ُعذر

 کند؛ اگر چه عذر او به حّدی برسد که که نتواند از آن عین استفاده ببردعذ مستأجر (در مورد استفاده از عین مستأجره)، اجاره را باطل نمی

 َمتَاَعھُ و ال یقِدُر علی إبدالِھ فََسَرقَ  َحانُوتًا اْستَأَْجرَ  کما لو

 ای را اجاره کند و سپس کاالهای آن به سرقت رود و مستأجر نتواند کاالی دیگری را جایگزین آن گرداند.مانند این که مستأجر مغازه
ا ابَّةَ  تَأَْجرَ اسْ  الَِّذي الطَِّریقَ  قَطَعِ  ِمنْ  اْلَمانِعِ  کالثلج اْلُعْذرُ  َعمَّ  لَوْ  َوإِمَّ  ِمْنھَُما لکل اْلفَْسخِ  َجَوازِ  فَاْألَْقَربُ  َمثًَال  لسلوکھ الدَّ

ان را و اما در صورتی که عذر، همگانی و فراگیر باشد، مانند این که طوری برف آمده باشد که مستأجر نتواند راهی را که به خاطر طی کردن آن، حی

 یکتر به درستی آن است که هرکدام  از مؤجر و مستأجر حق فسخ کردن اجاره را دارداجاره کرده است طی کند در این صورت، قول نزد

ِر استیفاِء المنفعِة المقصودِة ِحّساً و لو لَْم یُجبَر بالخیار لَِزم الضرُر المنفیُّ   لتعدُّ

شود جبران نگردد، موجب ضرری می ۀ خیار فسخزیرا عقًال امکان استفاده از منفعت مورد نظر وجود ندارد؛ از این رو اگر این عدم امکان به وسیل
 ) نفی شده است»ال ضرَر و ال ضرار في االسالم«ث با حدی(
فَرِ  لِتَْحِریمِ  الطَِّریقِ  کخوف َشْرِعيٍّ  َمانِعٍ  ُعِرضَ  لَوْ  َما ِمْثلُھُ  وَ  َمانِ ا وَ  فََحاَضتْ  اْلَمْسِجدِ  لکنس اْمَرأَةٍ  اْستِْئَجار أوْ  ِحینَئِذٍ  السَّ  لزَّ

 .اْلُعْذرِ  ُمدَّةِ  یَْنقَِضيَ  ُمِعینِ 

 برای را زنی ای است حرام حالتی چنین در سفر زیرا بترسد راه پیمودن از مثالً  دارد وجود فسخ جواز شود عارض نیز شرعی مانع اگر است همچنین

 . یابد پایان زن عذر مدت بین در و باشد معین نیز اجاره مدت و گردد حائض سپس و کند اجیر مسجد کردن جارو

ِر منزلةَ تَلَِف العین  و یُحتََمل انفساُخ العقِد في ذلک کلِّھ تنزیالً للتعذُّ

ین قرار عاحتمال دارد که در تمامی این موارد، عقد اجاره خود به خود فسخ گردد، با این استدالل که عدم امکان استفاده از عین را به منزلۀ تلف 
 دهیم.
َجارَ  تَْبطُلُ  َو َال    اْلُمْستَأِْجرُ  وَ  اْلُمَؤِجرِ  َمْوتِ  ذلک فِي َسَواءٌ  اْلَعْقدِ  لُُزومِ  یَْقتَِضیھِ  کما بِاْلَمْوتِ  ةُ اْإلِ

کند، در این حکم بین فوت موجر و عقدی چنین چیزی را اقتضاء می لزوم که گردد همان طورنمی باطل فوت (موجر و مستأجر) با عقد اجاره
 مستأجر فرقی وجود ندارد.

ةً  فیؤجرھا اْلبُطُونِ  ِمنْ  بَْعَدهُ  ِمنْ  علی وَ  اْلُمَؤِجرِ  علی َمْوقُوفَةً  اْلَعْینُ  تکون أَنْ  إالَّ   ِالْنتِقَالِ  لُ فَتَْبطُ  اْنقَِضائِھَا قَْبلَ  َمْوتِھِ  یَتَّفِقُ  وَ  ُمدَّ

 َغْیِرهِ  إلی اْلَحقِّ 
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 اجاره مدتی برای را آن علیهم است) موجر (که در طبقۀ اول موقوٌف  سپس باشد و شده وقف بعدی هاینسل و موجر بر شده،اجاره عین آنکه مگر

(که در طبقات بعدی  دیگری انتفاع از عین به حق زیرا شود می باطل اجاره صورت این در که کند فوت اجاره مدت سرآمدن از پیش و دهد

 شودمی باشند) منتقلعلیهم میموقوٌف 

 استحقاقِھ و لھذا ال یملُک نَْقلَھا و ال إتالفھاو لیس لھ التصرُف فیھا إّال َزَمَن 

توانست در آن عین تصرف نماید و به همین خاطر است که قادر به انتقال دادن عین به و آن شخص (موجر) تنها در زمان استحقاق خود می
 شخص دیگر و یا اتالف آن نبوده است.

 أَْیَضاً  بَِمْوتِھِ  بَطَلَتْ  بِنَْفِسھِ  فََعةِ اْلَمنْ  اْستِیفَاءَ  اْلُمْستَأِْجرَ  علی َشَرطَ  لَوْ  وَ 

 گردد.می باطل اجاره او مرگ با کند منفعت استیفای مستأجر خود تنها که کند شرط مستأجر بر موجر اگر

 

 موضوع اإلجارة

 موضوع اجاره
 َوإَِجاَرتُھُ  إَِعاَرتُھُ  تَِصحُّ  َعْینِھِ  بَقَاءِ  َمعَ  بِھِ  اِالْنتِفَاعُ  یَِصحُّ  َما ُکلُّ 

 است صحیح دادنش اجاره و عاریه باشد ممکن آن عین بقای با آن از برداریبهره که چیزی هر
َجاَرةِ  فِي و ینعِکس َعاَرةِ  ُدْونَ  ُکلّیّا اْإلِ   اْإلِ

د، برداری از آن عین نباشبهرهشود (یعنی هر چیزی که با فرض باقی بودن عین آن امکان و این قاعده به طور کلی در مورد اجاره برعکس می
ض باقی توان گفت هر چیزی که با فر اجاره دادن آن هم صحیح نیست) ولی عکس این قاعده در عاریه به طور کلی قابل جریان نیست (یعنی نمی

 باشد.)برداری از آن عین نباشد، عاریه دادن آن هم صحیح نمیبودن عین آن امکان بهره
  لذلک إَجاَرتُھَا تَِصحُّ  َو َال  َعْینِھِ  ال تبقي اللَّبَنُ  ھُوَ  وَ  ِمْنھَا اْلَمْقُصودَ  أَنَّ  َمعَ  ْنَحةُ اْلمِ  إَعاَرةُ  لَِجَوازِ 

جاره دادن ماند، اّما اباشد، با وجود آن که مقصود اصلی از آن یعنی شیر حیوان، عین آن  باقی نمیزیرا عاریه دادن گوسفند شیرده صحیح می

 ماند.یست، زیرا در صورت انتفاع از شیر آن، عین آن باقی نمیگوسفند شیرده صحیح ن

 اْلقِْسَمِة، إلمکاِن استیفاِء المنفعِة بموافقة الشریکِ  َعَدمِ  بِاْعتِبَارِ  اْلُمَشاعِ  ِمنْ  َمانِعَ  ال إذ ُمَشاًعا اَوْ  یُْؤَجرُ  َما کان ُمْنفَِرداً 

برداری دادن مال مشاع به اعتبار این که هنوز تقسیم نشده است مانعی ندارد، چون امکان بهرهاجاره  زیرا باشد مشاع یا مفروز توانمی اجاره مورد 

 از عین با اجازۀ شریک دیگر وجود دارد

 و ال فْرَق بین أن یؤِجَرهُ من شریکھ و غیِره عندنا

 ود شریک اجاره دهد یا به کس دیگریو از نظر فقهای امامیه، در صحیح بودن اجارۀ مال مشاع ، فرقی نیست بین این که آن را به خ
 

 َضماِن المستأِجر

 ضمان مستأجر
  التَّْفِریطِ  أوْ  بِالتََّعدِّي إِالَّ  اْلَعْینَ  اْلُمْستَأِْجرُ  یَْضَمنُ  الَ 
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 باشدمستأجر فقط در صورت تعّدی یا تفریط ضامن می
  اْلقَابِضُ  لَِحقِّ  المالک بِإِْذنِ  َمْقبُوَضةٌ  ِألَنَّھَا

کننده (مستأجر) دارد (که همان ضامن نبودن آن است که عین با إذن مالک به قبض مستأجر در آمده است، به جهت حقی که قبضو دلیل 
 باشد.)انتفاع از عین می

ةُ  بَْینَ  ذلک فِي فَْرقَ  الَ  وَ  َجاَرةِ  ُمدَّ رْ  لَمْ  إَذا بَْعَدهُ  وَ  المالک طَلَبِ  قَْبلَ  بَْعَدھَا وَ  اْإلِ  اْختِیَاًرا طَلَبَھَا َمعَ  یَُؤخِّ

کند که عین در طول مدت اجاره تلف گردد یا پس از پایان مدت؛ خواه حکم  (ضامن نبودن مستأجر در صورت تلف شدن عین) فرقی نمی این در

جر به اختیار أپیش از درخواست مالک (نسبت به استرداد عین) بوده یا پس از درخواست مالک باشد؛ به شرط آن که پس از درخواست مالک، مست

 خود (استرداد عین را) به تأخیر نیندازد

 

 إشتراطُ الضمان و الخیار

 شرط کردن ضمان و خیار
َجاَرةِ  َعْقدِ  فِي ُشِرطَ  لَوْ   اْلَعْقدُ  فََسدَ  بُِدونِِھَما َضَمانُھَا اْإلِ

َجاَرة ُمْقتَِضي وَ  للمشروع َمَخالفَتِھ َحْیثُ  ِمنْ  الَشْرطِ  لِفََسادِ   اْإلِ

نیز ضامن عین باشد عقد اجاره باطل خواهد بود، زیرا این شرط به  تفریط و تعدی بدون مستاجره (توسط موجر)  شرط شود که اجاره عقد رد اگر

 دلیل مخالفت با شرع و مخالفت با مقتضای عقد اجاره باطل است.

ةً  ِألََحِدِھَما وَ  لَھَُما اْلِخیَارِ  اْشتَِراطُ  َو یَُجوزُ   َو اْلُمطَلَّقَةُ  اْلُمَعیَّنَةِ  بَْینَ  فَْرقَ  َو َال  »عند شروطھم اْلُمْؤِمنُونَ « لُِعُمومِ  َمْضبُوطَةً  ُمدَّ

 ِعْنَدنَا

» ایبندندهایشان پمؤمنان به شرط«شرط کردن خیار فسخبرای مؤجر و مستأجر یا برای یکی از آن دو، برای مّدت معینی جایز است، زیرا روایت 

شود)؛ و از نظر فقهای امامیه، پس از اجارۀ معّین (که متعّلق آن مشخص باشد) و بین اجارۀ مطلق فرقی شرط خیار نیز می عام است (و شامل

 وجود ندارد.

