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         7                                                                                                                                                                      موضوع تجارت-فصل اول  
  18                                                                                                      معاطات و احکام آن                   -گفتار اول                     عقد بیع و آداب آن-فصل دوم 

  18                                                                                                           موارد لزوم معاطات                 -   گفتار دوم                                                                                  
  19                                                                                                                        شروط عقد بیع          -    گفتار سوم                                                                                 
           20                                                                                                        شرایط طرفین عقد                -    گفتار چهارم                                                                                 
  21                                                                                                                موارد شرعی وقوع اکراه -   گفتار پنجم                                                                                  

  21                                                                                                                                       بیع فضولی-    گفتار ششم                                                                                 
  22                                                                                                                          اجازه کاشفه و ناقله-       گفتار هفتم                                                                              

  22                                                                                                                ترتب عقود بر بیع فضولی-       گفتار هشتم                                                                              
  23                                                                                                                             احکام اجازه مالک-          گفتار نهم                                                                           

  24                                                                                                                     حکم نماء مبیع فضولی -    گفتار دهم                                                                                 
  25                                                                                                                           گرفتن خسارات-      گفتار یازدهم                                                                               
  26                                                                                           بیع مال خود همراه با مال دیگری -زدهم         گفتار دوا                                                                            

  26                                                                                                       روش قیمت گذاری            -                                                                                    گفتار سیزدهم 
  27                                                     فروش مال قابل تملک همراه با مال غیر قابل تملک             -گفتارچهاردهم                                                                                

           27                   شرط صحت بیع در مال قابل تملک                                                                        -                                                                                     گفتار پانزدهم 
  28             اولیای عقد                                                                                                                   -                                                                                     گفتار شانزدهم 

  28احکام تقاص                                                                                                                                 -                                                                                     گفتارهفدهم 
  29تکفل هردوطرف عقد                                                                                                                 -                                                                                    گفتار هجدهم  

  29                                                                                                  حکم خرید قرآن وبنده مسلمان -                                                          گفتارنوزدهم                            
  30                                                                                                                               شرایط عوضین -                            گفتار بیستم                                                          

           36                                                                                                   موارد جواز فروش ام ولد -            گفتار بیست و یکم                                                                          
  38حکم فروش بنده در جنایت خطایی                                                                                    -یست و دوم                                                                                      گفتار ب

  39ی                                                                                    حکم فروش بنده در جنایت عمد -                                                                                     گفتار بیست و سوم 
  39                                                                شرایط ثمن                                                      -                                                                                     گفتار بیست و چهارم 
  41                           حکم وزن و عدد وکیل درعوضین                                                           -                                                                                     گفتار بیست و پنجم 
  42حکم فروختن جزء مشاع                                                                                                     -                                                                                     گفتار بیست و ششم 
  43                                                                                                        حکم تغییر یافتن مبیع -                                                                                     گفتار بیست و هفتم 

            43چند مساله درباره نزاع طرفین                                                                                            -                                                             گفتاربیست و هشتم                         
            44                                                                                     توصیف یا آزمایش کردن مزه و بو -                                                  گفتار بیست و نهم                                     

  47                                                                                                      فروختن مشک در پوست آن -                          گفتار سی ام                                                            
  47فروختن ماهی در نیزار همراه با نی                                                                                        - سی و یکم                                                                                      گفتار

  48                                                                                                           فروش کرم ابریشم       -                                                                                     گفتار سی و دوم
  49                                                                                                            فروش مبیع با ظرفش -                                                                                     گفتار سی و سوم 

  49                                        چیر می باشد                                  24 آداب خرید و فروش که -                                                                                     گفتار سی و چهارم 
  

  59                  شرایط تملک مملوک                                                                                                   -   گفتار اول                                        بیع حیوان–فصل سوم 
  59              حکم بچه پیداشده در ممالک کفر                                                                                     -                                                                               گفتار دوم       

  60حکم اسیر در زمان غیبت                                                                                                                -                                                 گفتار سوم                                     
  60حکم ملکیت مرد نسبت به اصول                                                                                                  -                         گفتار چهارم                                                             

  62حکم حمل در بیع حامل                                                                                                               -پنجم                                                                                      گفتار 
  62امل                                                                                                       حکم سقط حمل در بیع ح -                                                                                     گفتار ششم 
             63                                                                                خریدن بخشی از حیوان                               -                                                                                     گفتار هفتم 
  63                                                                          احکام خرید کنیز                                                -                                                                                     گفتار هشتم 

  67                                                             چند مساله                                                                          -                                                                                     گفتار نهم 
  

  83                تعریف بدوصالح                                                                                                            -      گفتار اول                                بیع میوه ها–فصل چهارم 
  84فروختن سبزیها                                                                                                                              -                                                                                     گفتار دوم 
  85فروختن محصوالتی که برگ آنها مورد نظر است                                                                          -                                                                                     گفتار سوم 

  86استثناء مقداری از میوه ها                                                                                                          -                                           گفتار چهارم                                           
  87چند مساله                                                                                                                                    -                   گفتار پنجم                                                                   

    92                                                                                                                                                                      بیع صرف     –فصل پنجم 
          103                                                                                                                                                                          بیع سلف  –فصل ششم 
  115                                                                                   بیع مساومه                                               -گفتار اول                               اقسام بیع-فصل هفتم 

  116                                                                    بیع مرابحه                                                               -                                                                                     گفتار دوم 
  119                                                    بیع مواضعه                                                                              -                                                                                     گفتار سوم 

  120                                      بیع تولیه                                                                                            -                                                                                     گفتار چهارم 
  121                                                                                                                                                                                    ربا-فصل هشتم 

        127خیار مجلس                                                                                                                                -گفتار اول                                  خیارات-فصل نهم 
  128خیار حیوان                                                                                                                                 -                 گفتار دوم                                                                     

  129خیار شرط                                                                                                                                   -گفتار سوم                                                                                      
  131ر تاخیر                                                                                                                              خیا -                                                                                     گفتار چهارم 
  132 فاسد می شود                                                                                      خیار آنچه در همان روز -                                                                                     گفتار پنجم 
  133                                                                                خیار رویت                                                 -                                                                                     گفتار ششم 
            134                                                                خیار غبن                                                                   -                                                                                     گفتار هفتم 

  140                                                        خیار غیب                                                                         -  گفتار هشتم                                                                                    
  145                                       خیار تدلیس                                                                                          -  گفتار نهم                                                                                    

  148                      خیار شرط                                                                                                             -                                                                                     گفتار دهم 
  151 خیار شرکت                                                                                                                          -                                                                                     گفتار یازدهم 

  152خیار تعذر تسلیم                                                                                                                   -                                                                                     گفتار دوازدهم 
  152خیار تبعض صفقه                                                                                                                   -                                                                    گفتار سیزدهم                  

  153خیار تفلیس                                                                                                                          -                                            گفتارچهاردهم                                          
          154                                                                                                                                                                                احکام-فصل دهم 

  174                                                                                                                                                                                      ] متاجر[ مواد  مربوط به      قانون مدنی ،-   یازدهمفصل 
             177تاآخرین آزمون           از اولین آزمون  ]متاجر[   وط بهمرب  کارشناسی ارشد و دکتری ام سواالت آزمونهای گذشته  قضاوت ،شامل تم  پرسشنامه ،  –  دوازدهم فصل
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  203ماهیت و ویژگیهای اجاره                                                                                                  -گفتار اول                              اجاره-فصل اول 
  210چند مساله پیرامون اجاره                                                                                                   - گفتار دوم                                                                               

                                                                                                
         226                                                                                                                   تعریف مضاربه -گفتار اول                              مضاربه –فصل دوم 

  226احکام مضاربه                                                                                                                    -    گفتار دوم                                                                            
  230موارد فسخ مضاربه                                                                                                            -   گفتار سوم                                                                             

  231احکام معامالتی که بر ضرر مالک است                                                                           -  گفتار چهارم                                                                              
    

  234                                                             خصوصیات عقد مزارعه                                          -گفتار اول                              مزارعه–فصل سوم 
  237                       ماهیت عقد مزارعه                                                                                      -گفتار دوم                                                                               

                                                                                     
  241                            خصوصیات عقد مساقات                                                                         -گفتار اول                            مساقات–فصل چهارم

  243ماهیت عقد مساقات                                                                                                            -گفتار دوم                                                                               
                                                                                                  

  248           ماهیت و ویژگیهای جعاله                                                                                        -گفتار اول                               جعاله–فصل پنجم 
  253چند مساله پیرامون جعاله                                                                                                   -گفتار دوم                                                                                

                                                                                                
         257                                                                                                                                قرض -گفتار اول                                  دین–فصل ششم 

  259                         احکام قرض                                                                                             -گفتار دوم                                                                                
  270دین بنده                                                                                                                         - گفتار سوم                                                                               

                                                                                               
          272                                                                                                                    شرایط ضمان -گفتار اول                               ضمان-فصل هفتم 

  274                                 اوصاف عقد ضمان                                                                            -گفتار دوم                                                                               
  276عقد ضمان                                                                                                              احکام -گفتار سوم                                                                               

                                                                                              
  280      ماهیت و خصوصیات رهن                                                                                            -گفتار اول                               رهن–فصل هشتم 

          293رهن                                                                                                                        احکام -گفتار دوم                                                                               
   

  303خصوصیات و ویژگیهای ودیعه                                                                                            -گفتار اول                                 ودیعه–فصل نهم 
   308موارد ضمان آور برای امانتدار                                                                                           -گفتار دوم                                                                     

                                                                                              
  314خصوصیات عاریه                                                                                                                -گفتار اول                                     عاریه-فصل دهم 

  316عاریه                                                                                                                      احکام -گفتار دوم                                                                               
                                                                                                 

  322تعریف حواله                                                                                                                    -گفتار اول                            حواله–فصل یازدهم 
  322ارکان حواله                                                                                                                    -گفتار دوم                                                                               

  323احکام حواله                                                                                                                    -ار سوم گفت                                                                              
  324                                                                                           )    اعسار ( ظهورتنگدستی  -گفتار چهارم                                                                               

  324                                         حواله                                         ) ترامی ( پی درپی آوردن  -گفتار پنجم                                                                               
  325حواله به غیر جنس حق                                                                                                   -گفتار ششم                                                                               

  327موارد اختالف و نزاع                                                                                                      -گفتار هفتم                                                                               
  

  329تعریف کفالت                                                                                                                   -گفتار اول                            کفالت–فصل دوازدهم 
           329                                                                                                          کفالت          احکام -گفتار دوم                                                                               

  
  338مفهوم و ماهیت صلح                                                                                                         -گفتار اول                            صلح–فصل سیزدهم 

  343                                                                                         موارد نزاع                              - گفتار دوم                                                                              
  

  352              اقسام شرکت                                                                                                      -گفتار اول                       شرکت–فصل چهاردهم 
  356تقسیم اموال شرکت                                                                                                         - گفتار دوم                                                                              

  359                                                                                                                                                  وکالت–فصل پانزدهم 
                                                                                                                                                                                      

         372                                                                                                                                       و رمایهق   سب–فصل شانزدهم 
                                                                                                                                                                                       

   381                                                                                                      کلیات                          -گفتار اول                             وقف–فصل هفدهم 
  383                                                                  شرایط وقف                                                   - گفتار دوم                                                                              
  384                        شرایط مال موقوف                                                                                  - گفتار سوم                                                                              
  385ویژگیها و ماهیت وقف                                                                                                  - گفتار چهارم                                                                              

  389تعریف برخی از عناوین موقوف علیه                                                                               -  گفتار پنجم                                                                             
  390وقف مطلق                                                                                                                      -  گفتار ششم                                                                             

  390وقف                                                                                                      برخی از مسائل  -  گفتار هفتم                                                                             
  

  394                                               صدقه                                                                               -گفتار اول                                      عطیه- فصل هجدهم 
  395                 هبه                                                                                                                 -   گفتار دوم                                                                            

  398سکنی ، عمری و رقبی                                                                                                      -  گفتار سوم                                                                             
            399                                                                                                                        تحبیس -  گفتار چهارم                                                                             

  
            401                                                                             ]                                                                                                عقود معین[ مواد مربوط به   ،ی  قانون مدن-دهم نوزفصل  
             408       مونتا آخرین آز  از اولین آزمون  ]عقود معین[   مربوط به و دکتری کارشناسی ارشد،شامل تمام سواالت آزمونهای گذشته  قضاوتپرسشنامه ،  –  بیستم فصل 
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      438                                                                                                        ]الی ب الف [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار اول 

      440                                                                                                           ] ح ت الی[  لغات و اصطالحات حروف –گفتار دوم 

      441                                                                                                          ]خ الی ش [   لغات و اصطالحات حروف -گفتار سوم

      442                                                                                                       ]ص الی ق [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار چهارم 

      443                                                                                                         ]ک الی م  [  لغات و اصطالحات حروف –گفتار پنجم 

      445                                                                                                             ]ن الی ی [  لغات و اصطالحات حروف -گفتار ششم

  

    ترمینولوژی متون فقه – 1یوست پ
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    448                                                                  1392 ماه  اسفنددانشگاههای سراسری ، متون فقه ، آزمون دکتری حقوق خصوصی . 1

    453                                                                  1393 ماه  اسفنددانشگاههای سراسری ، متون فقه ، آزمون دکتری حقوق خصوصی . 2