  لِْألََعمِّ  وْ أ لِْلُمْستَأِْجرِ  اْلِخیَارِ  اْشتَِراطُ  ھُوَ  وَ  ذلک فِْعلُ  اْلَوِصيِّ  وَ  للوکیل لَْیسَ 

 ری را ندارند؛ یعنی حق شرط کردن خیار فسخ برای مستأجر و یا برای اعّم از مستأجر و برای خودشان را ندارندالبّته وکیل و وصّی حّق چنین کا
ْذنِ  َمعَ  إِالَّ  أََرادَ  إَذا یُْفَسخُ  بَِحْیثُ   اْلفَْسخِ  فِي اْلِغْبطَةِ  ظُھُورِ  أَوْ  اْإلِ

آن که (از طرف موکل) إذن داشته، و یا (در مورد حق داشتن وصّی)  به طوری که هر وقت وکیل یا وصّی بخواهد عقد اجاره را فسخ کند؛ مگر
 مصلحتی در فسخ کردن عقد وجود داشته باشد.

ْذنِ  بُِدونِ  الَ  لِنَْفِسھِ  یَْشتَِرطَھَا َحْیثُ  فَیُْفَسخُ    اْلَوِصيِّ  فِي اْلِغْبطَةُ  َال  وَ  الوکیل فِي اْإلِ

فسخ کند اگر خیار را برای خودش شرط کرده باشد، اّما بدون داشتن إذن در مورد وکیل، و بدون  تواند عقد راپس در این صورت، وکیل یا وصّی می
 توان شرط خیار کردوجود مصلحت در مورد وصّی نمی

یِّ ُمنوطٌ فِْعَل الوص اْلِوَصایَةُ، فإنَّ  کذا و إْبطَالِھَا علی للتسلط اْلُمْقتَِضي اْلِخیَارُ  إَضافَةَ  فِیھَا التوکیل إْطَالقِ  اْقتَِضاءِ  لَِعَدمِ 

 بالمصلحة
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کند که عالوه بر انعقاد اجاره، بتواند شرط خیاری کند که تسلط او بر باطل ساختن اجاره به دلیل آن که اطالق وکالت دادن در اجاره، اقتضاء نمی
 حت است.را در پی دارد؛ و در مورد وصّی شدن نیز همین گونه است چرا که أعمال وصّی، مشروط به وجود مصل

 شروطُ الصحة

 شرایط صّحت عقد
فِِھَما َجَوازِ  وَ  اْلُمتََعاقَِدْینِ  کمال ِمنْ  ال بُدَّ    تََصرُّ

 مؤجر و مستأجر (متعاقدین) باید کامل (بالغ و عاقل) بوده، و بتوانند در اموال خود تصّرف نمایند (جایزالتصّرف باشند)
بِيِّ  إَجاَرةُ  تَِصحُّ  فَالَ    اْلَولِيُّ  لَھُ  إذن اَوْ  ُمَمیًِّزا کان إِنْ  وَ  الصَّ

 بنابراین اجاره توسط غیربالغ هر چند ممّیز باشد و یا ولّی به او إذن دهد صحیح نیست
  ُمْطلَقاً  اْلَمْجنُونِ  الَ  وَ 

 و نیز اجاره توسط دیوانه صحیح نیست مطلقًا (چه مجنون دائمی و چه مجنون ادواری)
 حکمھ فِي َمنْ  أوْ  اْلَولِيُّ  إذن بُِدونِ  اْلَمْحُجورُ  الَ  وَ 

 و نیز اجاره توسط محجور (و کسی که از تصّرف در اموال خود ممنوع است) بدون إذن ولّی او، و یا بدون إذن کسی که در حکم ولّی است صحیح
 باشد.نمی

 َمْعلُوَمتَْینِ  َواْألُْجَرةُ  اْلَعْینِ  ِمنْ  اْلَمْقُصوَدةِ  اْلَمْنفََعةِ  کون ِمنْ  وَ 

 و نیز از اجرت، هر دو معلوم باشددیگر آن است که) منفعت مورد نظر از عین  (شرط
 إِن اْلَمْنفََعةِ  نِ تَْعیِی وَ  اْلَجھَالَةَ  یَْرفَعُ  بَِما َوَصفَھَا اَوْ  اْلَمْنفََعةِ  ُمتََعلِّقَةُ  ِھيَ  الَّتِي اْلُمْستَأَْجَرةِ  اْلَعْینِ  بُِمَشاھََدةِ  بِاْلَمْنفََعةِ  اْلِعْلمُ  یَتََحقَّقُ  وَ 

َدةً  کانت   اْلَجِمیعَ  یُِردْ  لَمْ  وَ  اْلَعْینِ  فِي ُمتََعدِّ

شود از طریق مشاهده کردن عین مورد اجاره، که متعّلق منفعت قرار گرفته اس، و یا از طریق توصیف کردن عین به علم به منفعت محقق می
منفعت در صورتی  که عین دارای منافع متعدد بوده، و استفاده از تمامی آن منافع  ای که جهالت را برطرف نماید و یا از طریق معّین کردنگونه

 مّدنظر نباشد.
ھَا إنْ  اَوْ  َوْزنَھَا اَوْ  بکیلھا اْألُْجَرةِ  فِي وَ  ا کانت َعدِّ  کذلک تکن لَمْ  إِنْ  ُمَشاھََدتِھَا أوْ  اْلبَْیعِ  فِي بِھَا یُْعتَبَرُ  ِممَّ

یابد)، اگر اجرت از چیزهایی باشد که در بیع به وسیلۀ کردن آن یا وزن کردن آن، و یا شمارش اجرت، (تحقق می علم به اجرت از طریق پیمانه

 شود؛ و یا از طریق مشاهده کردن اجرت، در صورتی که اجرت از نوع اجناس مذکور نباشدپیمانه یا وزن یا شمارش سنجیده می

ا کانت إن الثََّالثَةِ  اْألُُمورِ  بِأََحدِ  اْعتِبَاِرھَا َعنِ  اْألُْجَرةِ  فِي َدةُ اْلُمَشاھَ  تَکفي الَ  أَنَّھُ  َو اْألَْقَربُ    بِھَا یُْعتَبَرُ  ِممَّ

نجیدن شود، مشاهده کردن آن به جای ستر آن است که اگر اجرت از چیزهایی باشد که به وسیلۀ پیمانه یا وزن یا شمارش سنجیده میقول درست
 کند،ر (پیمانه، وزن، شمارش) کفایت نمیآن به یکی از سه روش مذکو

َجاَرةَ  ِألَنَّ   اْلِعَوَضْینِ  َعنْ  اْلَغَررِ  اْنتِفَاءِ  ِمنْ  فِیھَا فال بُدَّ  اْلُمَغابَنَةِ  علی َمْبنِیَّةٌ  َالِزَمةٌ  ُمَعاَوَضةٌ  اْإلِ

 جهالت از عوضین (منفعت و اجرت) برطرف شود. ای الزم و مبتنی بر مغابنه است، از این رو باید در اجارهبه دلیل آن که اجاره، معاوضه

 

 اجکام اإلجارة

 اجاره احکام
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ةَ  ِالْقتَِضاءِ  بِاْلَعْقدِ  اْألُْجَرةَ  تُملَک  لِ اْلَعمَ  قَْبلَ  تَْسلِیُمھَا یَِجبُ  الَ  لکن اْآلَخرِ  إلی اْلِعَوَضْینِ  ِمنْ  کل اْنتِقَالِ  اْلُمَعاَوَضةِ  ِصحَّ

کند که هر یک از عوضین به طرف دیگر انتقال یابد.، آید، زیرا صحیح واقع شن معاوضه اقتضا میملکّیت درمیبه محض وقوع عقد، اجرت به 
 مل، اجرت را (به اجیر) تحویل دهدولی (بر مستأجر) واجب یست که قبل از تمام شدن ع

 َو ُمْنفَِصًال  ُمتَِّصًال  ءِ النََّما فَیَْتبَُعھَا الملک أَْصلِ  ثُبُوتِ  فِي اْلفَائَِدةُ  تَْظھَرُ  َو إنََّما

ه شود؛ پس نماء چه مّتل و چفایدۀ (به ماکیت درآمدن اجرت به محض عقد) در ثبوت اصل ملکیت (در صورتی که اجرت عین باشد) معلوم می

 منفصل (از نظر ملکیت) تابع اجرت خواهد بود.

 ذلک قَْبلَ  الَ  فَبَْعَده َعِملَ  علی کانت َو إن اْلُمَؤَجَرةِ  اْلَعْینِ  بِتَْسلِیمِ  تَْسلِیُمھَا َو یَِجبُ 

شود، و اگر  اجاره بر انجام عمل بوده به سبب تحویل دادن عین مورد اجاره (به مستأجر)، تحویل دادن اجرت (به مؤجر توسط مستأجر) واجب می
شود (که به اجیر داده شود) و قبل از آن واجب باشد (یعنی اجارۀ ابدان یا اشخاص)، در این صورت تحویل اجرت پس از انجام عمل انجام می

 ت.  نیس
ْذنِ  َمعَ  إِالَّ  قَْبلَھُ  التَّْسلِیم لَھُ  یَُجزْ  لَمْ  وکیالً  اَوْ  َوِصیًّا اْلُمْستَأِْجرِ  کان لَوْ  حتي  اْلَحالِ  بَِشاِھدٍ  أَوْ  َصِریًحا اْإلِ

(از طرف موکل  ر آن کهحتی اگر مستأجر (که کسی را اجیر کرده است) وکیل یا وصّی باشد جایز نیست که اجرت را قبل از عمل (به اجیر) بدهد مگ
 یا موصی) إذن داشته باشد و یا قرینۀ حالیه داللت بر این امر داشته باشد.

 .اْلفَْسخِ  علی اْألَِجیرِ  تَُسلِّطْ  تَْسلِیمِ  ِمنْ  اْلُمْستَأِْجرُ  َو اْمتَنَعَ  کالحج اْألُْجَرةِ  َعلِيِّ  اْلفِْعلِ  تََوقُّفِ  فََرضَ  و لو

وقف بر گرفتن اجرت (قبل از انجام عمل) باشد مثل انجام حج، و مستأجر از دادن اجرت به اجیر خودداری کند  اگر فرض شود که عمل اجیر، مت

 در این صورت، اجیر حق دارد اجاره را فسخ کند.

 

 ظھوُر العیب في االُجرة:

 معلوم شدن عیب در اجرت:
  اْلَعْقدُ  َمْتنِ  فِي لِْألُْجَرةِ  التَّْعیِینِ  َمعَ  اْألَْرشُ  اَوْ  اْلفَْسخُ  فَلِْألَِجیرِ  َعْیبٌ  اْألُْجَرةِ  فِي أَيْ  فِیھَا ظَھَرَ  لَوْ 

تواند عقد را فسخ کند و یا (آن عین معیوب را قبول کرده و) أرش اگر در آن، یعنی در  اجرت عیبی پیدا شود (که از قبل بوده است) پس اجیر می
 ین کرده باشند.بگیرد، البته در صورتی که اجرت را در ضمن عقد تعی

ْطَالقِ  ِالْقتَِضاءِ  لِیمِ  اْإلِ  .بِاْلِخیَارِ  اْلَعْیبِ  فَیُْجبَرُ  کالبیع اْلبََدلِ  ِمنْ  َمانِعٌ  تَْعیِینُھُ  وَ  السَّ

همچنان شود کند اجرت سالم باشد و تعیین کردن اجرت، مانع از تبدیل کردن آن (به اجرت سالم) میزیرا اطالق (اجاره یا اطالق اجرت) اقتضا می

شود (بحث مذکور در موردی است که در بیع (در مورد ثمن معیوب) همین حکم است؛ از این رو عیب موجود به واسطۀ وجود حق خیار جبران می

 که اجرت، ین بوده باشد)

َضا اْلفَْسخُ  لَھُ  َجازَ  َو إّال  إلَْیھِ  أُِجیبَ  فَإِنْ  أُْجَرةً  اْلَمِعیبِ  تَْعیِینِ  لَِعَدمِ  بِاْلبََدلِ  یُطَالَبُ  التَّْعیِینِ  َعَدمِ  أيْ  َعَدِمھِ  َو َمعَ   اْلَمِعیبِ بِ  َو الرِّ

رِ  ِعَوًضا اْلَمْدفُوعُ  لِتَْعیِینِ  بِاْألَْرشِ  فَیُطَالَبُ   َغْیِره بِتََعذُّ
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د را فسخ کرده، تواند یا عقیر میپس اگر با دادن بدل، به اجیر پاسخ مثبت داده شود (بحثی نیست) و گرنه (اگر مستأجر، بدل را به اجیر ندهد) اج
و یا به همان جنس معیوب رضایت دهد و (از مستأجر) أرش بگیرد، زیرا اجرت پرداخت شده (که معیوب درآمده است) لزومًا به عنوان عوض در 

 شود، چرا که اجرت دیگری (که همان بدل یعنی اجرت سالم است) قابل پرداخت نیست.نظر گرفته می
 

ُد االُ   جرةتعدُّ

 تعدد اجرت
میَِّة اُخري، أو إحداھما في الخیاطةِ الّرو بِأُْجَرةٍ  آَخرَ  یَْومٍ  فِي وَ  بِأُْجَرةٍ  بَِعْینِھِ  یَْومٍ  فِي اْلَمتَاعِ  کنقلِ  تَْقِدیَرْینِ  َعلِيِّ  أُْجَرتَْینِ  َجَعلَ  لَوْ 

ةُ  فَاْألَْقَربُ  و االُخری علی الفارسیَّة حَّ  الصِّ

دو اجرت (برای اجیر) تعیین کند، مانند این که برای حمل کاال در روز معینی، یک اجرت و برای حمل کاال در روز  اگر مستأجر طبق دو فرض،
دیگری، اجرت دیگری مشخص نماید؛ و یا مانند این که برای خیاطی کردن رومی (که دو دوخت دارد) یک اجرت؛ و برای خیاطی کردن فارسی 

 ای صحیح است.تر آن است که چنین اجارهتعیین نماید، در این صورت قول درست(که یک دوخت دارد) اجرت دیگری را 
 اْلَجَوازِ  ِألََصالَةِ  وَ  َمْعلُوَمةٌ و الواقع ال یخلو منھما أُْجَرتُھُ  وَ  َمْعلُومٌ  اْلفِْعلَْینِ  کال ِألَنَّ 

ر خارج صورت گرفته است، خارج از یکی از آن دو کار نیست؛ و به باشد، و آنچه که دزیرا هر دو کار معلوم بوده، و اجرت هر دو کار نیز معلوم می
 باشد.دلیل آن که اصل بر صّحت می

 شروطُ المنفعة

 اجاره مورد منفعت شرایط

ةِ  فِي بُدَّ  ال َجاَرةِ  ِصحَّ ةِ بِبُ  ِوَالیَتِھِ  تَْحتَ  یَْدُخلُ  َمنْ  وَ َوھُ  لَِمْوَالهُ  أوْ  لِْلُمَؤجرِ  أيْ  لَھُ  مملوکةً  اْلَمْنفََعةِ  کون ِمنْ  اللُُّزومِ  َوْجھُ  علی اْإلِ  نُوَّ

 ُحْکمِ  أوْ  ِوَصایَةٍ  اَوْ 

 یبرای این که اجاره به شکل لزوم (و غیرقابل فسخ) صحیح باشد، شرط است که منفعت در ملکیت او، یعنی؛ در ملکیت موجر و یا در ملکیت موال
 بودن یا وصایت یا به سبب حکم حاکم شرع، مشمول والیت او باشدموجر باشد؛ و موالی موجر کسی است که موجر به واسطۀ فرزند 

کما لو استأجَر العیَن فَملک منفعتَھا باألصالِة، ال بالتَبعیَّة للعین، ثُمَّ آَجَرھا أو أوصی لھ بھا  بِاْألََصالَةِ  لَھُ  مملوکةً  کانت َسَواءٌ 

 لِْلَعْینِ  لملکھ بِالتَّبَِعیَّةِ  أوْ 

ت مذکور، اصالتًا ملک موجر بوده باشد؛ مثل این که شخصی عین را اجاره کند که در این صورت اصالتًا مالک منفعت آن کند که منفعفرقی نمی

ند این که دهد، و یا مانشود، نه این که به تبعیت از عین، مالک منافع آن گردد؛ سپس آن مستأجر، عین را به کس دیگری اجاره میعین نیز می

 وصیت شده باشد، و یا این که مالکیت موجر نسبت به عین به تبعیت از مالکّیت او بر عین باشد (نه اصالتًا)منفعت عین برای موجر 

 بنفسھ  اْلَمْنفََعةِ  اْستِیفَاءِ  َشْرطِ  إالمع اْستَأَْجَرھَا الَّتِي اْلَعْینَ  یَُؤجرَ  أَنْ  َو لِْلُمْستَأِْجرِ 

را به شخص دیگری اجاره دهد، مگر آن که موجر شرط رده باشد که فقط خود مستأجر از مستأجر حق دارد عینی را که اجاره کرده است، آن 
 منفعت آن عین استفاده کند.

لِ  اْلُمْستَأِْجرِ  یَْشتَِرطَ  أَنْ  إالَّ  یَُؤِجرَ  أَنْ  ِحینَئِذٍ  لَھُ  یَِصحُّ  فَالَ  أَْیَضاً، لعدم  یَُؤِجرَ  نْ أَ  فَیَِصحُّ  بِنَْفِسھِ  لَھُ  اْلَمْنفََعةِ  استیفاءه الثَّانِي علی اْألَوَّ

 منافتِھا شرط المؤِجر االوِل، فإن استیفاَءه المنفعةَ بنفِسھ أعمَّ ِمن استیفائِھا لنفسھ
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تواند عین را اجاره دهد، مگر آن که در همین صورت نیز مستأجر اول بر مستأجر دوم شرط کرده باشد که خود در چنین حالتی مستأجر (اول) نمی

را اجارۀ تواند عین را اجاره دهد، زیا دست خودشش برای مستأجر دوم استیفای منفعت نماید، که در این صورت نیز مستأجر اول میمستأجر اول ب

دوم با شرطی که موجر کرده است منافاتی ندارد، به دلیل آن که استیفای منفعت توسط مستأجر اول، اعم از آن است که منفعت را برای خود 

 برای دیگری)استیفا کند (یا 

 مالکھا؟ إِذنَ  علی اْلَعْینِ  تَْسلِیمِ  یَتََوقَّفُ  ھَلْ  لَِغْیِرهِ  إیَجاِرهِ  َجَوازِ  تَْقِدیرِ  َو علی

 ؟باشد (یا خیر)در فرضی که اجاره دادن عین توسط مستأجر اول به دیگری جایز باشد، آیا تحویل دادن عین، مشروط به إذن مالک آن می
 ِمن استحقاقِھ استیفاَء المنفعة و اإلذن لھ في التَسلُِّم جواُز تسلیمھا لغیِره، فیَضَمُن لو َسلَّمھا بغیر إذنٍ  قیل: نعم، إذ ال یَلزمُ 

برداری از منفعت را داشته، و در تحویل گرفتن عین (از طرف مالک) إذن داشته اند: بله، زیرا این که مستأجر اول برای استحقاق بهرهبرخی گفته
این نیست که بتواند عین را به دیگری (بدون إذن مالک آن) تحویل دهد، از این رو چنان چه عین را بدون إذن مالک به دیگری اش است، الزمه

 باشدتحویل دهد (در صورت تلف شدن) ضامن می
َجاَرةِ  َضُروَراتِ  ِمنْ  اْلقَْبضَ  ِألَنَّ  َضَمانٍ  َغْیرِ  ِمنْ  تَْسلِیُمھَا یَُجوزُ  و قیل: ْذنُ  بَِجَواِزھَا ُحْکم َو قَدْ  نِ لِْلَعیْ  اْإلِ  ِذنٌ إ ءِ الشَّيْ  فِي َو اْإلِ

ةٌ  فِیھِ  وَ  لََواِزِمھِ  فِي  قُوَّ

اند: تحویل دادن عین (به مستأجر دوم توسط مستأجر اول) جایز است بدون این که ضمانی بر عهدۀ مستأجر اول باشد، به برخی از فقها گفته
باشد و اجارۀ عین (به مستأجر دوم) نیز شرعًا جایز دانسته شده است و (طبق ضروری اجاره کردن عین میدلیل آن که قبض کردن عین، الزمۀ 

 شود؛ و (از نظر شهید ثانی) این قول، قّوت داردقواعد)، إذن در چیزی، إذن در لوازم آن آن چیز نیز محسوب می
 کما یقف غیُرھا من العقوِد  َجاَزةِ اْإلِ  علی اْلُوقُوفُ  فَاْألَْقَربُ  اْلفُُضولِيُّ  آَجرَ  َو لو

باشد، همچنان که عقود تر آناست که صّحت این عقد، مشروط به اجازۀ مالک میاگر شخص فضولی (مال دیگری را) اجاره دهد، قول درست

 باشد.دیگرغیر از اجاره (در صورت فضولی واقع شدن) متوقف بر اجازۀ مالک آن می

ھَا  اْلبَْیعِ  بِِخالَفِ  بُِخُصوِصھِ  فِیھَا النَّصِّ  لَِعَدمِ  بِاْلِخَالفِ  و َخصَّ

این که مصنف (ره)، فقط صحت اجارۀ فضولی را مورد اختالف نظر فقها قرار داد (در حالی که مثًال در بیع فضولی چنین اختالف نظری نیست) 

 به خاطر آن است که در خصوص اجارۀ فضولی، برخالف بیع روایتی وارد نشده است.