    459                                                                  1394 ماه  اسفنددانشگاههای سراسری ، متون فقه ، آزمون دکتری حقوق خصوصی . 3

    460                                                                                            1395  ماهاسفند ، متون فقه ، آزمون دکتری حقوق خصوصی. 4

  

                  حقوق خصوصیدکتری  متون فقهجدید سواالت - 2پیوست 
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  مقدمه
  

 قسمت به شرح ذیـل پـالن بنـدی و تقـسیم و تفکیـک          چهار   آمده است ، موضوعات این جزوه در         چهارهمانگونه که از صفحات یک الی       
  :موضوع شده است 

                                        

     متاجر  -اولقسمت                                       
      معین  عقود-دوم قسمت                                       

                          
  

   .متون عربی با ترجمه ، مفاد قوانین مربوطه ، تست وآزمون : هر قسمت از جزوه خود شامل است از، به ترتیب 
موسسه انتـشارات دارالعلـم از جلـد     ترجمه دکتر علی شیروانی از   ، متون عربی با ترجمه ، از مجموعه چهارده جلدی شرح لمعه          برای تدوین   

پنجم الی چهاردهم که مختص موضوعات حقوقی است ، به طورکامل استفاده شده است ، به گونه ای که با یک مطاله مفید بتـوان ، تقریبـاً                     
   .به اهم سواالت امتحانی پاسخ صحیح داد 

بــه عبــارتی در متــون فقــه ازقواعــد وادبیــات عــرب .  آن مطالعــه متــون فقــه عبــارت خواهــد بــود از، یــادگیری متــون عربــی باترجمــه هــای
  .شود نمی استفاده

  : ، مطالعه نمایید ]از نظر وقت و زمان [ توصیه می شود ، برای مطالعه متون فقه ، با توجه به شرایط موجود خویش 
  .مطالعه نمایید ]  و دوم به ترتیب از قسمت اول[ مکان به ترتیب تقسیم بندی جزوه اگر دچار ضیق وقت نیستید ، حتی اال 
  .مطالعه شود عقود معین و سپس  متاجر  : درغیر این صورت توصیه می شود ، به ترتیب  
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  فصل اول   

  موضوع تجارت
  

کان لمحلّ او اسم م. ب ل من التجاره اما مصدر میمی بمعناها کالمقتل ، و هو هنا نفس التکسّفعَتجر ، و هو مَجمع مَ: المتاجر 
العیان متعلقات فعله   فان الفقه یبحث عن فعل المکلف و        . واالول الیق بمقصود العلم     . التجاره ، و هی االعیان المکتسب بها        

  . اعم من البیع والمراد بها هنا التکسّب بما هو
، » تجـارت کـردن     « یا مصدر میمی است به معنای        » متجر« . است  » تجارت  « و از ماده    » مَفعَل  «  وآن بر وزن     »رتجَمَ«جمع  » متاجر  «  -ترجمه  
و یا  . خواهد بود   » خوب کسب کردن    « و در این صورت مراد از متجر در اینجا          . ] است  » کشتن  « که مصدر میمی و به معنی       [» مَقتَل  «مانند  

] فقـه [و البته احتمال نخست با غـرض علـم   . یعنی اشیایی که کسب با آنها صورت می گیرد . تجارت است  ] و مورد   [ اسم مکان برای محل     
و کـسب کـردن ، نیـز یکـی از           ...  حرام است ، یا مباح یا        ه فالن فعل مکلّف   ک[  بحث می کند     زیرا فقیه از فعل مکلّف    . تناسب بیشتری دارد    

دن بـا  ، کاسبی کـر ] نای دوم متجر   برطبق مع [ » کتاب متاجر   « مقصود از تجارت در     . ،متعلقات فعل مکلّفند    ولی کاالها   ] افعال مکلّف است    
  ....  ] بیع باشد یا اجاره یا مصالحه یا خواه [باشد ،  عقدی است که اعم از بیع می

  

إلـی محـرم و     (حقه له من حیث الحکم الـشرعی        الو هو ما یکتسب به و یبحث فیها عن عوارضه ال          ) ینقسم موضوع التجاره  (
و األوّل إمّا أن یکـون      .   المکتسب به إمّا أن یتعلّق به نهی أوال، و الثانی المباح           أنّ : هو وجه الحصر فی الثالث    ) مکروه و مباح  

الوجـوب و   : و لـم یـذکر الحکمـین اآلخـرین ، و همـا              .  النهی عنه مانعاً من النقیض أو ال، و األول الحرام و الثانی المکروه            
  . االستحباب ؛ ألنهما من عوارض التجاره ، کما سیاتی فی أقسامها

بـر  (شـود     شود و در کتاب تجارت از عوارض الحق به آن، از جهت حکم شرعی، بحث می                 یعنی آنچه با آن کاسبی می     ) موضوع تجارت ( -رجمه  ت
شـراب ، کفـن و   : ماننـد [گیـرد   چیزی که کاسبی با آن صورت مـی : ؛ علت انحصار، در این سه ، آن است که) حرام، مکروه و مباح: سه قسم است  

] : که نهی شـده     [ ، و در صورت اول      ] فروختن خانه   : مانند    [، مباح است    ]که نهی نشده    [  آن نهی شده ، و یا نهی نشده ؛ صورت دوم             یا از ] : خانه  
] یعنی الزاماً باید نهی رعایت شودیعنی آنجا که نهی ، مانع از نقیض است ، [ صورت اول . یا نهی از آن ، مانع از نقیض است یا مانع از نقیض نیست          

  ].کفن فروشی : مانند [ ، مکروه است ]آنجا که نهی ، مانع از نقیض نیست [ = و صورت دوم ] شراب فروشی: مانند[ حرام است ، 
نـه از صـفات عـارض بـر     [مصنف دو حکم دیگر، یعنی وجوب و استحباب را ذکر نکرد، زیرا این دو از صفات عارض بـر تجـارت هـستند                  

  . در بیان اقسام تجارت ، خواهد آمدچنانکه به زودی ] موضوع تجارت
 *** 

   تجارت حرام  –گفتار اول 
   اعیان نجس.1
کـالبتع و المِـزْر و الجعَـه و         : المتّخذ من التمر، و غیر هما من األنبـذه          ) و النبیذ (المتّخذ من العنب    ) األعیان النجسه کالخمر  (

و . (شه ، إن لم یفرض لها نفع آخر و قصد ببیعها المنفعه المحللّهالفضیخ و النقیع و ضابطها المسکر و إن لم یکن مائعاً کالحشی
  .و ان لم یکن مسکراً؛ ألنّه خمر استصغره الناس) الفُقّاع

  : قسم نخست ، یعنی حرام عبارت است از (  –ترجمه 
،  و غیر ایـن دو از شـرابهای دیگـر،    شود که از خرما گرفته می) و شراب خرما(شود  که از انگور گرفته می  ) اعیان نجس ، مانند شراب انگور     

، مـست  ] در شـرابهایی کـه نجـس اسـت    [مالک . مانند شراب عسل، شراب گندم یا ذرت، شراب جو، شراب خرمای خام و شراب کشمش           
ت کـه نجـس نیـس     [ ، مانند حشیش،    ]هارت و نجاست، نجس نباشد    طو در نتیجه از نظر      [  بودن آنهاست، هر چند به صورت مایع نبوده          هکنند

. ، البته به شرط آن که منفعت حاللی کـه بـه قـصد آن منفعـت ، معاملـه شـود، بـرای حـشیش متـصوّر نباشـد                            ] ولی تجارت با آن حرام است     
  . ]بنابراین اگر حشیش منفعت حاللی داشته باشد و برای رسیدن به آن منفعت فروخته شود، فروش آن حرام نخواهد بود[
بجـو نیـز حـرام اسـت لکـن مـردم       آ: ] در روایـت آمـده کـه   [زیـرا  [، ] کاسبی بـا آن حـرام اسـت   [شد ،، هر چند مست کننده نبا ) وو آب ج  (

  .اند سبک شمردهرا آن
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إمّا لکون نجاسته ذاتیّه کألیات المیته و المبانه من الحیّ ، أو عرضیّه کما لـو وقـع فیـه                    ) و المائع النجس غیر القابل للطهاره     (
) للضوء تحت السماء    (بجمیع أصنافه   ) إلّا الدهن ( القولین فی غیر الماء النجس       حکما هو أص  نجاسه و قلنا بعدم قبوله للطهاره       

  .ال تحت الظالل فی المشهور
ای کـه از حیـوان زنـده     ای که از مردار گرفته شـده، و دنبـه   خواه نجاست آن ذاتی باشد، مانند دنبه  ) شود  و مایع نجسی که پاک نمی     (  –ترجمه  

، مانند آنجا که در مایع، نجاستی بیفتد و ما نیز آن را قابـل طهـارت            )ولی قابل تطهیر نباشد   ( نجاست آن عرضی باشد      جدا شده است، و خواه    
) کـه (با تمام اقـسامش     ) به استثنای روغن  (تر از قول دیگری است که در مسأله هست،            ندانیم، چنان که در غیر آب نجس، این حکم صحیح         

زیـر  «و مقیـد بـه      [  مطلق است    1، ولی روایات  ) بکار برد (نه زیر سقف    ) برای روشن کردن چراغ زیر آسمان     توان آن را      می(بنابر قول مشهور    
  .، قول به جواز استفاده از آن، خواه زیر آسمان و خواه زیرسقف، موجه است] نیست، از این رو به نظر ما» آسمان

  

ر تعبد ، اللنجاسه دخانه، فإنَّ دخان الـنجس عنـدنا طـاهر؛             لمشهوزه مطلقاً متّجه ، و االختصاص با      و النصوص مطلقه ، فجوا    
  . الستحالته

، بر اساس تعبّد است، و این گونه نیـست کـه            ] زیر آسمان [= اختصاص دادن جواز استفاده از روغن نجس، به جایی که مشهور گفته              –ترجمه  
ما امامیّه ، دود اشیای نجـس، پـاک اسـت، چـون اسـتحاله        اختصاص دادنش به آن مورد، به جهت نجس بودن دود آن باشد، چرا که به نظر                 

  .شده است
  

  .و قد یعلّل بتصاعد شیء من أجزائه مع ادخان قبل إحاله النار له بسبب السخونه إلی أن  یلقی الظالل فتتأثّر بنجاسته
 همـراه بـا     –ه حـرارت، آن را اسـتحاله کنـد           پیش از آنک   –مقدری از اجزای روغن نجس      «کنند که      دلیل قول مشهور را این ذکر می       یگاه –ترجمه  

 –ولی بـه نظـر مـا ایـن اسـتدالل      .] »شود و متنجّس می[پذیرد   خورد، و در نتیجه سقف از نجاست آن اجزا تأثیر می            رود و به سقف می      دود ، باال می   
زیرا نجس کردن چیزی برای مالـک       . کند   صالحیت ندارد که از استفاده کردن روغن نجس برای روشنایی زیر سقف، منع               –بنابر فرض قبول آن     

  .آن حرام نیست
  

و المراد الدهن النجس بالعَرَض کالزیت      .   للمنع؛ ألنّ تنجیس مالک العین لها غیر محرّم        – مع تسلیمه    –و فیه عدم صاحیّته     
  .ه کذللکتموت فیه الفأره و نحوه، ال بالذات کألیه المیته، فإنّ استعماله محرّم مطلقاً؛ للنهی عن استعمال

، مانند روغـن زیتـونی کـه در    ] نجاست بعداً بر آن عارض شده باشد [ = مقصود از روغن، روغنی است که نجاست آن عرضی باشد   -ترجمه  
 ، چـه بـرای  ] گرفتـه شـده   [دنبـۀ مـردار   ] روغنی که از[آن موش افتاده و مرده ، و مانند آن ؛ اما استفاده از روغنی که ذاتاً نجس است، مانند            

  2.باشد ، زیرا بطور مطلق از استعمال آن نهی شده است روشنایی زیر آسمان یا زیر سقف ، حرام می
  

  . و أجزائها التی تحلّها الحیاه ، دون ما ال تحلّه مع طهاره أصله بحسب ذاته) و المیته(
ماننـد  [ اجزایی کـه حیـات نـدارد         ، نه آن  ) ام است فروختنش حر (و اجزایی از مردار که در آنها حیات حلول کرده ،            ) و مانند مردار  ( -ترجمه  
  .، البته به شرطی که خود آن حیوان ذاتاً پاک باشد] ، پشم و شاخ مو

  

  .و إن فرض له نفعٌ حکمیّ کالصبغ) و الدم (
: ل  یـ  و ق  رتهمـا و نفعهمـا    او إن فرض لهما نفع، أمّا هما ممّا یؤکل لحمه فیجوز مطلقاً ؛ لطه             ) و أرواث و أبوال غیر المأکول     (

  .بالمنع مطلقاً إالّ بول اإلبل لالستشفاء به
ولـی بـاز   [ برای آن فرض شود ، مانند رنگرزی،   –] و منفعت حقیقتی نیست   [  که در حکم منفعت است       –، هر چند منفعتی     ) و خون ( -ترجمه  

سـرگین و بـول     ] فـروختن [ر باشد، ولی    ، هر چند منفعتی برای آنها متصو      ) و سرگین و بول حیوان حرام گوشت      ]. (هم فروختنش حرام است   
البته برخـی از فقهـا      . ، جایز است، زیرا این دو هم پاک هستند و هم منافع دارند              ]خواه بول شتر باشد یا غیر آن      [حیوان حالل گوشت، مطلقاً     