ا َمْعلُوَمةً  اْلَمْنفََعةِ  کون ِمنْ  بُدَّ  ال وَ  َماِن فیما ال یُمِکن َضبطُ إّال بھ کالسُّکني إِمَّ  َو اإلرضاع بِالزَّ

عیین کرد مانند توان آن را تکند که به وسیلۀ زمان معلوم شود در منافعی که فقط به وسیلۀ زمان میمنفعت مورد اجاره باید معلوم باشد، فرقی نمی
 وشیر دادن بچه.سکونت 

اإ و کوب، فإنھ  یُمکن ضبطُھ بالزمان کُرکوب شھٍر و بالمسافة کالرکوب إلی  بِِھَما َضْبطُھُ  یمکن فِیَما بِاْلَمَسافَةِ  أَوْ  بِھِ  مَّ کالرُّ

 البَلَِد المعینِ 

انند سوار شدن تواند تعیین شود؛ ممسافت میو یا این که به وسیلۀ مدت و یا مسافت تعیین شوددر منافعی که هم به وسیلۀ مدت و هم به وسیلۀ 

توان به وسیلۀ زمان تعیین کرد مانند سواری یک ماه، و هم به وسیلۀ مسافت مانند سوار شدن حیوان تا فالن شهر حیوان، زیرا سواری را هم می

 معین
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ا  بالعمل کخیاطِة ھذا الثوبِ  کالخیاطة، فإنھ یُمِکن ضبطُھ بالزماِن کخیاطة شھٍر و بِاْلَعَملِ  أَوْ  بِھِ  َوإِمَّ

توان به وسیلۀ زمان تعیین کرد؛ مانند خیاطی کردن اجیر به مدت یک و خواه از طریق زمان یا از طریق کار کردن مانند خیاطی کردن را هم می

 ماه، و هم از طریق کر کردن خیار مانند دوختن این لباس معین

 

 األجیر الخاصُّ و المطلق

 مطلق واجیر اجیرخاص

ت اْلُمْستَأِْجِر النحصاِر منفعتِھ فیھ بالنسبِة إلی الوق لَِغْیرِ  ُمدَّةً معینةً  بِنَْفِسھِ  لِْلَعَملِ  یَْستَأِْجَرهُ  الَِّذي َو ھُوَ  اْلَخاصُّ  اْألَِجیرِ  ال یعمل

 الذي َجَرت عادتُھ بالعمل فیھ کالنھار

را توسط خودش در مّدت معینی انجام دهد، جایز نیست که برای کس دیگری اجیر خاص، یعنی کسی که مستأجر او را اجیر کرده است تا کاری 
موًال عغیر از مستأجر کار کند مگر آن که مستأجر به اجیر إذن داده باشد؛ و این جایز نبودن به دلیل آن است که منفعت اجیر در مدت زمانی که م

 باشد.ر میکند، مثل کار کردن در روز مخصوص مستأجاجیر  در آن وقت کار می
 و باعتباِر ھذا االنحصاِر ُسمِّ خاّصاً، إذ ال یُمِکنھ أن یُشرک غیَر َمِن استأجره في العمل في الزمان المعھود

اند؛ زیرا اجیر حق ندارد برای کسی دیگری غیر از نامیده» اجیر خاص«و به خاطر همین منحصر بودن منفعت اجیر برای مستأجر است که او را 
 ند.مستأجر کار ک

ا فال یخلو اْلُمْختَصِّ  اْلَوْقتِ  فِي لَِغْیِرهِ  َعِملَ  فَإِنْ  ًعا اَوْ  َجَعالَةٍ  اَوْ  إَجاَرةٍ  بَِعْقدٍ  یکون أَنْ  أَمَّ  .تَبَرُّ

بنابراین اگر اجیر خاّص در زمان مخصوص به مستأجر، برای کسی دیگری کار کند از این سه صورت خارج نیست که یا از طریق عقد اجاره (با 

 شخص دوم) برای او کار کند و یا از طریق عقد جعاله، و یا به صورت مجانی و رایگان 

 ھ لفواِت المنافع التي َوقَع علیھا العقُد أو بعِضھا و بیَن إبقائھففي األّوِل یَتخیََّر المستأِجُر بیَن فَْسِخ  عقِد نفسِ 

یا برخی  ، زیرا تمام منافع وعقد اجارۀ خود را (با اجیر) فسخ کنداست بین این که  مخّیر پس در صورت اول (که به شکل عقد اجاره است) مستأجر
 .بین این که عقد خودش را باقی نگه داردرود؛ و از منافعی که عقد اجاره بر آن واقع شده است از بین می

 فإن اختاَر الفسَخ و کان ذلک قبَل أن یعمَل األجیُر شیئاً فال شيَء علیھ

 )حال اگر مستأجر اول، فسخ عقد را انتخاب کند و این فسخ قبل از انجام مقداری از کار توسط اجیر باشد، مستأجر مؤظف به پرداخت (به اجیر
 چیزی نیست.

 بعَده تَبَعَّضت اإلجارة و لِزمھ من الُمَسّمي بالنسبةو إن کان 

اری شود و مستأجر اول باید مقدچنانچه فسخ عقد پس از انجام مقداری از کار (برای مستأجر اول) بوده باشد؛ در این صورت اجاره چند قسمت می
 دازد.المسّمی را به نسبت کاری که اجیر برای او انجام داده است به اجیر بپر از اجرت

 و إن بَقَی علی اإلجارِة تََخیََّر في الفسِخ العقد الطاِرَئ و إجازتِھ إِذ المنفعةُ مملوکةٌ لھ، فالعاقُِد علیھا فضولیُّ 

یا  و و در صورتی که مستأجر اول (با فسخ نکردن عقد) بر اجارۀ خود باقی بماند؛ در این صورت مخّیر است که عقد (یعنی اجارۀ دوم) را فسخ کند
 باشدن باقی نگه دارد؛ زیرا منفعت اجیر در ملکّیت مستأجر اول است؛ پس کسی که بر آن منفعت، عقد فضولی بسته است (یعنی اجیر) فضولی میآ

 فإن فََسَخھ َرَجَع إلی اُجرِة المثل عن المّدِة الفائتِة  ألنَّھا قیمةُ العمل المستحقِّ لھ بعقد اإلجارة و قد أُتلَِف علیھ
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تأجر المثل، قیمت عملی است که مسالمثل مّدت از دست رفته را بگیرد، زیرا این اجرتتواند اجرتمستأجر اول اجارۀ دوم را فسخ کند میحال اگر 
 اول به وسیلۀ عقد اجاره، استحقاق آن را پیدا کرده است؛ ولی این عمل بر ضرر او تلف شده است.

 ھ المباِشُر لإلتالف أو المستأجر ألنّھ المستوفيو یَتََخیََّر في الرجوع بھا علی األجیِر، ألنَّ 

المثل را از اجیر بگیرد، زیرا اجیر، مباشر در اتالف بوده است، و بین این که آن را از مستأجر دوم بگیرد، و مستأجر اول مخّیر است بین این که اجرت
 زیرا مستأجر دوم از منفعت اجیر استفاده کرده است.

الُمسّمی فیھ، فإن کاَن قبَل قبِض األجیر لھ فالُمطالَب بھ المستأِجر، ألنَّ األجیَر ھنا بمنزلِة فضولیٍّ باع  و إن أجاَزه ثَبَت لھ

 ِملَک غیِره فأجاز المالُک، فإنَّ الفضولیَّ ال یطالَُب بالثََّمن

، و در صورتی که قبل از رفتن اجرت اجارۀ دوم توسط شودالمسّمای اجارۀ دوم ثابت میو چنانچه مستأجر اول اجارۀ دوم را امضا کند برای او اجرت
تواند اجرت را از مستأجر دوم مطالبه نماید (نه از اجیر)؛ زیرا اجیر در اینجا به منزلۀ فضولی است که ملک اجیر، اجارۀ دوم را امضاء کرده باشد می

 شود.ن از شخص فضول مطالبه نمیدیگری را فروخته، و سپس مالک آن بیع را امضاء کرده است که در این بیع، ثم
 و إن کان بعَد القبض و کانت االُجرةُ معیَّنةً فالُمطالَب بھا َمن ھي في یده

و چنانچه مستأجر اول پس از گرفتن اجرت اجارۀ دوم توسط اجیر، اجارۀ دوم را امضاء کرده باشد و اجرت نیز عین شخصی معین باشد؛ در این 
 کند که اجرت در دست اوست (یعنی اجیر)میصورت اجرت را از کسی مطالبع 

 ،و إن کانت ُمطلَقةً فإن أجاَز القبَض فالمطالُب األجیُر و إّال فالُمستأِجُر، ثمَّ المستأِجر یرِجع علی األجیِر بما قَبَض مع جھلھ

 أو َعلَِمھ و بقاِء العینِ 

انچه مستأجر اول، قبض کردن اجرت (از مستأجر دوم) توسط اجیر را و در صورتی که اجرت مطلق (یعنی کلی غیر معین در خارج) بوده باشد چن
گیرد، و پس از آن مستأجر دوم به اجیر رجوع کرده، و گیرد، وگرنه آن را از مستأجر دوم مینیز امضاء کرده باشد مستأجر اول، اجرت را از اجیر می

گاه بوده است عین اجرت فضولی بودن اجارۀ دوم) بیگیرد در صورتی که مستأجر دوم (از اجرت داده شده را از او پس می اطالع بوده، و اگر هم آ
 هنوز (در دست اجیر) باقی باشد

ي فَیَأُْخذُ  إَجاَزتِھِ  بَْینَ  إَجاَرتِھ فَْسخِ  َعَدمِ  َمعَ  تََخیَّرَ  بُِجعالةٍ  َعَملُھِ  َو إن کان  اْلِمْثلِ  بِأُْجَرةِ  فَیَْرِجعُ  َوَعَدِمھِ  اْلُمَسمِّ

له ااما اگر عمل اجیر (برای مستأجر دوم) به واسطۀ عقد جعاله باشد مستأجر در صورت فسخ نکرئن عقد اجارۀ خود مخّیر است بین این که عقد جع

 المثل (از اجیر و  یا از جاعل) بگیرد. شده در جعاله را بگیرد، و بین این که آن را امضاء نکرده و اجرترا امضا کرده، مزد تعیین

ًعا َعِملَ  نَو إ ا اْلَعَملُ  وکان تَبَرُّ  َو إّال  اْلِمْثلِ  بِأُْجَرةِ  ِمْنھَُما َشاءَ  َمنْ  ُمطَالَبَةُ  بَْینَ  َعْقِدهِ  فَْسخِ  َعَدمِ  َمعَ  تََخیَّرَ  اْلَعاَدةِ  فِي أُْجَرةٌ  لَھُ  ِممَّ

 .لِنَْفِسھِ  َعَملِھِ  َو فِي معناه ءَ َشيْ  فَالَ 

تأجر در شود  مسًا و رایگان انجام داده باشد و کاِر انجام شده، از کارهایی باشد که عرفًا اجرت برای آن پرداخت میو در صورتی که اجیر کار را مجان

المثل (مّدتی که کار نکرده است) را از هر کدام از اجیر و یا کسی که کار را برای او صورت فسخ نکردن عقد اجارۀ خود، مخّیر است که اجرت

 ت بگیرد.مجانی انجام داده اس

َمانِ  حکم وکان ملکھ التملُّک بِنِیَّةِ  اْلُمبَاَحاتِ  ِمنْ  َشْیئاً  َحازَ  َو لو  ذکرناه َما ذلک فِي اْلَمْصُروفِ  الزَّ

شود، و حکم مدت زمانی را که اگر اجیر (در زمانی که مخصوص مستأجر است) یکی از مباحات را به نّیت مالک شدن حیازت کند مالک آن می

 باشد)المثل میآوری مباحات کرده است همان است که بیان کردیم (که پرداخت اجرتجمعصرف 

دٍ  لَِعَملِ  یَْستَأِْجرُ  الَِّذي َو ھُوَ  لِْلُمْطلَقِ  یَُجوزُ    یَْوًما اْلِخیَاطَةِ  کتحصیل اْلُمدَّةِ  تَْعیِینِ  َمعَ  اْلُمبَاَشَرةِ  َعنْ  ُمَجرَّ
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اشرتًا شود بدون این که آن کار را مبتأجر کار کند؛ و اجیر مطلق کسی است که برای انجام کاری اجیر میاجیر مطلق جایز است که برای غیر مس
 خود او انجام دهد ولی مدت تعیین شده باشد؛ مثل این که یک روز برای مستأجر خیاطی کند.