مگـر بـول شـتر، بـرای        . و قائلند   ، به منع از فروختن این د      ]خواه سرگین و بول از حیوان حالل گوشت باشد یا از حیوان حرام گوشت             [مطلقاً  
  . ]باشد که فروختنش جایز می[شفا گرفتن به سبب آن 

  

  و.  و الجرو القابل للتعلیم – کالبستان –) إلّا کلب الصید و الماشیه و الزرع و الحائط(البریّان مطلقاً ) و الخنزیر و الکلب(

                                                           
   .6، باب66، ص12 وسائل، ج -1
  .1، ح30، باب295، ص16 وسائل، ج -2
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رم اقتناؤها رجاءً لغیرها ما لم یطل الزمـان بحیـث یلحـق             ستغلّ الحائط لم یح   ماشیه عن ملکه أو حصد الزرع أو ا       خرجت ال لو
  . بالهراش

به استثنای سگ شکاری و سگ گله و زراعت و سـگ بـاغ و               (کنند، با تمام اقسامشان       ی زندگی می   در خشک  که) و خوک و سگ   ( -ترجمه  
آن را  [ =  اگـر گلـه از ملـک چوپـان خـارج شـود               و. تعلـم داد  ] برای یکی از امور یاد شـده        [ شود آن را      و توله سگی که می    ) بستان و خانه  

، ] و خالصه شرایطی حاصـل گـردد کـه بـه سـگهای یـاد شـده احتیـاجی نباشـد                    [ ها از باغ چیده شود        ، یا زراعت درو شود یا میوه      ] بفروشد
 آنکه زمـان نگهـداری سـگها    به شرط های دیگر حرام نیست، البته نگهداری سگهای آن موارد به امید به دست آوردن گله یا زراعت یا میوه  

  .این سگها به سگ ولگرد ملحق شوند] در آن مدّت[طوالنی نشود ، به نحوی که ] تا به کار گرفتن دوبارۀ آنها [
   ابزار لهو ، بت ، صلیب، ابزار قمار .  5 و 4 ، 3، 2
  . و غیرهابمن الدفّ و المزمار و القص) : و آالتُ اللهو(
  . الکفّارالمتَخذ لعباده) و الصَنَم(
  .الذی یبتدعه النصاری) و الصلیبُ(
 بـضمّ البـاء الموحّـده و        –) و البُقّیـری  (بکسر الشین فسکون الطاء ففتح الراء       ) و الشطرنج (بفتح النون   ) و آالت القمار کالنرد   (
   .-دید القاف مفتوحهّ و سکون الیاء المثنِاه من تحت و فتح الراء المهمله شت

  .أنّها األربعه عشر: للصبیان و هی کومه من تراب حولها خطوط و عن المصنف هی لعبه : قال الجوهری 
  .مانند دف و چنگ و گیتار و تنبک و غیر آن) آالت و ابزار لهو( -ترجمه 

  .برند که کفار برای عبادت به کار می) بت(
  .اند که مسیحیان آن را ابداع کرده) صلیب(
به ضم بای یـک نقطـه وتـشدید         :] که تلفّظ آن  ) [بُقَّیْری(به کسر شین و سکون طاء و فتح را،          ) شِطْرَنج(نون ،   به فتح   ) آالت و ابزار قمار، مانند نَرد     (

، اسـباب بـازی   بُقَّیْـری : گفته] »صحاح«در کتاب لغت نویس معرفت    [»جوهری«. قافِ مفتوح وسکون یای دو نقطه در زیر، و فتح راء بی نقطه است             
 یکـی  و با آن قمار می کردند، بدین نحو که چیـزی را در [ از خاک است که در اطرافش خط هایی می کشیدند پسر بچه هاست وآن، کومه هایی  

  .است معروف»ربعه عشرأ«بُقَّیْری بازی ای است که به : مصنف نقل شده کهاز.]  یافت وبر می داشت می بُردمیازآنهاپنهان می کردند و هرکه آن را
   فروش سالح به دشمن . 6
 و  –مسلمین کانوا أم کفـاراً      ) أل عداء الدین  (من السیف و الرمح و القوس و السهام، و نحوها           – بکسر السین    -)لسالح  وبیع ا (

وال یلحـق   .  ولو أرادوا االستعانه به علی قتل الکفّـار لـم یحـرم           . أو التهیّؤ له، ال مطلقاً       فی حال الحرب     -منهم قطّاع الطریق  
  . درع و البیضه وإن کره للقتال کالهبالسالح ما یعدّ جنّ

خواه مسلمان باشند و خواه کافر؛ که فروش سالح         ) به دشمنان دین  (به کسره سین، مثل شمشیر،نیزه، کمان،تیر ومانند آن،         ) فروختن سِالح ( -ترجمه  
  .به راهزنان را نیز شامل می شود

و اگـر هـدف     . باشـند نـه مطلقـاً     ] بامـسلمانها    [  بـرای جنـگ     ویا درحال آماده شـدن     در حال جنگ  ] این حکم در صورتی است که دشمنان دین         [ 
همچنـین، وسـیله ای کـه    . ، کمک گرفتن ازآن برای جنگ با کفّار دیگر باشد، فروش سالح به آنان حرام نیـست   ] از خریدن سالح    [ دشمنان دین   

  .هرچند مکروه است] ان دین حرام نیستو فروش آن به دشمن[ حفاظ جنگ محسوب می شود مانند زره وکاله خُود حکم سالح را ندارد 
   اجاره خانه و حیوان برای عمل حرام.7
 فیه تبعاً ه و هی الحیوان الذی یصلح للحمل کاإلبل والبغال والحمیر، والسفن داخل      - بفتح الحاء  -)و إجاره المساکن والحموله   (
  .  وإسکانهم أل جله ونحوههکالخمر و رکوب الظلم) للمحرّم(

به فتح حا، عبارت است از حیوانی که بـرای بارکـشی صـالحیّت دارد،ماننـد شـتر، قـاطر و االغ؛                  » حَموله«،  ) دادن خانه وحیوانِ باربر    اجاره( -ترجمه  
اجاره دادن  [ مانند) برای انجام عمل حرام   ] (بنابراین،مقصود از حموله هر گونه وسیلۀ حمل ونقل است،        [ شود،    کشتی نیز به تبع در حیوان داخل می       

اسـکان آنـان بـرای    ] اجاره دادن خانـه بـرای   [ انتقال ظالمان وستمگران جهت ظلم کردن، و   ] اجاره دادن شتربرای  [ ساختن شراب و یا     ]  برای   خانه
  .ظلم و ستم کردن ومانند آن

   فروختن انگور وخرما برای تهیۀ شراب. 8 
  و الخشب لیصنع. ( تّفاق علیه سواء شرطه فی  العقد أم حصل اال)لیعمل مسکراً(وغیر هما ممّا یعمل منه المسکر ) و بیع العنب و التمر(
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  . هأو غیره من اآلالت المحرّم) صنماً 
، خـواه فروشـنده ،   )یرای آنکه از آن شراب درست کننـد   ( وسایر محصوالتی که از آنها مسکرات تهیه می شود،          )  فروختن انگور و خرما   (  -ترجمه  

و فروختن چوب برای . ( ، ساختن مسکر مورد توافق باشد]پیش از انعقاد عقد[ د و یا میان فروشنده وخریدار، ساختن مسکر را در عقد بیع شرط کن       
   ).بسازند(سایل حرام دیگر ویا ) آنکه ازآن بت 

  

: و قیل   .  لم أنّه یعمله و إلّا فاألجود التحریم، و غلبه الظنّ کالعلم          ع لذلک إن لم ی    همن غیر أن یبیع   ) و یکره بیعه لمن یعمله    ( 
  .یحرم ممّن یعمله مطلقاً

چوب را به کسی بفروشـد  ) و یا(سازد، اما آن را به این قصد و نیت به او نفروشد        می) به کسی بفروشد که از آن شراب      (انگور را   ) و اگر   (  -ترجمه  
البتـه بـه شـرطی کـه     . ) باشـد  ن آن مکـروه مـی  فـروخت (آنکه در معامله مرادش آن باشد که خریدار از آن بت بـسازد،      بی  ) بت می سازد  (که از آن    

خواهد ساخت ولی اگر بداند، قـول بهتـر حرمـت فـروش آن دو اسـت، و گمـان غالـب و قـوی                   ] شراب یا بت    [ فروشنده نداند که خریدار از آن،       
برخـی  . ] باشـد   فـروختن، حـرام مـی   و در نتیجـه [ مانند علم به آن است   ] فروشنده به این که خریدار از آن دو ، چیزی حرام خواهد ساخت            [داشتن  

خواه فروشـنده بدانـد کـه خریـدار، شـیء حـرام خواهـد               [ فروش انگور و چوب به کسی که اهل ساختن شیء حرام از آنها است، مطلقاً                : گفته اند 
  .، حرام است] ساخت و یا نداند 

   مجسمه سازی.9
و األقوی  .   عن الصور المنقوشه علی نحو الوساده و الورق        و احترز بالمجسمه  .  ذوات األرواح ) و یحرم عمل الصور المجسّمه    (

  .و یمکن أن یرید ذلک بحمل الصفه علی الممثّل ال المثال. تحریمه مطلقاً
از صـورتهای نقـش شـده بـر     » مجـسم «مصنف با آوردن قیـد  .) نیز حرام است(از موجودات دارای روح   ) ساختن صورتهای مجسم    ( -ترجمه  

[ تر، حـرام بـودن صـورت سـازی اسـت مطلقـاً،        احتراز جُست ، ولی به نظر ما قول قوی] نقاشی کردن[ = لش و کاغذ روی چیزهایی مانند با  
: البته احتمال دارد منصف نیز همین را اراده کرده باشد، بـه ایـن شـکل کـه                 . ] باشد و خواه نقاشی کردن      ) سه بعدی   ( = خواه به نحو مجسم     

  . رت برداری شده قرار دهیم نه صفت صورت شیءرا صفت چیزی که از آن صو» مجسمه«
   غنا .10
 و هو مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المُطرب، أو ما سمّی فی العرف غناءً و إن لم یطرب، سواء کـان                      – بالمد   –) و الغناء (

فی الدروس فعله للمـرأه  و آخرون و منهم المصنّف . بلی منه المصنّف و غیره الحداء لالو استثن. فی شعر أم قرآن أم غیرهما     
و .  و لم یسمع صوتها أجانب الرجال – و لو بدفّ فیه صَنْج ال بدونه –فی األعراس إذا لم تتکلّم بباطل و لم تعمل بالمالهی 

  .ال بأس به
برانگیزندۀ غـم یـا       = [طرب انگیز   ] چرخاندن صدا در گلو     [ = با مدّ الف ، عبارت است از خواندن آوازی که مشتمل بر ترجیع              ) غنا  ( -ترجمه  

نامیده شود ، حتی اگر باشنیدنش ، غم یا         » غنا«هر صدایی که در عرفِ مردم       : باشد، و یا غنا عبارت است از      ] خوشحالی بسیار زیاد در انسان      
  .خوشحالی فوق العاده در انسان پدید نیاید ، خواه در شعر خوانی باشد، یا تالوت قرآن یا غیرآن 

 آواز -»دروس  « از جمله مـصنف در کتـاب   -، وسایر فقها     حرمت غنا، نغمه سرایی ساربانها برای شتر را استثنا کرده اند       مصنف وغیر او ، از    
ونیـز  ] بلکـه مطالـب خـوب وحـق بگویـد و بخوانـد              [ خواندن زن ، در عروسی ها را استثنا کرده اند، البتّه به شرطی که سخنان باطل نگوید                  

پس اگر زن در عروسی در نغمه سرایی سخنان حق بگویـد و دایـره   . [ ، نه بدون آن  به کار نبرد   - ای که حلقه دارد     هرچند دایره  -آالت لهو، 
 از  ، و به نظر ما نیـز اشـکالی در ایـن دو اسـتثنا ،    ]حرام نخواهد بود [ ، و صدایش را نیز مردان اجنبی نشنوند ،         ] ای که حلقه ندارد بکار ببرد       

  .حرمت وجود ندارد 
  کمک کردن به ظالم  . 11
کالخیاطـه ، و إن کـره       حلّلـه   کالکتابه لهم و إحضار المظلوم و نحوه ، ال معونتهم باألعمـال الم            ) و معونه الظالمین بالظلم     ( 

  . التکسّب بماله 
سـاختن مظلـوم نـزد      مثل نویسندگی کردن بـرای آنـان ، حاضـر           )  آن ظلم و ستم است         کمک کردن به ستمگران با انجام کاری در       ( -ترجمه  

 کاری کـه  از آن     [ ایشان و مانند آن ، نه کمک کردن به ستمگران با انجام دادن کارهای حالل برای آنان ، مانند خیاطی ، هرچند کاسبی با                         
  ]ولی حرام نیست [ مکروه می باشد ] به دست می آید [ مال ظلم 
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  نوحه سرایی برای مرده  .  12 
  .و یجوز بالحقّ إذا لم تسمعها األجانب .  المیّت بما لیس فیه بأن تصف) و النوح بالباطل( 

 اما اگر در نوحه اموری ذکـر شـود کـه      ،  یعنی آنکه اوصافی را برای مرده بیان کند که در او نیست  )  به باطل  نوح سرایی برای مرده   ( -ترجمه  
  .مانعی ندارد  – به شرطی که صدای زن را مرد نامحرم نشنود –در شخص مرده وجود داشته 

  هجو مؤمن  . 13
و یجوز هجـاء    . وال فرق فی المؤمن بین الفاسق وغیره        .  و هو ذکر معایبهم بالشعر       – بکسرالهاء و المدّ     –) وهجاء المؤمنین (

  .غیر هم کما یجوز لعنهم 
 12شیعی [=   خواه آن مؤمن  ورت شعر است ،به کسر ها و مدّ الف ، به معنی گفتنِ معایب ایشان به ص        » هجاء  « واژۀ  ) هجو مؤمنان (  -ترجمه   

  . همانطور که لعنت فرستادن بر آنان جایز می باشد جایز است ،] غیر شیعیان [=، فاسق باشد یا نباشد؛ ولی هجو غیر مؤمنین ] امامی
  غیبت کردن  . 14
و فی حکم القـول  . عه ، مع اتّصافه به و هو القول و ما فی حکمه فی المؤمن بما یسوؤُه لو سم  –  بکسر المعجمه     -) والغیبه( 

، أو » أنا لست متّصفاً بکذا « : اإلشاره بالید و غیرها من الجوارح ، و التحاکی بقول أو فعل کمشیه األعرج ، والتعریض کقوله 
تحریمـاً  و لو فعل ذلک بحضوره أو قال فیه ما لـیس بـه فهـو أغلـظ     . ، معرّضاً بمن یفعله     » الحمدهللا الذی لم یجعلنی کذا    «

  . وأعظم تاثیماً و إن لم یکن غیبه اصطالحاً
دار، یعنی آنکه دربارۀ مؤمن سخنی بگوید یا کاری که در حکم سخن گفتن است، بکند                  ، به کسر غین نقطه    » غیبت«) غیبت کردن   (  -ترجمه  

ا دست و سایر اعضا و نیـز تقلیـد از نحـوۀ             اشاره کردن ب  . باشد  شود، در عین حال که به آن صفت متصف می           که اگر آن را بشنود، آزرده می      
مـن دارای فـالن   « : سخن گفتن کسی، یا تقلید از نحوۀ کار کسی مانند نحوۀ راه رفتن انسان لنگ ، و نیـز کنایـه زدن ماننـد ایـن کـه بگویـد             

 به کـسی کـه صـاحب آن کارهـا و     در حالی که با این سخنان» الحمد هللا که خداوند مرا فالن طور، قرار نداده است«: یا بگوید » صفت نیستم 
، و اگر ایـن کارهـا را در حـضور آن    ] شود و غیبت محسوب می[در حکم سخن گفتن است ] همۀ اینها[ زند   صفات است گوشه و کنایه می     

غیبـت  باشد، هر چنـد       مؤمن انجام دهد و یا در حق آن مؤمن چیزی بگوید که در او نیست، حرمت این کارها شدیدتر و گناهش بزرگتر می                      
  .مصطلح نباشد

  

نصح المستشیر، و جرح الشاهد و التظلّم و سماعه، وردّ من ادّعی نسباً لیس له ، و القدح فی مقالـه أو دعـوی                : و استثنی منها  
فیـه مـستحقّاً لالسـتخفاف؛ لتظـاهره         باطله فی الدین و االستعانه علی دفع المنکر، وردّ العاصی إلی الصالح، و کون المقول              

و قد أفردنا لتحقیقها رساله شریفه من أراد االطّالع علی حقائق أحکامها فلیقف             . الشهاده علی فاعل المحرّم حسبه    بالفسق، و   
  .علیها
کند، بیان فسق کسی که به شهادت داده،          نصیحت کردن کسی که با انسان مشورت می       : از حکم غیبت، مواردی استثنا شده، از جمله        -ترجمه  

رفته و شنیدن آن، ردّ کردن کسی که نسبی را ادّعا کرده که واجـد آن نیـست، بـدگویی از کـسی کـه دربـارۀ دیـن                             بیان ستمی که بر انسان      
گفتار یا ادعایی باطل بیان کرده است، کمک گرفتن از غیبت برای از بین بردن چیز حرام و برگرداندن گناهکار به صالح، جایی که غیبـت                         

، مستحق خوار شدن است، برای رضای خداوند شهادت دادن علیه کـسی کـه کـار حرامـی     ] شکارو گناه آ  [ شونده، به جهت تظاهر به فسق       
  .مرتکب شده است

  .بخواندحکام غیبت آگاه شود، آن رساله راایم، هر کس بخواهد از حقایق ا ما برای تحقیق در مسألۀ غیبت، رسالۀ مستقل و با ارزشی را نوشته
   کتب گمراه کننده ی نگهدار. 15
  .عن التلف ، أو عن ظهر القلب) ظ کتب الضاللو حف(

   1.بوسیلۀ به ذهن سپردن] نگهداری آن در حافظه[از تلف شدن یا ) حفظ و نگهداری کتابهای گمراه کننده(  –ترجمه 
  

  لیالًعلی أهلها بما اشتملت علیه ممّا یصلح د) أو الحجّه(لها ) لغیر النقض(قراءه و مطالعه و مذاکره ) و نسخها و درسها( 
  و بدون ذلک یجب إتالفها إن لم یمکن إفراد مواضع الضالل، و) أو التقیّه(إلثبات الحقّ أو نقض الباطل لمن کان من أهلهما 

                                                           
، نگهداری کردن از کتابهاسـت کـه از بـین       »حفظ«در احتمال نخست مقصود از      . کرده است درعبارت شهید اول دو احتمال دارد که شهید ثانی به هردوی آنها اشاره              » حفظ کتب الضالل  «  عبارت   -1

  .به یاد سپردن مطالب آن است تا فراموش نشود» حفظ«نرود، ودر احتمال دوم مقصود از
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  .إلّا اقتصر علیها
ظـور ردّ و  مگر آنکه این کار بـه من (خواه با قرائت کردن، یا مطالعه کردن و یا به بحث گذاشتن، ) و نسخه برداری و درس دادن آن     (   –ترجمه  
، به این نحو که بـا مطـالبی کـه کتـاب بـر آنهـا مـشتمل اسـت و         )صورت گیرد (به آن علیه معتقدین به آن       ) و یا احتجاج  (مطالب آن   ) نقض  

بـرای  ] حرام نبودن نگهداری کتب ضالل، بـا ایـن نیـت          [ البته  . صالحیت دارند که برای اثبات حق یا نقض باطل ، دلیل باشند، احتجاج شود             
و  ] باشد    ی که نگهداری جایز می    [، پس بدون موارد     ) و یا از روی تقیّه باشد       (را داشته باشد ،     ] با آن کتاب  [ احتجاج   ست که اهلیّت  کسی ا 

ولـی اگـر جـدا کـردن آن         . در صورتی که جدا کردن موارد گمراه کننده از آن کتاب ، امکان نداشته باشد، از بین بـردن آن واجـب اسـت                       
  . ] و از بین بردن کلّ آن ، وجوب ندارد[ باید به جدا کردن آنها اکتفا کند موارد ممکن باشد 

   تعلیم و تعلم سحر، کهانت؛ قیافه شناسی و شعبده بازی.16
  .و هو کالم أو کتابه یحدث بسببه ضرر علی من عمل له فی بدنه أو عقله) و تعلّم السحر( 

 نـسبت  ری در بدن یا عقل کسی که این کارای که به واسطۀ آن، ضر   عنی کالم یا نوشته   و جادو ، ی   ) یادگیری یا آموختن جادوگری   (   –ترجمه  
  . گردد شود حادث می به او انجام می

  

و منه عقد الرجل عن حلیلته و إلقاء البغضاء بینهما، و استخدام الجنّ و المالئکه ، و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبـات، و                        
فتعلّم ذلک کله و تعلیمه حرام و التکسّب . صبیّ أو امرأۀ فی کشف أمر علی لسانه و نحو ذلکعالج المصاب، و تلبّسهم ببدن 

  .به سُحت، و یقتل مستحلّه
، ایجاد کینه بین آن دو، جنّ و مالئکـه را  ] که نتواند با زنش همبستر شود     [ مرد را از همسرش بستن      : برخی از موارد سحر عبارتند از       -ترجمه  

ک یـا زن    دتن، حاضر کردن شیاطین برای کشف امور غیبی، یا برای معالجۀ جن زده، داخل کردن شـیاطین بـه بـدن کـو                      به خدمتکاری گرف  
  .برای کشف مطلبی از راه زبان و سخن گفتن آنها و مانند آن

را حـالل بدانـد بایـد    باشد، و کسی که جـادوگری         یادگیری و آموختن تمام این موارد حرام است و نیز کاسبی کردن با این کارها حرام می                
  .کشته شود

  

ی تنّبلّمه لیتوقّی به أو یدفع سحر المو الحقّ أنّ له أثراً حقیقیّاً و هو أمر وجدانیّ ، ال مجرّد التخییل کما زعم کثیر و ال بأس بتع
  .جب علی الکفایه ؛ لذلک، کما اختاره المصنّف فی الدروسبه، و ربما و

ثر خارجی و واقعی دارد وأمری است که ما در خارج آن را می بینیم ، نه اینکه صـرف خیـال پـردازی                        قول حق این است که سحر،ا        –ترجمه  
  .  باشد، چنانکه بسیاری این گونه پنداشته اند

وبجـای   [البته یادگیری سحر برای آنکه از خود بوسیلۀ سحر، در برابر ساحران محافظت کنیم، یـا سـحر کـسی را کـه ادعـای پیـامبری دارد                             
موده اند، چه بـسا یـادگیری آن   رف» دروس« ، دفع کنیم، اشکالی ندارد؛ وهمان گونه که مصنف در کتاب        ]کند  ه نشان دادن، سحر می    معجز

  .برای چنین اموری واجب کفایی باشد
  

  . منهه بعض الجانّ له فیما یأمره به ، و هو قریب من السحر ،أو أخصّ ع و هی عمل یوجب طا– بکسر الکاف -)و الکهانه ( 
ستناد إلی عالمات و أمارات یترتّب علیها إلحاق نسبت و نحوه ، و إنّما یحرم إذا رتّب علیها محرّم أو جزم و هی اال) والقیافه (

  . بها
) و تعلیمهـا  ( کـذا عرّفهـا المـصنّف       . و هی األفعال العجیبه المتربه علی سرعه الید بالحرکه فیلبّس علی الحسّ             ) والشَعْبذه  (

  .  من العلوم والصنایع المحرّمهکغیرها
به کسر کاف، یعنی انجام دادن کاری که موجب اطاعت بعضی از جنّ ، از کاهن درآنچه جـنّ را بـه آن امـر مـی کنـد،               ) وکهانت(    –ترجمه  
حاق نسب و ماننـد آن بـر        یعنی استناد به عالیم  و نشانه هایی که ال         ) و قیافه شناسی  . (کهانت نزدیک به سحر و یا اخص از آن می باشد          . شود

  .یادگیری این علم تنها در صورتی حرام است که کار حرامی بر آن مترتب شود و یا به آن قطع پیدا شود. گرددآن مترتب می
در [مصنف شعبده را    . تباه می اندازد  یعنی کارهای شگفت آوری که بر اثر سرِعت حرکت دست، به نظر می آید و بیننده را به اش                  ) وشعبده  (

چنانکه آموزش سایر علوم و   ) و آموزش سحر و کهانت و قیافه و شعبده نیز حرام است           . (همین طور تعریف کرده است    ] بعضی از کتابهایش  
  . های حرام نیز همین حکم را دارد صنعت
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و إن وقع مـن غیـر   و ال یملک ما ترتّب علیه من الکسب . باآلالت المعدّه له، حتی اللعب بالخاتم و الجوز و البیض         ) و القمار (
و لو قبضه غیر مکلّف فالمخاطب بردّه الولیّ، فإن جهل مالکه تصدّق به عنه، و لو انحصر فی . المکلّف، فیجب ردّه علی مالکه

  . محصورین وجب التخلّص منهم و لو بالصلح
کسبی که مترتـب  . ی با انگشتر و گردو و تخم مرغو برد و باخت با ابزار و آالتی که برای این کار مهیا شده است، حتی باز   ) قمار  (    –ترجمه  

و باید مال را به مـالکش بـاز گردانـد، و اگـر مـال را        . آید، هر چند قمار از کودک غیر مکلّف صادر شود           شود به ملکیت در نمی      بر قمار می  
 آن را از طرف او صدقه بدهد، و اگر کودک غیر مکلف برده باشد، ولی او موظف است آن را باز گرداند، و اگر مالک مال را نشناسد باید                  

  . از عهدۀ همۀ آنها خالصی باید– هر چند با مصالحه کردن –صاحب مال بین چند نفر منحصر باشد واجب است 
   غشّ خفّی.18
و یکـره بمـاال یخفـی، کمـزج         . کشوب اللبن بالماء ، و وضع الحریر فی البروده لیکتسب ثقالً          ) الخفیّ(بکسر الغین   ) و الغِشّ (

  . الحنطه بالتراب و التبن و جیّدها بردیئها
، مانند مخلوط کردن شیر با آب ، یـا          ] غش به معنای آمیختن جنسی با جنس دیگر است، و غش خفی             [ به کسر غین،    ) غش خفی   (  –ترجمه  