ضٍ  َغْیرِ  ِمنْ  ْفِسھِ بِنَ  ثَْوبًا لَھُ  یَِخیطَ  کأن اْلُمبَاَشَرةِ  تَْعیِینِ  َمعَ  اْلُمدَّةِ  َعنْ  أوْ   َوْقتَ  إلی تََعرُّ

 رو یا مدت آن تعیین نشده باشد، ولی انجام عمل توسط خود اجیر مباشرتًا، تعیین شده باشد؛ مانند این که اجیر خودش لباسی را برای مستأج
 بدوزد، بدون این که وقت دوختن آن را بیان کند.

دُ  أوْ  دٍ  ثَْوبٍ  کخیاطة َعْنھَُما ُمَجرَّ َمانِ  تَْعیِینِ  َعنْ  ُمَجرَّ  الزَّ

و یا (حالت سوم آن است که) مباشرت در انجام عمل و مدت، هیچ یک را تعین نکند؛ مانند اجیر کردن برای دوختن لباسی، بدون این که زمان 
 دوختن را برای اجیر تعیین نماید

يَ  وَ   َو َغْیِرهِ  لِنَْفِسھِ  یَْعَملَ  أَنْ  جاز لھ ثُمَّ  فَِمنْ  ُمَعیَّنٍ  َشْخصٍ  فِي َمْنفََعتَھُ  اْنِحَصارِ  لَِعَدمِ  ُمْطلَقاً  ُسمِّ

 باشد، و به همین خاطر جایز است که برایآن است که منفعت وی منحصر برای شخص خاّصی نمی» اجیر مطلق«گذاری این اجیر، به علت نام

 خودش و یا برای کس دیگر کار کند.

ةٌ  َو َمَضتْ  ْلَعْینَ ا اْلُمْستَأِْجرُ  تََسلَّمَ  إَذا وَ  تِ  االْنتِفَاعُ  فِیھَا یمکن ُمدَّ  یَْستَْعِمْلھَا لَمْ  إِنْ  وَ  اْألُْجَرةُ  اْستَقَرَّ

یابد، شده را تحویل بگیرد و مدتی که امکان استفاده از عین وجود دارد بگذرد پرداخت اجرت بر عهدۀ مستأجر استقرار میهرگاه مستأجر، عین اجاره
 از آن عین استفاده نکرده باشد. هر چند که مستأجر

رُ  بََذلَ  لَوْ  َما التَّْسلِیمِ  حکم فِي وَ  ةُ  اْنقََضتْ  حتي اْلُمْستَأِْجرِ  یَأُْخْذھَا فَلَمْ  اْلَعْینَ  اْلُمَؤجِّ ةُ  َمَضتْ  اَوْ  اْلُمدَّ  فَتَْستَقِرُّ  اِالْستِیفَاءِ  یمکنھ ُمدَّ

 اْألُْجَرةُ 

 است ممکن آن رد منفعت استیفای که مدتی یا شود سپری مدت اینکه تا نگیرد را آن مستأجر ولی کند تسلیم را مستأجره عین موجر چنانچه و

 . است اجرت استقرار موجب و دارد را عین تسلیم حکم بگذرد

  اْلَعْقدُ  طَلَ بَ  ُمسِکرٍ  َحَملَ  اَوْ  اْلبَاِطلَةِ  اْلَمْعلُوَماتِ  ِمنَ  نَْحِوهِ  وَ  ِغنَاءٍ  أوْ  ُکفرٍ  لِتَْعلِیمِ  اْستَأَْجَرهُ  فَلَوْ  ُمبَاَحةً  اْلَمْنفََعةِ  أَيْ  کونھا ِمنْ  بُدَّ  الَ  وَ 

 حمل را ُمسِکری یا هدد آموزش را باطل هایدانستنی دیگر یا غنا یا کفرآمیز عقاید تا کنند اجیر را وی اگر بنابراین باشد مباح باید اجاره مورد منفعت

 است باطل اجاره عقد نماید

   اْلَغَررِ  علی فِیھِ  ِالْشتَِمالِھَا تَْسلِیُمھَا علی َمْقُدوًرا یکون َو أَنْ 

 . است غرر با همراه ایاجاره چنین زیرا باشد مقدور باید مستاجره عین تسلیم و همچنین

ًال  شیئاً  إلَْیھِ  َضمَّ  إِنْ  وَ   ِمنْ  تَِمالِھَاِالحْ  أُولِي بِطَِریقِ  الحکم فِي لُِدُخولِھَا بَلْ  بِاْلقِیَاِس، الَ  اْلبَْیعِ  فِي یَُجوزُ  کما اْلَجَوازِ  أمکن ُمتََموِّ

 یَْحتَِملُھُ  َما ال اْلَغَررِ 

 دلیل به هن ولی است چنین بیع در که چنان آید شمار به صحیح اجاره است ممکن کند ضمیمه اجاره موضوع به دارد مالی ارزش که را چیزی اگر

 .ندارد وجود بیع در که دارد راه غرری اجاره در زیرا بود خواهد جایز اولی طریق به ایاجاره چنین اینکه علت به بلکه قیاس

نْ  آَجَرهُ  لَوْ  وَ   َضِمیَمةِ  َغْیرِ  ِمنْ  َصحَّ  تَْحِصیلِھِ  َعلِيُّ  یَْقِدرُ  ِممَّ

 است صحیح ضمیمه به نیاز بدون اجاره این است آن تحصیل بر قادر که بدهد کسی به را اجاره مورد اگر
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 قَْبِضھِ  ِمنْ  یتمکن ِمنْ  اَوْ  اْلَغاِصبُ  آَجَرهُ  لَوْ  اْلَمْغُضوبِ  َو ِمْثلُھُ 

 .ستا جاری حکم همین دهد اجاره بگیرد تحویل را آن تواندمی که فردی یا غاصب به را آن مالک و باشد غصبی اجاره مال مورد اگر همچنین و

 

 طروُء المنع من االنتفاع

 برداریبهرهپیش آمدن مانع 

 ْلقَْبضِ ا قَْبلَ  اْلَعْینَ  ِألَنَّ  اْلفَْسخُ  فَلَھُ  اْلقَْبضِ  قَْبلَ  اْلَمْنعَ  کان فَإِنْ  لَھُ  أُِجَرت فِیَما اْلُمَؤجَرةِ  بِاْلَعْینِ  اِالْنتِفَاعِ  ِمنْ  اْلَمْنعُ  طََرأَ  لَوْ 

 اْلُمَؤجرُ  علی َمْضُمونَةً 

دن از عین) مانعی برای استفاده کردن عین در جهتی که عین به منظور آن اجاره شده است پیش بیاید (بعد از عقد اجاره و قبل از استفاده کر  اگر

 است. آوردر صورتی که مانع، قبل از قبض عین باشد مستأجر حق فسخ کردن عقد را دارد؛ زیرا عین قبل از قبض، نسبت به مؤجر ضمان

ِرھَ  ِعْندَ  اْلفَْسخُ  فَلِْلُمْستَأِْجرِ   َضا َو لَھُ  اْلَمْنفََعةِ  لِفََواتِ  بالمسمي اْلُمَؤِجرِ  ُمطَالَبَةُ  وَ  اتََعذُّ  اْلَمانِعِ  َزَوالِ  َو اْنتِظَارُ  بِھَا الرِّ

 بین از جارها مورد منفعت زیرا بگیرد؛ موجر از را شده پرداخت المسّمی اجرت و فسخ را عقد تواندمی مستأجر برداریبهره تعذر صورت در بنابراین
 برطرف شدن مانع باقی بماند منتظر و داد رضایت اجاره به توانمی و است رفته
  َغاِضبًا کان لَوْ  اْلِمْثلِ  بِأُْجَرةِ  اْلَمانِعِ  ُمطَالَبَةُ  أوْ 

 المثِل (تمام منافع در مّدت اجاره) را از از غاصب (مانع) بگیردو یا اگر مانع غاصب بوده باشد (و برطرف نشود) اجرت
 یَْقبِضْ  حتي َعلَْیھِ  َمْضُمونَةً  اْلَعْینُ  لکون أَْیَضاً  بِھَا اْلُمَؤِجرِ  ُمطَالَبَةُ  یُْحتََملُ  بَلْ 

المثل را از مؤجر نیز بتواند بگیرد، زیرا تا قبل از قبض آن توسط مستأجر، بلکه (در صورتی که مانع غاصب باشد) احتمال دارد که مستأجر، اجرت
 باشد.در ضمان مؤجر می

ةِ  أَْثنَاءِ  فِي اْلَمانِعُ  بَِزَوالِ  التَّْخیِیرِ  یَْسقُطُ  َال َو   بَقَائِھِ  ِألََصالَةِ  اْلُمدَّ

بودن  گردد؛ زیرا اصل، باقیاگر مانع در اثنای مدت اجاره برطرف گردد حق خیار مستأجر (بین فسخ عقد و منتظر برطرف شدن مانع) ساقط نمی
                          باشد.خیار (استصحاب) می

َجاَرةُ  بَطَلَتْ  تَلَفاً  کان فَإِنْ  اْلقَْبضِ  بَْعدَ  أَيْ  بَْعَدهُ  اْلَمْنعُ  کان إِنْ  وَ  رِ  اْإلِ  َعلَْیھَا اْلُمْستَأِْجرِ  اْلَمْنفََعةِ  تَْحِصیلِ  لِتََعذُّ

 نیست ممکن اجاره موضوع منفعت تحصیل زیرا شودمی باطل اجاره باشد عین تلف مانع چنانچه گردد عارض اجاره مورد قبض از پس مانع اگر
 وَ  ِمْنھَا َعةِ اْلَمْنفَ  تَْحِصیلُ  یمکن َمْوُجوَدةٌ  اْلَعْینَ  أَنَّ  َو اْلَحالُ  اْلُمَؤِجرُ  و براءة بِاْلقَْبضِ  اْلَعْقدُ  ِالْستِْقَرارِ  تَْبطُلُ  غصباً لم کان َو إنْ 