اک و کـاه بـا گنـدم و یـا      مانند مخلوط کـردن خـ    –قرار دادن ابریشم در جای سرد تا وزن آن سنگین شود، ولی انجام دادن غش غیر خفی                  
  .] و حرام نیست  [  کراهت دارد –گندم مرغوب با غیر مرغوب 

   تدلیس . 19
بإظهارها فی المرأه محاسن لیست فیها من تحمیر وجهها و وصل شعرها، و نحوه و مثله فعل المرأه لـه                    ) و تدلیس الماشطه  (

  . تحریمال ف– کما لو کانت مزوّجه –و لو انتفی التدلیس . من غیر ماشطه
ای آرایش دهد کـه زیبـاتر از آنچـه هـست در نظـر آیـد، مثـل آنکـه                       زن را به گونه   به این صورت که     ) زن آرایشگر   تدلیس کردن    –ترجمه   

کند نیـز همـین اسـت ،          حکم آنجا که زن بدون کمک آرایشگر چنین می        . صورت او را سرخ کند، کاله گیس بر سرش بگذارد و مانند آن            
  .در کار نباشد، مانند اینکه زن، شوهردار باشد، این عمل حرام نیستولی اگر تدلیس 

   آرایش زن و مرد به چیزی که بر وی حرام است.20
کلبس الرجل السوار و الخلخال و الثیاب المختصّه بها عاده ، و یختلف ذلک ) و تزیین کلّ من الرجل و المرأه بما یحرم علیه ( 

و کلـبس المـرأه مـا یخـتصّ بالرجـل،      . نه تزیّنه بالذهب و إن قّل و الحریر إلّا مـا اسـتثنی        و م . باختالف األزمان و االصقاع     
  .کالمِنطقه و العِمامه

، مانند اینکه مرد النگو به دسـت کنـد یـا خلخـال بـه پـایش بینـدازد، و        ) آرایش کردن هر یک از مرد و زن به چیزی که بر او حرام است          (  –ترجمه  
از دیگر موارد تزیین    . البته اختصاص داشتن لباس به زنان، با اختالف زمانها و مکانها فرق می کند             . نان اختصاص دارد بپوشد   لباسهایی که عادتاً به ز    

حرام، آن است که مرد خود را با طال بیاراید ، هر چند کم باشد، یا جامۀ حریر بر تن کند، به جز مواردی که استثنا شده، و نیـز ایـن کـه زن لبـاس                                     
  . بپوشد– مانند کمربند و عمامه –ن را ویژۀ مردا

   مزد گرفتن برای غسل و کفن و دفن مرده .21 
و ) و دفنهم ، و الـصاله علـیهم  (و حملهم إلی المغتسل و إلی القبر، و حفر قبورهم    ) و األجرهُ علی تغسیل الموتی و تکفینهم      (

 کتغـسیلهم زیـاده علـی الواجـب، و تنظـیفهم و             –دوب  و لو اشتملت هذه األفعال علی منـ       . غیرها من األفعال الواجبه کفایه    
 یبلـغ    ان وضوئهم، و تکفینهم بالقطع المندوبه، و حفر القبر زیاده علی الواجب الجامع لوصفی کتم الریح و حراسه الجثّه إلـی                   

  .ه لم یحرم التکسّب ب–القامه، و شقّ اللحد، و نقله إلی ما یدفن فیه من مکان زائد علی ما یمکن دفنه فیه 
و سـایر  ) و دفـن و خوانـدن نمـاز بـر او    (غسالخانه و از آنجا بـه قبـر و کنـدن قبـر       به  و حمل او    ) مزد گرفتن  برای غسل دادن مرده و کفن        (  –ترجمه  

د بـود،   البته اگر انجام این کارها مشتمل بر کاری مستحب باشد کسب درآمد با آنها حرام نخواه               . کارهایی که انجام دادن آنها واجب کفایی است       
هـای مـستحب وی را کفـن کنـد، یـا قبـر را بـیش از           اش کند، یا وضویش دهد، یا با قطعه         مانند آنکه بیش از مقدار واجب، وی را بشوید، یا پاکیزه          

 ، –شـود    مقدار واجب همان حدی است که موجب نگهداری بو و حفظ جسد مـی –ای که به مقدار قامت انسان برسد    مقدار واجب بکند تا اندازه    
  .یا لحد درست کند، یا مرده را به مکانی دورتر از محلی که امکان دفن او در آن هست، منتقل کند

   ه مزد گرفتن بر کار بیهود.22
  مثل الذهاب إلی مکان بعید أو فی الظلمه ، أو رفع صخره، و نحو) و األجره علی األفعال الخالیه من غرض حِکمی، کالعبث( 
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  ته عند العقالءذلک ممّا ال یعتدّ بفائد
، نظیـر رفـتن بـه محلـی دور، یـا راه رفـتن در              ) مزد گرفتن برای انجام کارهایی که فایدۀ عقالیی در بر ندارد، مانند کارهـای عبـث               (  –ترجمه  

  .تاریکی، یا بلند کردن صخره ، و مانند آن از کارهایی که نزد عقال فایدۀ مورد اعتنا ندارد
  ، رشوه گرفتن قاضی ی زناا مزد گرفتن بر.  24 و 23

  .و اللواط و ما شاکلهما) و األجره علی الزنا (
  . جمع رشوه بهما و قد تقدّم– بضمّ أوّله و کسره مقصورا –) و رُشا القاضی(

  .مزد گرفتن برای زنا و لواط و کارهایی از این قبیل  –ترجمه 
است که آن نیز ، هم بـا  » رشوه« شود و جمع       و بدون الفِ مددار تلفظ می      هم با ضمه و هم با کسرۀ حرف اول        ] » رشا«واژۀ  ) [ رشوه گرفتن قاضی  (

  .گذشت] نیز » کتاب القضا«در [ شود و حکم این مسأله  ضمه و هم با کسرۀ حرف اول خوانده می
   اجرت برای اذان و اقامه .25

  . لعلی أشهر القولین و ال بأس بالرزق من بیت الما) و األجره علی األذان و اإلقامه(
و ال فرق فی . و الفرق بینهما أنّ األجره تفتقر إلی تقدیر العمل و العوض و المدّه و الصیغه الخاصّه، و الرزق منوط بنظر الحاکم

و ال یلحق بها أخذ ما اُعدّ للمـؤذّنین مـن أوقـاف             . تحریم األجره بین کونها من معیّن و من أهل البلد و المحلّه و بیت المال              
  . نعم ال یثاب فاعله إلّا مع تمحّض اإلخالص به کغیره من العبادات. إن کان مقدراً و باعثاً علی األذانمصالح المسجد و 

  .، طبق مشهورترین دو قول موجود در مسأله ؛ ولی روزی خوردن مؤذن از بیت المال حرمتی ندارد) مزد گرفتن برای گفتن اذان و اقامه(  –ترجمه 
المال آن است که در اولی باید کار و عوض آن مشخص باشد و نیز به تعیین مدت آن و صیغۀ                 ردن از بیت  فرق میان مزد گرفتن و روزی خو      

  .مخصوص احتیاج دارد، بر خالف دومی که منوط به نظر حاکم است
ی گـرفتن مـالی کـه       در حرمت مزد گرفتن، فرقی نیست که از شخصی معین مزد بگیرد یا از اهالی شهر یا اهالی محلّه و یا از بیت المـال؛ ولـ                          

حکم مزد گرفتن را ندارد، هـر چنـد مقـدارش     ] اشکالی ندارد و    [  آماده شده ،     – از موقوفاتی که برای مصالح مسجد است         –برای اذان گو    
 وا دارد، اگـر گـرفتن آن مـال مـؤذن را بـه اذان گفـتن وا دارد، اذانـش       [ معین باشد، و گرفتن آن مال ، مؤذن را بر اذان گفتن وا بدارد؛ البته           

که تنها در صورت انجام عمـل بـا         [ برد، همانند سایر عبادات       مؤذن جز با داشتن اخالص در اذان گفتن ثواب نمی         ] اذانش ثوابی ندارد، زیرا     
  . ] اخالص ، ثواب دارند

   مزد گرفتن برای قضاوت . 26
  .ها أم ال، و سواء تعیّن علیه القضاء أم البین الناس؛ لوجوبه، سواء احتاج إلیها أم ال، وسواء احتاج إلی) و القضاء (
  .و قد تقدّم فی القضاء أنّه من جمله المرتزقه منه) و یجوز الرزق من بیت المال(

، زیرا این کار بر قاضی واجب است، خواه به آن مزد احتیاج داشته باشد، یـا              ] نیز حرام است  [ میان مردم   ) مزد گرفتن برای قضاوت   (  –ترجمه  
)  تواند از بیت المال ارتزاق کند البته قاضی می . ] ( بلکه واجب کفایی باشد   [ د، و خواه قضاوت بر او واجب عینی باشد، یا نباشد،            نداشته باش 

  .تواند از بیت المال ارتزاق کند و در کتاب القضا گذشت که قاضی از جمله کسانی است که می
   مزد گرفتن برای تعلیم واجبات. 27

سواء وجب عیناً کالفاتحه و السوره و أحکام العبادات العینیّه ، أم کفایه کالتفقّه فی               ) یم الواجب من التکلیف   و األجره علی تعل   (
  .الدین و ما یتوقّف علیه من المقدّمات علماً و عمالً  ، و تعلیم المکلّفین صیغ العقود و اإلیقاعات، و نحو ذلک

[ ه ، و احکام عباداتی کـه واجـب عینـی هـستند     رواه تعلیم واجبات عینی باشد مانند حمد و سو       خ) مزد گرفتن برای تعلیم تکالیف واجب     (   –ترجمه  
] مانند علم اصـول  [ ، و خواه تعلیم واجبات کفایی باشد، مانند یاد دادن علم فقه یا مقدمات فقه، چه مقدمات علمی                   ... ] مانند احکام نماز، روزه ، و       

   .یاد دادن صیغه های عقد و ایقاع و مانند آن به مکلّفین] طور است مزد گرفتن برای  همین[ و ] ام مانند آیات األحک[ و چه مقدمات عملی 
*** 

  های مکروه  تجارت  –گفتار دوم 
   صرافی . 1
  :  )و أمّا المکروه (
  .و علّل فی األخبار بأنّه ال یسلم فاعله من الربا) فکالصرف(
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چنـین  1، و علّت کراهت آن دربعـضی از اخبـار و  روایـات               ] کاسبی کردن با پول   [ = صرافی  : ازاما کسبهای مکروه ، عبارت است       (  –ترجمه  
  .انجام دهندۀ این معامله از ربا سالم نمی ماند: بیان شده که 

   فروش کفن .2
  .فشرّ الناس من باع الناس) و الرقیق ( ألنّه یتمنّی کثره الموت و الوباء ) و بیع األکفان(

بدترین مردم  «:] فرمودپیامبر اسالم [زیرا ) فروش بنده(، زیرا کفن فروش آرزوی افزایش مرگ و رواج بیماری کشندۀ وبا را دارد، ) کفنفروش(  –ترجمه 
  2. » کسی است که مردم را بفروشد

   احتکام طعام.3
النـاس إلیـه، و هـو اختیـاره فـی       عنه و حاجه هئاستغناو األقوی تحریمه مع . وهو حبسه بتوقّع زیاده السعر   )  الطعام رو احتکا (

  . وسیأتی الکالم فی بقیّه أحکامه» الجالب مرزوق والمحتکر ملعون«) ص(الدروس وقدقال 
 در صـورت بـی نیـازیِ شـخص از طعـام، و              -یعنی نگهداری طعام به انتظار افزایش یافتن قیمت آن، و قول قـوی تـر              ) احتکار طعام (  –ترجمه  

وارد کننـدۀ   «:  فرموده )ص(وپیامبر  . برگزیده است » دروس« مصنف نیز همین قول را در کتاب        . تکار است  حرمت اح  -نیازمندی مردم به آن   
  .  بقیّۀ احکام احتکار بزودی خواهد آمد3».طعام، روزی می یابد و احتکار کننده، مورد لعن واقع می شود

   ذبح.4
، ال مجرّد فعلها، کما لو احتـاج إلـی         إذا اتّخذها حرفه وصنعه    وإنّما تکره . ها إلی قسوه القلب و سلب الرحمه      ئإلفضا) و الذباحه (

  .صرف دینار أو بیع کفن أو ذبح شاه، و نحو ذلک، والتعلیل بما ذکرناه فی األخبار یرشد إلیه
 کـه شـخص     این تجارت ها تنها در صورتی کراهت دارد       . زیرا ذبحِ حیوانات، انسان را به سنگدلی وسلب رحمت می کشاند          ) ذبح(   –ترجمه  

این کارها را حرفه و کارِ خودش قرار دهد، نه آنکه صرفِ ارتکاب آنها مکروه باشد، چنان که اگر به تبدیل دیناری یـا فـروختن کفنـی یـا                              
  . کند، نیز ما را به این مطلب راهنمایی میه، وعلّتی که در اخبار آمد]دانجام آنها کراهت ندار[ ذبح گوسفندی ومانندآن، احتیاج پیدا کرد، 

   بافندگی .5
خبار متضافره بالنهی عنها و المبالغه فی ضعتها ونقصان فاعلها حتـی نهـی عـن               لمراد بها ما یعمّ الحیاکه، واأل     وا) و النِساجه ( 