 َعاِرضٍ  اْلَمانِعُ  إِنََّما

 تحصیل امکان را موجود نیز عین و است ضمان از موجر برائت اصل، و شودمی مستقر قبض با اجاره عقد زیرا دگردنمی باطل باشد غصب اگر و
 است شده عارض آن بر تنها مانع و است فراهم آن از منفت

 یَِدهِ  فِي اْلفَائِتَةِ  اْلَمْنفََعة ِمْثلِ  بِأُْجَرةِ  علی اْلَغاِصبِ  اْلُمْستَأِْجرُ  یَْرِجعُ  وَ 

 کندمی رجوع غاصب به است شده فوت او دست در که منفعتی المثلاجرت دریافت برای مستأجر و
 َغْیُرهُ  وَ  اْلُمَؤِجرِ  اْلَغاِصبِ  کون بَْینَ  اْلفَْرقِ  َعَدمِ  وَ  ِخَاللِھَا وَ  اْلُمدَّةِ  البتداء فِي اْلَغْصبِ  ُوقُوعِ  بَْینَ  ِحینَئِذٍ  فَْرقَ  َو َال 

 نیست تفاوتی او غیر یا باشد موجر غاصب اینکه میان و ندارد وجود تفاوتی آن خالل در یا مدت آغاز در غصب وقوع میان تفاوتی و
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 ظھور العیب في المنفعة

 منفعت در عیب شدن ظاهر

  َمْنفِيٌّ  َررٌ ضَ  اْلَعْیبِ  علی الَصْبرَ  ِألَنَّ  وَ  بِاْلِخیَارِ  فَیُْجبَرُ  بَِسبَبِھِ  وَ  اْلَمالِیَّةِ  بَْعضِ  لِفََواتِ  اْلفَْسخُ  فَلَھُ  َعْیبٌ  اْلَمْنفََعةِ  فِي ظَھَرَ  لَوْ 

 خیار با این و تهرف بین از اجاره مورد مالی ارزش از قسمتی عیب سبب به زیرا نماید فسخ تواندمی مستأجر گردد پدیدار عیبی منفعت در چنانچه

 »ال ضرر و ال ضرار في األسالم« است شده نفی شرع در که است ضرری عیب بر صبر نیز و شود می جبران

َجاَرةِ  علی اْلبَقَاءِ  اْختَارَ  لَوْ  اْألَْرشِ  فِي وَ   نَظَرٌ  اْإلِ

 دارد وجود تأمل گزیند بر را ارش بقای که صورتی در ارش ثبوت در و

ي ِمنْ  فََعلَْیھِ  إِالَّ  وَ  َعلَْیھِ  ءَ َشيْ  فَالَ  اْلُمدَّةِ  ِمنْ  ءٍ َشيْ  ُمِضيِّ  قَْبلَ  کان وَ  اْلفَْسخَ  اْختَارَ  إِنْ  َو   وعِ اْلَمْجمُ  إلی ُمِضيِّ  َما بِنِْسبَةِ  اْلُمَسمِّ

 موجر ورتص این غیر در نیست موجر عهده بر چیزی کند فسخ را اجاره مدت از بخشی شدن سپری از پس که صورتی در برگزیند را فسخ اگر اما

 . بپردازد المسمیاجرت از مدت مجموع به نسبت شده سپری که مدتی مقدار به باید

 اْلَمْنفََعةِ  ِمنْ  ءٍ َشيْ  اْستِیفَاءِ  بَْعدَ  کان إِنْ  وَ  المسکن کانھدام فکذلک اْلَعْقدِ  بَْعدَ  اْلَعْیبُ  طََرأَ  َو لو

 اشدب منفعت از چیزی استیفای از بعد چه اگر دارد فسخ حق مستأجر هم باز شود ویران مسکن که این مانند باشد عقد از بعد عیب گاه هر
فِ  کون ذلک ِمنْ  یَْمنَعُ  َو َال   وَ  َضةِ اْلُمَعاوَ  بِھِ  تََعلَّقَتْ  الَِّذي اْلَمِعیبِ  اْلِعَوضِ  فِي َوقَعَ  َما ِمْنھُ  اْلُمْعتَبَرَ  ِألَنَّ  لِْلِخیَارِ  ُمْسقِطًا التََّصرُّ

فُ  فِیھِ  یَتََحقَّقُ  الَ  ِمْنھَا یَْستَْوفِھِ  لَمْ  َما وَ  فََشْیئاً  َشْیئاً  تَتََجدَّدُ  ِھيَ  وَ  اْلَمْنفََعةِ  ھُنَا ھُوَ   التََّصرُّ

 به معاوضه که وبیمعی عوض برابر در که کندمی ساقط را خیار تصرفی زیرا نیست خیار تحقق مانع است خیار سقوط باعث تصرف که نکته این و

 آن به نسبت صرفت است نکرده استیفا مستأجر که زمانی تا و آیدمی دست به تدریج به که است منفعت اینجا در عوض و شود واقع گرفته تعلق آن

 .کندنمی صدق

 بَطَلَتْ  َو إالَّ  اْلَمانِعِ  إَزالَةِ  أمکن اَوْ  قَلَّ  إِنْ  وَ  بِھِ  اِالْنتِفَاعِ  أمکن إَذا المسکن اْنِھَدامِ  َمعَ  یَتََخیَّرُ  َو إنََّما

 این غیر رد کرد برطرف را مانع بتوان یا باشد ممکن کم مقدار به چند هر آن از انتفاع که است صورتی در مسکن انهدام فرض در مستأجر اختیار
 است باطل اجاره عقد صورت
 ُمْعتَدٌّ بھ ففی زوال الخیار نظرٌ  ءٌ َشيْ  َعلَْیھِ  یَفُوتُ  الَ  بَِحْیثُ  بُِسْرَعةٍ  اْلُمَؤِجرُ  أََعاَدهُ  و لو

مستأجر، منفعت قابل توجهی را از دست ندهد دربارۀ از بین رفتن  که ایگونه به سریع، برگرداند اول حالت به را مستأجره عین مستأجر اگر حال

  خیار مستأجر اشکال وجود دارد

 أَقوي ھُوَ  وَ  فَیُْستَْصَحبُ  بِاِالْنِھَدامِ  اْلِخیَارِ  ثُبُوتِ  من زواِل المانِع، وَ 
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گردد)؛ و (از طرف دیگر) خیار، خیار به واسطۀ خراب شدن خانه به وجود یار ساقط میزیرا از یک طرف، مانع (خرابی) از بین رفته است (پس خ

 تر است.شود؛ و  (از نظر شهید ثانی) همین وجود خیار، قول قویآمده، پس وجود خیار استصحاب می

ًال  اْألُْجَرةِ  علی یَْستَْعِملُھُ  ِمنْ  یُقَاِطعَ  أَنْ  یُْستََحبُّ  وَ    أَوَّ

 گیرد از همان ابتدا و قبل از شروع کار، اجرت را با او قطعی کنداجیری را که به کار می مستأجر که است مستحب

 اْلَعَملِ  ِمنْ  فََراِغھِ  َعقِیبَ  أُْجَرتِھِ  تَُوفِّیھِ  َو أَن

 و مستحب است که مستأجر، اجرت اجیر را بالفاصله پس از اتمام کار او به وی بپردازد.

 

 إجارةُ العین المؤَجرة

 اجاره مورد عین ۀاجار 

ا بِأَقَلَّ  َغْیَره تَْقبِیلُھُ  فَلَھُ  َعَمًال  تَقَبَّلَ  ِمنْ   یُْحَملُ  ْنھُ عَ  النَّْھيُ  َعلِيِّ  َداّالً  اْألَْخبَارِ  ِمنْ  َوَردَ  َوَما اْلَجَوازِ  ِألََصالَةِ  اْألَْقَربِ  بِِھعلی تَقَبَّلَھُ  ِممَّ

 اْلَمْنعِ  فِي إشکال فَالَ  َو إّال  بِنَْفِسھِ  اْلَعَملَ  َعلَْیھِ  یَْشتَِرطْ  لَمْ  إَذا ھََذا اْلَجَوازَ  علی یَُدلُّ  َما بَْینَ  وَ  بَْینَھَا َجْمًعا الکراھیَةُ  علی

 و است عمل جواز صلا زیرا بسپارد دیگری به است پذیرفته که آنچه از کمتر به را آن تواندمی پذیردمی را کاری انجام که کسی تردرست نظر بنابر 

 عمل انجام هک است صورتی در حکم این و شودمی کراهت بر حمل دارد جواز بر داللت که اخباری بر جمع با است کار این نهی بر دلیل که روایاتی

 . ندارد حقی چنین تردید بدون صورت این غیر در باشد نگردیده شرط وی خود توسط

ا بأکثر إَِجاَرتُھَا فَلَھُ  َعْیناً  اْستَأَْجرَ  لَوْ   بِاْلُعقُودِ  بِاْلَوفَاءِ  اْألَْمرِ  ُعُمومِ  وَ  لِْألَْصلِ  بِھِ  اْستَأَْجَرھَا ِممَّ

امل این ش» أوفوا بالعقود«این که   و است عمل این جواز اصل زیرا دهد اجاره است کرده اجاره آنچه از بیشتر به تواندمی کند اجاره را چیزی اگر

  شود.مورد نیز می

 

 ضماُن العین

 اجاره مورد ضمان

طَ  إَذا تھ التَّْفِریطِ  یَْومَ  قِیَمتَھَا َضِمنَ  اْلَعْینِ  فِي فَرَّ  ألنھ یوُم تَعلُّقِھا بذمَّ

أجر است، زیرا روز تفریط روزی است که قیمت به ذمۀ مست تفریط روز در عین قیمت ضامن نماید تفریط مستأجره عین به نسبت مستأجر گاه هر

 گیرد.تعلق می

 ، ألنَّھ یوُم االنتقال إلی القیمةُ التَّلَفِ  یَْومَ  َو اْألَْقَربُ  ألکثرِ ااْلَغْصِب. ھذا قوُل  یَْومَ  اْلقِیَمةَ  یَْضَمنُ  اْلَغاِصبَ  أَنَّ  کما
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روزی تلف  باشد، به دلیل آن که روز تلف روز قیمت ضامن که است این تر درست نظر ولی فقهاست اکثر نظر این غصب روز در غاصب ضمان مانند

 یابد.است که ضمان (از عین) به قیمت انتقال می

ا اْلقِیَمِة، بِتَفَاُوتِ  اِالْختَِالفِ  کان إَذا َما اْلِخَالفِ  َمْوِضعُ  وَ   .َضَمانِھِ  فِي فال شبھة اْلَعْینِ  فِي نَْقصٌ  بَِسبَبِ  کان لَوْ  أَمَّ

و روز تلف)، به دلیل تفاوت قیمت بازار باشد، اما اگر اختالف قیمت به نظر فقها در جایی است که اختالف قیمت (بین روز تفریط محل اختالف