ل ا، فال یکره عمل الخوص ونحوه، بل روی أنّه من أعمـ            الصاله خلفه و الظاهر اختصاص النِساجه والحیاکه بالمغزول ونحوه        
  .ألولیاءاألنبیاء وا

 زیـادی در نهـی از بافنـدگی،         4اخبار.] که شامل بافتن چیزهای ضخیم یا نازک می شود        [ و منظور از آن عموم بافندگی هاست        ) بافندگی(  –ترجمه  
 کراهـت   ظـاهراً 5.ومبالغه در پستی این کار و نقصانِ انجام دهنده اش وارد شده است، حتّی از نماز خواندن پشت سرِ چنین کـسی نهـی شـده اسـت     

بافتنِ چیزهای ضخیم یا نازک، به نخ ریسیده و مانند آن اختصاص دارد؛ بنابراین، بافتن برگ خرما ومانند آن کراهت ندارد بلکه روایت شـده کـه                  
  .این کار از کارهای انبیا واولیا بوده است

   حجامت.6
  .ودلّ علیه الخبر وظاهره هنا اإلطالق. رهمع شرط األجره، ال بدونها، کما قیّده المصنّف فی غیره و غی) و الحجامه( 

ب و دیگـران، کراهـت حجامـت    ، نه بدون آن، چنان که مصنف در غیر این کتا]مکروه است[ اگر مشروط به مزد گرفتن باشد    ) حجامت(  –ترجمه  
  .است کردن ف دراینجامطلق حجامتولی ظاهر عبارت مصناین شرط داللت می کندوروایت نیز بر. تن کرده اندمقیّد به اشتراط مزد گرفکردن را

   جهاندن حیوان نر بر ماده.7
  .یدفع إلیه علی جهه الکرامه ألجله بالمره والمرّات المعیّنه أوبالمدّه والکراهه فی ماضبطه بأن یؤجره لذلک مع) وضِراب الفحل(

البتّه با تعیین دفعاتِ جهاندن آن که یک یـا  . ، اجاره دهد]هبر حیوان ماد[ یعنی حیوان نر را برای جهاندن ) جهاندن حیوان نر بر ماده    (  –ترجمه  
، ولی گرفتن پولی که از روی کرامت، به صاحب حیـوان  ]مثالً به مدّت یک هفته[  معین انجام شود و یا با تعیین مدّت جهاندن آن      چند دفعۀ 

  .نر بخاطر جهاندن حیوان، پرداخت می شود، کراهتی ندارد

                                                           
  .4 و1، ح21، باب98 و97، ص12 وسائل، ج-1
  . 1، ح21، باب97، ص12، ج وسائل- 2
 .3، ح27، باب313، ص12 وسائل، ج -3

 .1، ح23، باب100، ص12 وسائل، ج -4

 .5، ح20، باب97، ص13 مستدرک الوسائل ، ج -5
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   درآمد کودک .8
المجهول أصله؛ لما یدخله من الشبهه الناشئه من اجتراء الصبیّ علی ما ال یحلّ؛ لجهله أو علمه بارتفـاع                   ) ب الصبیان و کس ( 

القلم عنه، و لو علم اکتسابه من محلّل فال کراهه وإن أطلق األکثر کما أنّه لو علم تحصیله أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه                        
  . أو اجتناب ما علم منه أو اشتبه به

 که اصل آن معلوم نباشد، زیرا در مورد آن شبهه وجود دارد، شبهه ای که ناشی از جرأت کودک بر انجام کارهای غیر حالل  )در آمد کودک(  –ترجمه  
مال را از راه ولی اگر معلوم شود که کودک آن   . دلیل جرأت کودک، جاهل بودنِ او است و یا اینکه می داند قلم تکلیف از او برداشته شده است                  . است

 از آن، از راه یحالل کسب کرده کراهتی ندارد، هرچند اکثر فقها، این حکم را مطلق ذکر  کرده اند، چنان که اگر معلوم شود که همۀ آن مـال یـا بخـش                 
  . واجب است-شده یا از مقداری که مشتبه به حرام   از همۀ مال یا از بخشی که حرام بودنش معلوم است،-حرام به دست آمده، پرهیز کردن

  

  .کسبه  فیکذا یکره کسب من ال یجتنب المحّرم و  .الصبیّ بعد رفع الحجر عنهسّب الولیّ به ،أو أخذه منه، أومحلّ الکراهه تکو
و [ یا ولی را از کودک بگیـرد  .2د؛ ولی با مالی که طفل به دست آورده کسب درآمد کن         . 1: کراهتی که ذکر شد در جایی است که         –ترجمه  

معاملـه کـردن و     [نیـز   ) و. (باشد] و پس از بلوغ     [  و یا کاسبی کردن خود کودک با آن مال، پس از رفع حجر از وی                 .3] ودش خرج کند؛  خ
  .مکروه است) کند از حرام اجتناب نمی(در کسبش ) کسی که] (گرفتن مالِ 

    *** 

  های مباح   تجارت –گفتار سوم 
  . طرفین، بأن ال یکون راجحاً ، و ال مرجوحاً لتتحقّق اإلباحهمن ال) و المباح ما خال عن وجه رجحان(

یعنـی فعـل آنهـا ، نـه راجـح         ) جهت رجحان و مزیتی در آن نباشد      ] (فعل و ترک  [از هر دو طرف     ) کسب مباح، کسبهایی است که    (  –ترجمه  
تا اینجا . [ شود محقق می] عل و ترکشان مساوی است یعنی کارهایی که ف» بالمعنی األخص[ اباحه «  باشد و نه مرجوح؛ با این توضیح ، معنی        

  : ]شود حال، اقسام خود تجارت بیان می. اقسام موضوع تجارت که سه قسم بود گفته شد
*** 

   اقسام تجارت –گفتار چهارم 
  . )تنقسم بأقسام االحکام الخمسه(و هی نفس التکسّب ) ثم التجاره(

  .)باشد به انقسام احکام تکلیفی پنجگانه ، بر پنج قسم می(ت که همان کاسبی کردن اس) تجارت(  –ترجمه 
ما توقّف تحصیل مؤونته و مؤونه عیاله الواجبی النفقه علیه، و مطلق التجاره التی یتمّ بها نظام النوع اإلنسانی، :  فالواجب منها

  . فإنّ ذلک من الواجبات الکفائیّه و إن زاد علی المؤونه
و نیز کسبهایی که    . کسبی است که تأمین هزینۀ شخص و کسانی که نفقۀ آنها بر عهده اوست، متوقف بر آن است                  واجب ،    تجارت    –ترجمه  

هـر  ]. در نتیجه چنین تجارتی، واجب کفایی خواهد بود         [ زیرا تأمین نوع انسانی از واجبات کفایی است         . ن متوقف بر آن است    انظام نوع انس  
  .اش باشد  نظام نوع انسان، بیشتر از خرجیچند در آمد حاصل از کسب، برای تأمین

  

  .و المستحبّ ما یحصل به المستحبّ ، و هو التوسعه علی العیال، و نفع المؤمنین، و مطلق المحاویج غیر المضطرّین
  . و المباح ما یحصل به الزیاده فی المال من غیر الجهات الراجحه و المرجوحه

اش انجام دادن مستحبی باشد، و عبارت است از کسبی که موجب گشایش و توسعۀ بر اهل و عیال       هتجارت مستحب، کسبی است که نتیج       –ترجمه  
تجارت مباح، کسبهایی است که موجب افزایش مـال  . باشد خود فرد و نفع رساندن به مؤمنین و به هر محتاجی که به حدّ اضطرار نرسیده است، می               

  .می شود، و جهت راجح و مرجوحی در آن نیست
  

  . لمکروه و الحرام التکسّب باألعیان المکروهه و المحرّمه ، و قد تقدّمتو ا
  . تجارت مکروه و حرام کسب با اعیان مکروه و حرام است که شرحش گذشت  –ترجمه 

  
*** 
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  فصل دوم 

  عقد بیع و آداب آن
  
  ).االیجاب و القبول الدالل علی نقل الملک بعوض معلوم(أی عقد البیع ) و هو (

ما هو تعریف للعقد یصلح تعریفاً للبیع نفسه؛ ألنّه عند المصنّف و جماعه عباره عن العقد المذکور، استناداً إلی أنّ ذلک و هذا ک
  . هو المتبادر من معناه ، فیکون حقیقه فیه

توان تعریف خود    ف را می  این تعری .) کند  عبارت است از ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم داللت می               (عقد بیع     –ترجمه  
زیرا بیع نزد مصنف و جماعتی از فقها عبارت است از همان عقدی که ذکر شد، به استناد آنکه از معنای بیع، عقد یـاد                         . بیع نیز به شمار آورد    

  .ه خواهد بود، پس بیع ، حقیقت در عقد یاد شد] آید ، و از آنجا که تبادر عالمت حقیقت است  و به ذهن می[ کند  شده، تبادر می
  

  .و یمکن أن یکون الضمیر عائداً إلی البیع نفسه و أن یکون إضافه البیع بیانیّه
  .و یؤیّده أنّه فی الدروس عرّف البیع بذلک مزیداً قید التراضی

. عیدب» اللفظ«کما صنع غیره ألنّهما جنس قریب و » اللفظ الدالّ« أولی من جعله » االیجاب و القبول«و جعل جنس التعریف 
و باقی القیود خاصّه مرکّبه، یخرج بها من العقود ما ال نقل فیه کالودیعه و المضاربه و الوکاله، و ما تضمّن نقل الملـک بغیـر                          

  .عوض کالهبه و الوصیّه بالمال
عبارت مصنف به خـود بیـع   در  » هو«احتمال دارد ضمیر    ] با توجه به اینکه مصنف معتقد است بیع همان عقد بیع است، از این رو                [ و    –ترجمه  

تعریف یاد شده را برای بیع ذکر کرده است، » دروس«، و اضافۀ عقد به بیع، اضافۀ بیانیّه باشد، و اینکه مصنف در کتاب ] نه به عقد [ برگردد  
  .خودش مؤید احتمال مذکور است

   .را نیز به آن اضافه کرده است» ] فروشنده و خریدار[ تراضی «البتّه در آنجا قید 
 چنانکـه   -بـدانیم،   » لفـظ دالّ  «بهتـر اسـت از آنکـه جنـسش را           ]چنان که مصنف قـرار داده اسـت         [ را جنس بیع قرار دهیم      » ایجاب و قبول  « 

برای بیع می باشد، و معلـوم اسـت کـه در             [دجنس بعی » لفظ دالّ «، جنس قریب برای بیع است، ولی        »ایجاب وقبول « زیرا   -دیگران دانسته اند  
، عرَضِ خاصّ مرکّب است وبـا       ]یی که مصنف آورده   [بقیۀ قیدها   .] ز، آوردنِ جنس قریب رساتر از آوردن جنس بعید است         تعریف یک چی  

عوض   ملک، بدونبر نقلانتقالی در آنها نیست مانند عقود ودیعه، مضاریه، وکالت ونیز عقدهایی که مشتمل    این قیدها، عقدهایی که نقل و     
  .خارج می شوند] از تعریف بیع[ت به مال، هستند، مانند عقود هبه و وصیّ

  

و خرج بالعوض المعلوم الهبه المشروط فیها مطلق الثـواب، وبیـع       . وشمل ماکان ملکاً للعاقد و غیره، فدخل بیع الوکیل والولیّ         
شـراؤه، فإنّـه    وبیع األخرس باإلشاره و - و هو وارد علی تعریفه فی الدروس-المکره حیث یقع صحیحاً؛ إذا لم یعتبر التراضی     

  .جنساً کالشرائع» اللفظ«ویرد علی تعریف أخذ . یصدق به االیجاب والقبول
  . و بقی فیه دخول عقد اإلجاره؛ إذ الملک یشمل العین والمنفعه

« و » بیـع وکیـل  «بیـع،  ابراین، در تعریف بن. است، شامل می شود وهم غیر آن را] فروشنده [ = ، هم مالی را که در ملکِ عاقد       ] تعریف بیع  [ –ترجمه  
عالوه بـر داخـل شـدن بیـع     . [شود عقد هبه ای که در آن مطلق عوض، شرط شده باشد، خارج  می»  عوض معلوم«داخل می شود وبا قید » بیع ولیّ  

بیـع، رضـایت دو   زیرا مصنف در تعریـف  .  در تعریف بیع داخل می شود- در مواردی که بیع مکره صحیح است -نیز» بیع مکره « ] وکیل و بیع ولّی   
» دروس«زیـرا در  . [ می شـود   نقض وارد » دروس«بیع مکره، برتعریف بیع درکتاب      ] دخول[ بنابر این، با    . را معتبر ندانست  ] بایع ومشتری   [ = طرف  

  .] شود عریف شده که شامل بیع مکره نمی تبیع به گونه ای
 نیز در تعریف داخل می شود، زیـرا بـر خریـد و فـروش او ایجـاب و قبـول       -گیرد که با اشاره صورت می     -]اَخرس[= خرید و فروش انسان گنگ      

  .نقض وارد می شود» شرایع«را جنس تعریف بیع قرار داده است، مثل صاحب » لفظ دالّ«بر تعریف کسی که ] با دخول بیع شخص گنگ،[.کندصدق می
کـه در  [» مِلـک «در این تعریف داخـل مـی شـود، زیـرا واژۀ       » عقد اجاره «نسبت به تعریف مصنّف برای بیع، چند اشکال باقی می ماند، و آن اینکه               

  .]واجاره، تملیک منفعت است[گیرد، می ، عین و منفعت هر دو را در بر]تعریف بیع آمده
  

  .والهبه المشروط فیها عوض معیّن، و الصلح المشتمل علی نقل الملک بعوض معلوم، فإنّه لیس بیعاً عند المصنّف والمتأخّرین
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نیـز در تعریـف بیـع    [ای که در آن عوض معین شرط شده باشد ونیز صلحی که برنقل ملک در مقابل عوض معلوم مشتمل باشد                همچنین هبه 
  .، زیرا چنین صلحی، نزد مصنف ومتأخرین، بیع نیست] داخل می شود

*** 

  معاطات واحکام آن   –گفتار اول 
و هی إعطاء کلّ واحد من المتبایعین ما یریده من ) فالیکفی المعاطاه(ذکورین وحیث کان البیع عباره عن االیجاب والقبول الم

المال عوضاً عمّا یأخذه من اآلخرباتّفاقهما علی ذلک بغیر العقد المخصوص، سواء فی ذلک الجلیل والحقیر علی المشهور بین 
ما فیما صار إلیه من العوض؛ الستلزام دفع مالکه له من کلّ منه) التصرّف(بالمعاطاه ) نعم یباح. (أصحابنا، بل کاد یکون إجماعاً

  . علی  هذا الوجه اإلذن فی التصرّف فیه
 یعنی دادن و گـرفتن مبیـع وثمـن           ،)صرف معاطات ]برای تحقق بیع  [بنابراین ، (قبولی باشد، که ذکر شد       وقتی که بیع، همان ایجاب و       –ترجمه  

بر اینکه مال هر کدام به دیگری برسد، بدون اینکه این دادن و گرفتن با عقـد مخـصوص        آن توسط بایع و مشتری ، با رضایت داشتن آن دو            
بنابر قول مشهور میـان فقهـای امامیّـه    ] و عدم کفایت آن. [  خواه در اشیای گران قیمت باشد یا ارزان قیمت 1،) کند کفایت نمی(همراه باشد  

، زیرا ) باشد مباح می (هر یک از طرفین معامله در آنچه گرفته است          ) تصرف(اطات  با انجام مع  ) اگرچه. (بوده و بلکه نزدیک به اجماع است      
  .پرداخت عوض بر وجه معاطات توسط مالک آن ، مستلزم اذن او به تصرف در عوض است

  

مع (فیها ) لرجوعو یجوز ا: ( و ال ینافیه قوله. و هل هی إباحه ، أم عقد متزلزل ؟ ظاهر العباره األول ؛ ألنّ األباحه ظاهره فیها 
و ربما ظهر من بعض األصحاب الثانی؛ لتعبیره بجواز فسخها الـدالّ علـی وقـوع أمـر       . ألنّ ذلک ال ینافی اإلباحه    ) بقاء العین 

  . یوجبه
  . و علی األوّل یحتمله و عدمه. و تظهر الفائده فی النماء ، فعلی الثانی هو للقابض متی تحقّق اللزوم بعده 

باشد؟ ظاهر عبارت مصنف احتمـال اول اسـت، زیـرا تعبیـر بـه اباحـه، در                    است یا عقدی متزلزل می    ] در تصرف [ ت، صرف اباحۀ    آیا معاطا  –ترجمه  
و [ رجـوع کننـد     (در آن   ) تواننـد   در صورت باقی بودن عین مال، هر یک از طرفین معاطات می           : (صرف اباحه ظهور دارد، و اینکه منصف فرموده         

  .منافات ندارد» اباحه«با » رجوع « ه بودن معاطات، منافات ندارد، زیرا امکان حبا ابا] ) دمال خود را مطالبه نماین
، و ایـن  » فسخ معاطات جایز است« اند  سازگار باشد ، زیرا گفته] که معاطات عقد متزلزل است [ چه بسا ظاهر کلمات بعضی از فقها با احتمال دوم        

  .کند فسخ است، داللت می] بهاحتیاج [ تعبیر بر وقوع  امری که موجب 
شود که طبق قول دوم ، نما از آن قابض اسـت بـا فـرض اینکـه پـس از نمـا، لـزوم معاطـات          در نما ظاهر می] در حکم معاطات  [ ثمرۀ اختالف فقها    

  .تحقق یابد، ولی بنابر قول اول، احتمال دارد نما از آن قابض باشد و احتمال دارد از آن او نباشد
*** 

  موارد لزوم معاطات  –م گفتار دو
و یصدق بتلف العینین ، و إحداهما، و بعض کلّ واحده   . و یفهم من جواز الرجوع مع بقاء العین عدمه مع ذهابها، و هو کذلک               

أمّا لبس الثوب مع عـدم  . منهما، و نقلها عن ملکه ، و بتغیّرها کطحن الحنطه ، فإنّ عین المنتقل غیر باقیه، مع احتمال العدم               
  . نظر– و نحو ذلک من التصرّفات المغیّره للصفه مع بقاء الحقیقه –و فی صبغه و قصره و تفصیله و خیاطته . ره فال أثر لهتغیّ

شود که در صورت عدم بقای عین، رجوع جایز نیست، و بـه              فهمیده می ] که حکم معاطات بود     [ از جواز رجوع در صورت بقای عین مال          –ترجمه  
، تلـف شـدن یکـی از آن دو ،          ] ثمن و مبیـع     [ = تلف شدن هر دو عین      : عدم بقای عین در صور زیر صادق است       . ن طور است  نظر ما نیز حکم همی    

زیرا خود عـین کـه   . ، و تغییر دادن آن ، مثل آرد کردن گندم  ] هر یک به ملک شخص ثالث       [ تلف شدن مقداری از هر کدام ، نقل عین از ملک            
البتـه احتمـال عـدم صـدق نبـود عـین         . ] » عین بـاقی نیـست    «توان گفت که      پس می [ تقل شده، باقی نمانده است،      از دست یکی به دست دیگری من      

و اما پوشیدن لباس ، چنان که تغییری در آن پدیـد نیایـد ، اثـری نـدارد ، ولـی رنـگ کـردن لبـاس ،            . رود  نیز می ] یعنی احتمال صدق بقای عین       = [
مانـد، مـورد اشـکال     سازد، ولی حقیقت شیء باقی مـی     نش و مانند آن از تصرفاتی که وصفی را دگرگون می          شستن آن و تکه تکه کردنش ، دوخت       

   ] .کند  کند تا رجوع جایز نباشد ، یا اینکه صدق نمی که آیا نبودن خود عین صدق می[ است 
  

                                                           
 .ممکن است بیع به داد وستد نیز واقع گردد: ...  قانون مدنی339  ماده -1
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  . نه فی التصرّف مجّاناَد استعملها من انتقلت إلیه یأخذها بغیر اُجره؛ إلذقو علی تقدیر الرجوع فی العین و 
  .و لو نمت و تلف النماء فال رجوع به کاألصل ، و إلّا فالو جهان

در صورت رجوع فروشنده برای گرفتن عین مالش اگر کسی که کاال به او منتقل شده از آن استفاده کرده باشد، صاحب کاال بدون                         –ترجمه  
اگر عین، نمایی بدهد ولـی نمـا تلـف شـود،     . ن داده که مجانی در آن تصرف کندستاند، زیرا خودش به خریدار اذ    گرفتن اجرت، آن را می    

زیـرا معاطـات، چنـان      . مالک حق مطالبۀ آن را نداشت       [ شد،    مالک حق باز پس گرفتن نما را ندارد، همان گونه که اگر اصل عین تلف می               
  . ین وجود داردولی اگر نما تلف نشود همان دو وجه پیش] که گذشت ، لزوم پیدا می کند ، 

  

من حصر هم المعاوضات و لیست أحدها، و مـن اتّفـاقهم علـی أنّهـا               : و هل تصری مع ذهاب العین بیعاً ؛ أو معاوضه خاصه ؟ و جهان               
  لیست بیعاً باأللفاظ الدالّه علی التراضی، فکیف تصیر بیعاً بالتلف؟ 

ای خـاصّ اسـت؟ دو احتمـال وجـود دارد، یکـی              شود یا همچنان معاوضه     یع می در اینکه آیا با از بین رفتن عین عوضین ، معاطات ، ب             –ترجمه  
پس ایـن معاوضـه ، بیـع    [اند، و معاطات یکی از آنها نیست،  مشخص کرده]  محصور و [ فقها تعداد معاوضات را    ] شود ، زیرا      بیع می [ اینکه  
بـا  ] هـر چنـد     [    ، بیع نیـست،     ] هنگام وقوعش [ ارند بر اینکه معاطات     فقها اتفاق نظر د   ] ای خاص است، زیرا       معاوضه[ ، و دیگر اینکه     ] است  

زیـرا بیـع   [ گـردد؟   بیع مـی ] که از مقولۀ الفاظ نیست [ ، پس چگونه با تلف شدن عین  ] واقع شود [ الفاظی که داللت بر رضایت طرفین کند        
    ] .باید با الفاظ مخصوص ایجاب و قبول واقع شود

  

ا مفاعله من الجانبین ، فلو وقعت بقبض أحد العوضین خاصّه مع ضبط اآلخر علی وجه یرفع الجهاله، ففی لحوق                    و مقتضی المعاطاه أنّه   
  .أحکامها نظر، من عدم تحقّقها ، و حصول التراضی، و هو اختیاره فی الدروس علی تقدیر دفع السِعله دون الثمن

نه فقط یک طرف ، زیرا معاطات از باب مفاعله است که مشارکت دو               [ مقتضای معاطات تحقق کاری از جانب هر دو طرف است،           –ترجمه  
 به طوری کـه جهالـت برطـرف    –پس اگر معامله تنها با تحویل گرفتن یکی از دو عوض و مشخص بودن عوض دیگر         . ] رساند  طرف را می  

شود،   احکام معاطات بر آن بار نمی     [ یکی اینکه    : شود یا نه؟ دو احتمال هست        واقع گردد ، در اینکه آیا احکام معاطات بر آن بار می            –شود  
شـود،   آن احکام بـار مـی  [ نکه ، و دیگر ای   ] طلبد     می  را و مشارکت طرفین  [ یابد،    ، تحقق نمی  ] با قبض یک طرف به تنهایی       [ معاطات  ] زیرا  
» دروس«احتمـال را مـصنف در کتـاب    ایـن  .] ای تراضـی طـرفین اسـت     و غرض اصلی در هر معاوضه و معاملـه   [ تراضی حاصل است    ] زیرا

   ] .تحویل شده باشد[ ثمن ] در فرضی که فقط[ برگزیده است، ولی در فرضی که فقط کاال تحویل داده شده باشد، نه 
 *** 

   شروط عقد بیع –گفتار سوم 
شتری ، و شریت منهمـا؛      من الم ) و اشتریت (من البائع   ) کبعت(العربّی  ) بلفظ الماضی (االیجاب و القبول    ) و یشترط وقوعهما  (

  .بالتشدید من البائع ، و التخفیف من المشتری و تملّکت) و ملکت (ألنّه مشترک بین البیع و اشراء 
: و مـشتری بگویـد  » )فـروختم «: (اینکـه فروشـنده بگویـد   ) باشـد، ماننـد   (و عربـی  ) به لفظ ماضی  ( ایجاب و قبول    ) در عقد بیع باید     ( –ترجمه  

کـار  ه ، زیرا این واژه در دو معنـیِ خریـدن و فـروختن بـه صـورت مـشترک بـ       »)شریت«: (روشنده و مشتری هر دو بگویند     و یا ف   1»)خریدم«(
مالـک  «بـه معنـی   [ و بـدون تـشدید   » )تملیـک کـردم  «(بـا تـشدید الم بـه معنـی          » ملَّکـتُ   «] مَلَّکـتُ، واژۀ    : [ یا فروشنده بگوید  ) و( رود،   می
  .را می تواند مشتری بگوید» تملّکت«و نیز . ] به عنوان قبول بگوید[ مشتری نیز می تواند ] است، و این را »شدم

  

عن النطق لخرس و غیره، و ال تکفی مع القدره، نعم تفید المعاطـاه  ) مع العجز( الدالّۀ علی الرضا علی الوجه المعیّن ) و یکفی اإلشاره    ( 
  .مع اإلفهام الصریح

به قصد انشای معامله داللت کنـد نیـز      ] به بیع و  [ ای که بر رضایت     ) اشاره(  بخاطر الل بودن یا غیر آن،        از تکلّم ) و در صورت عجز   (  –ترجمه  
آری، در صورت اخیر، اشاره اگر صریحاً داد و ستد را بفهمانـد، مـی توانـد    . کند، ولی با قدرت بر تکلّم اشاره کفایت نمی)کندکفایت می (

  2.معاطات را محقق سازد
  

  بتعیّنه و وجه عدم االشتراط أصاله الصحّه: بل قیل). أحسن( تقدیمه )  ط تقدیم االیجاب علی القبول و إن کانو ال یشتر( 

                                                           
 .در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد:  قانون مدنی340 ماده  - 1

  .در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد ورضا باشد کافی خواهد بود:  قانون مدنی192 ماده  -2
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  .وظهور کونه عقداً فیجب الوفاء به، و لتساویهما فی الدالله علی الرضا و تساوی المالکین فی نقل ما یملکه إلی اآلخر
. انـد  بلکه برخی از فقها تقدم ایجاب را الزم شـمرده         .) بهتر است (مقدم داشتن ایجاب    ) د، اگر چه  الزم نیست ایجاب پیش از قبول گفته شو       ( –ترجمه  