 سبب وجود نقصی در عین باشد، در این صورت دربارۀ َضمان نسبت به قیمت نقص (أرش نقصان) هیچ اختالفی بین فقها وجود ندارد

ابَّةِ  َوُمْؤنَةٌ    المالک َغْیرُ  علی َوجوبھا َعَدمِ  أََصالَةِ  وَ  ملکلل تَابَِعةٌ  ِألَنَّھَا اْلُمْستَأِْجرُ  الَ  المالک علی الدَّ

زینه بر آن است که ه و اصل مالکیت است تابع هزینه این زیرا مستأجر نه باشدحیوانی که اجاره شده است بر عهدۀ مالک می نگهداری هزینه
 باشدکسی غیر از مالک واجب نمی

ُجو بِنِیَّةِ  المستأجر َعلَْیھِ  أَْنفَقَ  و لو رِ  َمعَ  َصحَّ  المالک علی عِ الرُّ  الحاکم أوْ  المالک إِْذنِ  تََعذُّ

ه کحال اگر مستأجر هزینۀ حیوان را بپردازد، به قصد این که بعدًا آن را از مالک پس بگیرد صحیح است (به مالک مراجعه کند) مشروط بر این 

 بگیرد.ها) إذن مستأجر نتواند از مالک و یا از حاکم شرع (برای پرداخت هزینه

 ِمنْ  اْلَمانِعَ  ِعھِ َمنَافِ  َو َالستحقاق ِرَوایَةِ  إلی اْستِنَاًدا اْلَمْشھُورِ  فِي علی اْلُمْستَأِْجرِ  فَنَفَقَتُھُ  َحَوائِجھِ  فِي لِیُْنفَِذهُ  أَِجیَراً  اْستَأَْجرَ  َو لو

 َعلَْیھِ  النَّفَقَةِ  ثُبُوتِ 

ت است و دلیل این حکم، (اوًال) روای است مستأجر عهده بر خرجی اجیر مشهور نظر بر بنا کند رفبرط را او نیازهای تا کند اجاره را اجیری اگر کسی

 استحقاق مستأجر سبت به منافع اجیر مانع از آن است که خرجی اجیر را به عهدۀ خودش بگذاریم و (ثانیًا)

َوایَةِ  تَْحِملُ  وَ  الشَّْرطِ  َمعَ  إِالَّ  نَفَقَتُھُ  التجب کغیره أَنَّھُ  و األقوي  ُمْستَأِْجرِ الْ  َعلِيٌّ  فِیھِ  یُْشتََرطُ  َحْیثُ  وَ  َعلَْیھِ  َسنَُدھَا َسَالَمةِ  َمعَ  الرِّ

 .أَْمثَالِھِ  بَِعاَدةٍ  اْلقِیَامِ  یکفي فَإِنَّھُ  اْبتَِداءً  َعلَْیھِ  بُِوُجوبِھَا قِیلَ  لَوْ  َما بِِخالَفِ  َوَصفَھَا وَ  قَْدِرھَا بَیَانِ  یُْعتَبَرُ 

اجیر نیز همانند دیگران (نظیر حیوان و عبد) است که خرجی او فقط در صورتی که شرط شده باشد  که است این ترقوی نظر شهید ثانی) قولو (از 

 باید باشد شده شرط مستأجر بر اجیری چنین نفقه اگر حال شود می حمل شده شرط که موردی به نیز مذکور روایت باشد وبر عهدۀ مستأجر می

 چنین به ایدب عادتاً  که آنچه تأمین اخیر صورت در زیرا است مستأجر بر آغاز از آن تأمین شود گفته که موردی خالف بر شود بیان آن وصف و مقدار

 . است کافی شود پرداخت شخصی

 إسقاط المنفعة

 ساقط کردن منفعت
ْبَراءِ  أَيْ  اْلُمَعیَّنَةِ  اْلَمْنفََعةِ  إِْسقَاطُ  ال یجوز ةِ  فِي َما إْسقَاطِ  َعنْ  ِعبَاَرةٌ  ِألَنَّھُ  ِمْنھَا اْإلِ مَّ  اْلُمتََعلِّقَةِ  بِاْلَمنَافِعِ  َوَال  بِاْألَْعیَانِ  یَتََعلَّقُ  فَالَ  الذِّ

  بِھَا

 آن به متعلق هک منافعی و اعیان به و است الذمهمافی اسقاط ابرا زیرا. نیست جایز آن از ابرا (مثل منفعت خانۀ معین) یعنی معین منفعت اسقاط
 گیردنمی تعلق است

ةِ  اْلُمتََعلِّقَةِ  اْلُمْطلَقَةِ  إِْسقَاطُ  َو یَُجوزُ  مَّ  بِھَا اْلُمطَالَبَةَ  یَْستَِحقَّ  لَمْ  إِنْ  وَ  بِالذِّ
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 چه رگا  تواند آن را براء کند)است (و مستأجر می جایز است (مانند اجیر مردن خیاطی برای دوختن لباس) ذمه بر که کلی منفعت اسقاط ولی
 نباشد آن مطالبه مستحق مستأجر

ةِ  تََعلَّقَتْ  إنْ  إْسقَاطُھَا یَِصحُّ  و کذا األُجرةُ   مَّ  .َعْینًا کانت إنْ  الَ  بِالذِّ

ر اجرت، باشد، ولی اگاجرت نیز همین حکم را دارد که اگر بر ذمۀ مستأجر تعّلق بگیرد (و کلی باشد) ساقط مردن آن (توسط مؤجر) صحیح می

 باشد در این صورت، ابراء و اسقاط آن صحیح نخواهد بود.عین خارجی 

 

 التنازع

 عقد طرفین اختالف

  َعَدِمھَا ِألََصالَةِ  َغْیُرهُ  أَمْ  ھو المالک سواٌء کان المنکر لھا، َحلَفَ  عقد اإلجارة فِي لو اختلفا

کند که منکر خورد؛ فرقی نمیمنکر اجاره باشد قسم میاگر مالک و شخص دیگری دربارۀ وقوع عقد اجاره با یکدیگر اختالف کنند، هر کسی که 
 باشد.)اجاره، مالک (مؤجر) بوده، یا غیر مالک باشد، زیرا اصل، عدم اجاره است (و قول منکر موافق با اصل می

 زاد عّما اتَّفقاالنَّافِي، ألصالِة عدِم وقوِع اإلجارِة علی ما  َحلَفَ  اْلُمْستَأَْجرِ  ءِ َشيْ  قَْدرِ  فِي اْختَلَفَا و لو

 خورد؛ زیرا اصل آنمی قسم زاید مقدار کنندهنفی نمایند اختالف هم با اجاره مورد عین مقدار عقد (مؤجر و مستأجر) در  طرف دو اگر و همچنین

 است که اجاره بر مقدار یادتر از آنچه که مؤجر و مستأجر بر آن توافق دارند، واقع نشده است

 المالک ألصالِة عدِمھ و المستأجُر قَبَض لِمصلَحِة نفسھ فال یُقبَُل قولُھ فیھ مع مخالَفتِھ لألصل َحلَفَ  اْلَعْینِ  َردِّ  فِي وَ 

خورد؛ زیرا اصل عدم بازگرداندن عین است؛ و مستأجر می (مؤجر) قسم مالک کنند، در این صورت نزاع عین بازگرداندن در طرف دو چنانچه و
که با  شود با توجه به آنکرده است، از این رو قوِل مخالف مستأجر دربارۀ بازگرداندن عین پذیرفته نمی عین را به خاطر مصلحت خودش قبض

 باشد.نیز مخالف می» اصل عدم رد«
 اْألَِجیُر َألنَّھ أمینٌ  َحلَفَ  َعلَْیھِ  اْلُمْستَأَْجرُ  اْلَمتَاعُ  ھالک فِي وَ 

 خورد، زیرا اجیر امین استمی سوگند اجیر شود، نزاع است شده گرفته یریاج آن برای که کاالیی رفتن بین از به نسبت اگر و 

ْذنُ  کیفیة َو فِي   المالک َحلَفَ  کالقباء و القمیص اْلفِْعلِ  فِي اْإلِ

 . خوردمی قسم مالک قبا، یا پیراهن دوختن در نزاع مانند باشد عمل انجام در اجازه نوع در اختالف اگر

 اْلُمْستَأِْجُر ألصالِة عدم الزائد َحلَفَ  القدر االجرة َو فِي

خورد؛ زیرا اصل عدم زیادی اجرت است (و قول مستأجر موافق با االجاره) نزاع کنند مستأجر قسم میاگر دو طرف عقد دربارۀ مقدار اجرت (مال
 باشد)اصل می

 
 شرح اصطالحات مبحث اجاره

  :شود.عوض معلومی به دیگری تملیک میعقدی که به موجب آن، منفعت مشخصی در مقابل اجاره 
  :دهدشود که دو طرف عقد را مؤجر و مستأجر تشکیل میاگر متعلق اجاره عین خارجی باشد، به آن اجارۀ اموال گفته میاجارۀ اموال. 
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  :ستأجر دو طرف عقد را مشود که اگر متعلق اجاره شخصی باشد که برای کار کردن اجیر شده است به آن اجارۀ ابدان گفته میاجارۀ ابدان
 دهند.و اجیر تشکیل می

 :اری برددهد تا از منفعت آن بهرشود، که عین مستأجره را در اختیار مستأجر قرار میدهنده در اجارۀ اموال گفته میبه شخص  اجاره مؤجر
 نماید.

  :ماید.برداری نگیرد تا از منفعت آن بهرهار میشود که عین مستأجره را در اختیکننده در اجارۀ اموال گفته میبه شخص اجارهمستأجر 
  :دهد تا کاری را برای دیگری انجام دهد و در قبال انجام آن عمل، منفعت خود را اجاره میشود که در اجارۀ ابدان به کسی گفته میاجیر

 اجرتی دریافت کند.
 ماید. در نده از منفعت عین مستأجره به مؤجر پرداخت میشود که مستأجر در قبال استفابه همان عوضی گفته میاالجاره): اجرت (مال

 کند.شود که اجیر در قبال انجام عمل از مستأجر دریافت میاجارۀ ابدان به عوض گفته می
  :شود.کند و در قبال آن، عوض به مؤجر پرداخت میبرداری میشود که مستأجر از منفعت آن بهرهبه مورد اجاره گفته میعین مستأجره 
 کند مشروط بر این که خود او مباشرتًا آن عمل را انجام دهد.شود که مستأجر او را برای انجام عملی اجیر میبه کسی گفته میجیر خاص: ا 
  :شود که کدتی برای عمل او تعیین نششده، و یا شرط مباشرت نشده است.به اجیری گفته میاجیر مطلق 
  :رود.ار میدر همان معنای اجیر مطلق به کاجیر مشترک 

 
 نکات مهم مبحث اجاره

 شوند.وقتی متعّلق اجاره منفعت باشد، بیع و صلح متعلق به عین از تعریف خارج می 
  گرددمهریه قرار دادن منفعت از تعریف اجاره خارج می» معلوم«وصیت به منفعت و با قید » عوض«با قید. 
  به منفع شود، عقد صحیح نیست.مقید » أکریُتَک «یا » آجرُتَک «اگر در صیغۀ ایجاب اجاره 
 .اگر مؤجر از لفظ بیع استفاده کرده؛ ولی اجاره را قصد کند در صورتی که لفظ را بر عین به کار ببرد عقد باطل است 
 اجاره از طرف مؤجر و مستأجر عقدی الزم است 
 رود.اجاره از طریق اقاله و یا یکی از موجبات فسخ از بین می 
  گردد.دادن عین آن را به کس دیگری و یا به همان مستأجر بفروشد اجاره باطل نمیاگر مؤجر پس از اجاره 
 کند، اّما در صورت عمومی بودن عذر، هر یک از متعاقدین جواز فسخ را دارد.عذر مستأجر در استفاده از عین مستأجره، اجاره را باطل نمی 
 شود.اجاره با فوت موجر و یا مستأجر باطل نمی 
  انتفاع از آن در صورت بقای عین  آن ممکن باشد؛ هم عاریه دادن آن صحیح است و هم اجاره دادن آن.هر چیزی که 
 تواند مشاع باشد.تواند مفروز بوده و هم میشده هم میمال اجاره داده 
 باشد.مستأجر تنها در صورت تعّدی یا تفریط، ضامن مورد اجاره می 
  شود.بدون تعّدی یا تفریط شود، عقد اجاره باطل میاگر در عقد اجاره، ضمان عین مستأجره 
 باشد.شرط خیار در اجاره برای مؤجر و مستأجر و یا یکی از آن دو در مدت معین جایز می 
 توانند شرط خیار کنند.وکیل در صورت داشتن إذن و وصّی در صورت وجود مصلحت می 
  شان جایز باشد.اموالمتعاقدین اجاره باید دارای اهلیت بوده و تصّرف آنان در 
 االجاره (اجرت) شرط است.در صّحت اجاره، معلوم بودن منفعت مورد نظر از عین مستأجره و نیز معلوم بودن مال 
 آید.به محض وقوع عقد اجاره، اجرت به ملکیت درمی 
 شود که آن را به مؤجر بدهد.با تحویل دادن عین مستأجره، پرداخت اجرت بر مستأجر واجب می 
  شود و قبل از آن واجب نیست.اجارۀ ابدان، تحویل اجرت به اجیر پس از اتمام عمل توسط اجیر واجب میدر 
 .با ظهور عیب در اجرت، اجیر حق فسخ یا گرفتن أرش دارد به شرط آن که اجرت در عقد تعیین شده باشد 
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 ای صحیح است.هرگاه دو اجرت طبق دو فرض برای اجیر تعیین شود، اقرب آن است که چنین اجاره 
  ًدر صّحت اجاره شرط است که منفعت، ملک موجر و یا ملک موالی موجر باشد، اصالتًا یا تبعا 
 .مستأجر حق دارد عین مستأجره را به کس دیگری اجاره دهد، مگر آن که انتفاع خود او مباشرتًا شرط شده باشد 
  باشد.متوقف بر اجازۀ مالک میاگر مال دیگری به طور فضولی اجاره داده شود، أقرب آن است که 
 .منفعت مورد اجاره یا از طریق زمان، و یا زمان و مسافت و یا زمان و انجام عمل باید معلوم گردد 
 تواند برای غیر مستأجر کار کند.اجیر خاص نمی 
 تواند برای کس دیگری و یا برای خودش کار کند.اجیر مطلق می 
 یابد.ی که امکان انتفاع از عین باشد، پرداخت اجرت بر مستأجر استقرار میبا قبض کردن عین مستأجره و گذشتن مدت 
 .منفعت مورد اجاره باید مباح باشد، در غیر این صورت اجاره باطل خواهد بود 
 باشد.قدرت به تسلیم عین مستأجره به مستأجر، شرط صّحت عقد اجاره می 
  قبل از قبض باشد مستأجر حّق فسخ عقد را دارد.با ایجاد مانع از انتفاع عین مستأجره، در صورتی که 
 اطل گردد، ولی اگر مانع غصب باشد اجاره بدر صورتی که مانع در عین مستأجره پس از قبض حاصل شود؛ اگر مانع تلف باشد اجاره باطل می

 شود.نمی
 نظر است.با ظهور عیب در منفعت، مستأجر حق فسخ دارد، اما دربارۀ گرفتن أرش اختالف 
  گر ظهور عیب در منفعت پس از عقد باشد مستأجر حق فسخ عقد را دارد.ا 
 .مستحب است که مستأجر، دستمزد اجیر را قبل از شروع ار با او قطی کرده و به محض اتمام کار، دستمزد او  را به وی بپردازد 
 ر خود واگذار کند.تواند آن را به اجرت کمتری به غیأقرب آن است که اگر کسی انجام کاری را بپذیرد می 
 تواند عین مستأجره را به مبلغ بیشتر به دیگری اجاره دهد.مستأجر می 
 .با تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره، مستأجر ضامن قیمت روز تفریط است، ولی أقرب آن است که ضامن قیمت روز تلف باشد 
 ر تواند هزینه را بپردازد دتأجر به قصد پس گرفتن آن از مالک میهزینه نگهداری حیوان بر عهدۀ مالک حیوان است، نه مستأجر؛ اما مس

 صورتی که نتواند از مالک یا از حاکم ظرع إذن بگیرد.
 باشد.با اجیر کردن شخصی به منظور برطرف کردن نیازهای مستأجر، طبق نظر مشهور فقها، خرجی اجیر بر عهدۀ مستأجر می 
 باشد.ط منفعت کّلی که به ِذّمه تعلق دارد صحیح میاسقاط منفعت معّین جایز نیست، ولی اسقا 
 خورد.در صورت اختالف در اصل وقوع اجاره، هر کس که منکر اجاره باشد، قسم می 
 کنندۀ مقدار زیادی باید قسم بخورد.در صورت اختالف مؤجر و مستأجر در مورد مقدار عین مستأجره، نفی 
  ِّخورد؛ زیرا اصل عدم رد است.عین مستأجره، مالک قسم می در صورت اختالف مؤجر و مستأجر در مورد رد 
 خورد.اگر دو طرف عقد دربارۀ نوع اجازه در انجام عمل اختالف کنند، مالک قسم می 
 .در صورت اختالف طرفین عقد در میزان اجرت، مستأجر باید قسم بخورد 
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ایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده ن مطالعه با موارد سهواگر در حی
mollakarimi.omid@gmail.com  های این جزوه از از قسمتبا ما در میان بگذارید تا اصالح نماییم. در نگارش بعضی  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥یا شماره
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 یهبگم که  یده باشدم؛ البت ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

دسِت آخر بعد از  دمادامه بِ  ینجوریکه اگه بخوام ا یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوِق ثابت از اوون م یهکاِر ثابت هم داشتم که ماهانه 
 یافتوق خوب در حق یه یتاً اداره بشم که نها یهطِح باال توو کارمنِد س یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیمدرک کارشناس یافتدر 

مطلوب  حقوِق ثابِت خوب رو یهبه  یدنمحسوب بشه اما من رس وناوِج آرزوهاش ۀخوب نقط ِی حقوِق کارمند  یهبه  یدنرس هایلیخ یبرا یدکنم. شا
 یتو کماِل رضا غرور یبد قرار گرفتن کمک کنم و با کلّ  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشه. همیدمدینم

 »جا نشستن یه«از  بجنگه و یدکه با ینها یزادآدم ِی ذاِت زندگ یمکه بگذر  یلماف یناز ا». تونستم!«بکشم و بگم  یقنفس عم یهبودِن خودم  یداز مف
ت را به حقوِق ثاب یگرفتم عطا یمه اواخر اسفند ماه بود که تصمباشد. خالص یفرار  »یادار  یطمح یهصبح به صبح کارت زدن توو « یا همون

 یانوستان و اطرافاگه د یبشه و حت یجادل توو خوِد آدم اِل اوّ اوّ  یدسوزان با یاِق اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینل فروردببخشم و از اوّ  یشلقا
سه هزار تا  یتاً هاو ن کننیهزار تا شرکت م صد و ده «بگن:  یا؛ !»یکه چ یو بخون ینیبش خواییم ی،تو که کاِر ثابت دار «تمسخر بهت بگن:  اب

بگم » اللهمهبس« ینل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که اوّ  یتنداشتم که به موفق اطمینان !»یندار  یمرًا شانسعُ  یهسهم و تو بدوِن  دارنیَور م
از من کم کنن.  کم توقع و انتظارشون رو یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا یرمس ینام خواستم که توو اوادهِبرم؛ البته قبلشم از خان یشتوانم پ ۀو با هم

». بودم! یراض امیمکه از شکست داشتم، از تصم یبا وجوِد تماِم ترس«رو آغاز کرده بودم؛ خالصش کنم برات:  یابلندپروازانه یریِن ش یسِک من ر 
کن  ّیهته اتهیکه توو رو ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینهاگر آرزوت ا گفتینم که مخدا اوومد توو ذه یبنده یه ۀجمل

کانون  هایلیداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،! منم بدون معّطلرسییه مینداشته باش که به ماش یقینو 
 کتابخونه هی. مثًال با مسؤول ُاومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک تا کردم. یهته زننیمانتوشون م یاُکت  یرو  یشههم

شب هم از  ۱۱و تا  یبا نگهباِن مجموعه هماهنگ کن تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶ساعِت کاِر اوونجا تا  ینکهبا وجود ا صحبت کردم و
به فرموده  شم؛یمند مشیریِن اوون زحمات بهره ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو یمانا ینکهصه ا! خالیکتابخونه استفاده کن

وکالت، ( یحقوق یهاآزمون ِی هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا ینکهخوشحالم از ا». سرافان َمع الُعسر، یُ «قرآن: 
ن و اجازه سکوت تالش ک یتوو «ه جمله تموم کنم: یمتنم رو با  خوامیو م رسیدم» هیأت علمی«و به عضویت  قبول شدم) یقضاوت، ارشد، دکتر 

 !»یچههمه جا بپ یتتموفق یبده صدا
 .)است جهانیان رپروردگا مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد مالکریمی (پایان امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیتچشم
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کنندۀ قبولی در جزواِت تضمینبدین تا لینِک  واتساپ 09352213175به شماره 
 بفرستم! به رایگانرا برایتان  وکالت و قضاوتهای آزمون

ارزِش اصلِی من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر زندگی  ! ۶۰َپرِت متولِد دهۀ امید مالکریمی هستم؛ یه حواس
هایی تا روش کنمی زیادی دارم. البته همه تالشم را میهایم با دیگران عالقهگذاشتن آموختهآنهاست. به یادگیری و  اشتراک

قال بدهم. ودم، آنها را به دیگران هم انتکنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیات خرا که به افزایِش کیفیِت یادگیری کمک می
جمله  متفاوتم! من به این» های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 »خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.اگر موفقیِت بیشتری می«ایمان دارم: 
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