پس .  بر حسب ظاهر، تقدیم قبول بر ایجاب نیز عقد است          .2 .تس اصل، صحت معامله ا    .1:  دلیل شرط نبودنِ تقدم ایجاب بر قبول چند چیز است         
در انتقال دادن مال خود     ] فروشنده و خریدار    [ =هر دو مالک     .4.  در داللت بر رضایت باطنی برابرند       هر دو   ایجاب و قبول،   .3. باید به آن وفا کرد    
  .به دیگری برابرند

  

الله مفهوم القبول علی ترتّبه علـی اإلیجـاب؛ ألنّـه    دالشکّ فی ترتّب الحکم مع تأخّره، و مخالفته لألصل، و ل: و وجه التعیّن  
  .و منه یظهر وجه الحسن. رضی به

 در صورت مؤخّر بودن ایجـاب، در اینکـه حکـم بیـع مترتـب شـود شـک                    .1: دلیل لزوم مقدّم شدن ایجاب بر قبول نیز چند امر است           –ترجمه  
 رضـایت : آن بر ایجاب است، زیـرا قبـول، یعنـی      ] و تأخیرِ   [ معنی قبول حاکی از ترتّب       .3.  مؤخر بودن ایجاب خالف قاعده است      .2 .وجود دارد 
  .شود می دانسته]که عقیدۀ مصنف بود[بودن تقدیم  حتمی بودن تقدیم ایجاب بیان شد،وجه بهتر ای که برای                    ادلهرفتن مضمونِ ایجاب ازداشتن وپذی

  

و شبهه وإن أضاف إلیه » قبلت«ال بـ ... »تملّکت«أو » ابتعت«کما ذکره أو » اشتریت«ومحلّ الخالف ما لو وقع القبول بلفظ 
  .ی األرکان؛ ألنّه صریح فی البناء علی أمر لم یقعباق

 چنانکـه مـصنّف در      -»اشـتریتُ «، در جایی اسـت کـه قبـول بـا            ]در اینکه آیا تقدیم قبول بر ایجاب صحیح است یا نه            [ اختالف فقها    –ترجمه  
که در ایـن صـورت    [ و مانند آن باشد،     » قبلتُ «وغیر اینها واقع شود، نه در صورتی که با صیغۀ         » تملکتُ«یا  » ابتعتّ« یا   -عبارت متن ذکرکرد  

در بنا گذاردن بر امری که هنوز واقـع نـشده،   » قبلتُ«هر چند مشتری سایر ارکان عقد را به آن اضافه کند؛ زیرا          . ] قطعاً تقدیم، صحیح نیست   
   .صراحت دارد

***  

  شرایط طرفین عقد  –گفتار چهارم 
  کمال. 1
  .  الرشد بلوغ والعقل وبرفع الحجر الجامع لل) الکمال(

  1.رشداست یعنی ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، کمالی که جامع بلوغ وعقل و) طرفین بیع باید کامل باشند(  –ترجمه 
  اختیار. 2

  

 فإذا زال  ضا،ألنّه بالغ رشید قاصد إلی اللفظ دون مدلوله، و إنما منع عدم الر) واالختیار، إلّا أن یرضی المکره بعد زوال إکراهه(
ه زالمانع أثّر العقد، کعقد الفضولی حیث انتفی القصد إلیه من مالکه مع تحقّق القصد إلی اللفظ فی الجملـه، فلمّـا لحقتـه إجـا            

  . المالک أثّرت
  .  بلوغهره إجازه الولیّ، و ال رضاه بعدببخالف العقد المسلوب باألصل کعباره الصبیّ، فالتج. ر مقارنته للعقد؛ لألصلبو ال تعت

، مگر آنکه شـخصِ اکـراه شـده، پـس از         2]پس اگر یکی از طرفین اکراه بر بیع شده باشد، آن معامله صحیح نیست             [ و مختار باشند،    ( –ترجمه  
را نیز قصد کرده، نـه مـدلول        ] عقد  [ =زیرا شخص اکراه شده، بالغ و رشید است ولفظ          ) 3. برطرف شدن کراهت، به آن معامله رضایت دهد       

ر بـ اسـت، از ایـن رو وقتـی ایـن مـانع             ] قصد نکردن مدلول عقد     [ =و مانع، فقط عدم رضایت      ] که انتقال مال به مالک دیگری است        [ ا  آن ر 
طرف شود، عقد اثر خود را خواهد گذاشت؛ همانند عقد فضولی که در آن، قصدِ مدلولِ لفظِ عقـدْ از طـرف مالـک، منتفـی مـی باشـد، بـا                          

کنـد و همزمـان بـودن رضـایت بـا      ه مالک به آن ملحق شود، این اجازه اثر می     زبنابراین، وقتی اجا  . ماالً موجود است  اینکه قصدِ لفظِ عقد اج    
زمان عقد، شرط نیست، بخاطر اصل، بر خالف عقدی که از اساس اعتبارش سلب شده است، مانند عقدی که کودک می خواند، که اجازه                      

   .کندده آن را جبران نمیولیّ و یا رضایت خود کودک پس آنکه بالغ ش

  قصد. 3
  

  .وإن لحقته االجازه؛ لعدم القصد إلی اللفظ أصالً، بخالف المکره) والقصد، فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغی(
                                                           

  .هریک از بایع و مشتری باید عالوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرّف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد:  قانون مدنی345 ماده  - 1
  .  عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست: مدنی قانون 346 ماده  -2
 . امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است:  قانون مدنی209 ماده  - 3
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کند، جاری سازد، لغـو    میاز این رو اگر صیغۀ بیع را کسی که غافل است یا خواب است و یا شوخی1. همچنین باید عقد را با قصد جاری سازند     ( –ترجمه  
  2. در اینجا از اساس قصد لفظ وجود ندارد– بر خالف عقد شخص اکراه شده –زیرا . ، هر چند اجازۀ بعدی به عقد ملحق شود) اثر خواهد بود و بی

  

و ألحـق   . وله  و ربما أشکل الفرق فی الهازل من ظهور قصده إلی اللفظ من حیث کونه عاقالً مختاراً ، و إنّما تخلّف قصد مدل                     
حـسن مـع تحقّـق      المتعقّب کالغافل و الـسکران وهو     المصنّف بذلک المکره علی وجه یرتفع قصده أصالً، فال یؤثّر فیه الرضا             

  .تمیزهو  أوما فی حکمها مع حضور عقلهعلی نفسهالمکره للمکرَه علی الفعل خوفاً حمل:ا المعنی،فإنّ الظاهر من معناهاإلکراه بهذ
کنـد، عاقـل و مختـار     کند با اشکال مواجه باشد، از جهت اینکه کسی کـه شـوخی مـی            فرق گذاردن، در مورد کسی که شوخی می       چه بسا    –ترجمه  

مصنف شخص اکراه شده را، در صورتی که  قصد او از اساس بر داشته شده باشد، به کـسی کـه   . است وفقط مدلول لفظ عقد را قصد نکرده است     
به نظر . ، مؤثر نخواهد بود، همانند کسی که غافل یا مست است        اش    در بارۀ عقد او رضایت بعدی       بنابراین،. ستغافل یا خواب است، ملحق کرده ا      

اکراه کننده، شخص اکراه شـده را بـه         :  معنای اکراه این است که      لکن ظاهراً، .  مناسب ونیکو است   - به شرط تحقق چنین اکراهی     -ما نیز این الحاق   
  .استحاضر ، درحالی که عقل وقوّۀ تشخیص وی]ا انجام دهد آن ر[یا آنچه به منزلۀ نفس اوست، به خاطر بیم برخود] واو[سازد انجام کاری وادار 

*** 

  موارد شرعی وقوع اکراه   –گفتار پنجم 
کم علی بیـع    کمن أجبره الحا  : و اعلم أنّ بیع المکرَه إنّما یقع موقوفاً مع وقوعه بغیر حقّ، و من ثمّ جاز بیعه فی مواضع کثیره                   

ماله لوفاء دینه ونفقه واجب النفقه، و تقویم العبد علی معتق نصیبه منه و فکّه من  الرقّ لیرث، و إذا إسلم عبد الکافر أو اشتراه 
 الطعام عند المخمصه یشتریه خائف التلف،  و وسوّغناه أو اشتری المصحف، وبیعِ الحیوان إذا امتنع مالکه من القیام بحقّ نفقه،

  . محتکر مع عدم وجود غیره و احتیاج الناس إلیه، و نحو ذلکو ال
 و 3.حق اجبار به بیع اموالش کـرده باشـند  جازۀ بعدی او است که وی را به نا بیعِ شخص اکراه شده در صورتی متوقف بر ا        ] صحّتِ  [ بدانکه   –ترجمه  

، ] و احتیـاجی بـه رضـایت بعـدی او نیـست       [باشـد   صحیح می] گیرد  که اکراه او به حق صورت می[ بخاطر همین است که بیع او در موارد زیادی          
اش را ادا کند، و خرجی اشخاصی را که واجـب النفقـۀ او هـستند     کسی که حاکم شرع او را به فروختن اموالش اجبار کرده باشد تا بدهی   .1 :مانند  

رهـا  ] مجبـور کـردن مـولی بـه     [ا از آن بنـده آزاد کـرده اسـت، و    دش رعلیه موالیی که سهم خو] به اجبار حاکم    [ و قیمت کردن بنده      .2بپردازد،  
هنگامی که بندۀ کـافر مـسلمان شـود و یـا بنـده مـسلمان را        .3 ]در جایی که وارثی غیر از این بنده وجود ندارد [ کردن بنده از رقیّت تا ارث ببرد ،   

مجبـور کـردن    [ نیـز    . 5  ،] شـود     که به فـروش آن اجبـار مـی        [ فر ، قرآنی را بخرد      آنجا که کا   .4و  کافری بخرد و ما نیز خریدن او را جایز بدانیم ؛            
طعـام در  ] مجبور کردن مالک طعـام بـه فـروش     [ . 6 ورزد ؛  به خرجی آن امتناع میگی هنگامی که مالک از رسید   فروش آن ،  ] صاحب حیوان به    

فـروش طعـام احتکـار شـده ، در صـورتی کـه غیـر آن        ] مجبور کردن محتکر به [  .7رود آن را بخرد؛    زمان قحطی ، تا کسی که بیم هالکت او می         
  4.وجود نداشته باشد و مردم نیز به آن احتیاج داشته باشند، و مانند آن

*** 

   بیع فضولی  –گفتار ششم 
یقع العقد موقوفاً علـی     فبدونه  ) أو إجازه المالک  (لکلّ من البائع و المشتری لماینقله من العوض         ) و یشترط فی اللزوم الملک    (

  .ه المالک، ال باطالً من أصله علی أشهر القولینزإجا
باشند ، یا از سوی مالـک ،         ] (مبیع و ثمن    [ = دهند    عوضی که نقل می   ) مالک(یعنی بایع و مشتری     ) بیع در صورتی الزم است که طرفین معامله         (  –ترجمه  
نابراین، بر طبق مشهورترین دو قول ، بدون اینها لزوم بیع ، موقوف بر اجازۀ بعدی مالک خواهـد بـود ، نـه                  ب. ) آن را داشته باشند     ] خرید و فروش    [ اجازۀ  

  5.اینکه از اساس باطل باشد
*** 

                                                           
  .شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که داللت بر قصد کند عقد محقق می:  قانون مدنی191  ماده -1
  . اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان  قصد باطل است:  قانون مدنی195  ماده -2
 .اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود:  قانون مدنی203 ماده -3
 .شود  انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیملزم شدن شخص به:  قانون مدنی 207 ماده  -4
ایـن  ولی اگر مالک یا قـائم مقـام او پـس از وقـوع معاملـه آن را اجـازه نمـود در        . معامله به مال غیر جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد:  قانون مدنی    247 ماده    -5

 .شود  صحیح و نافذ میصورت معامله
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   اجازۀ کاشفه و ناقله –گفتار هفتم 
ألنّ السبب الناقـل    من حین وقوعه ، ال ناقله له من حینها؛          ) کاشفه عن صحّه العقد   (أی االجازه الالحقه من المالک      ) و هی (

للملک هو العقد المشروط بشرائط و کلّها کانت حاصله االّ رضاء المالک، فإذا حصل الشرط عمل السبب التامّ عملـه ، لعمـوم                       
األمر بالوفاء بالعقودفلو توقّف العقد علی أمرآخرلزم أن ال یکون الوفاء بالعقد خاصّه ، بل هو مع األمر و وجه الثانی توقّف التأثیر 

  .علیه، فکان کجزء السبب
نه این که اجازۀ نقل دهندۀ ملـک از        ) است(از زمان وقوع عقد     ) کاشف از صحّت عقد   (شود    بعدی ، که از طرف مالک صادر می       ) اجازۀ(  –ترجمه  

  .زمان صدور اجازه باشد
بنـابراین، وقتـی    . م است، مگر رضایت مالـک     فراه] در عقد فضولی    [ زیرا سبب نقل دهندۀ ملک فقط عقد واجد شرایط است، و همۀ شرایط الزم               

.  ، عمومیـت دارد    1 امر به وفای به عقود     ارزی. گذارد  می]  که نقل ملک باشد      [، اثرش را    ] عقد  [ =  است    آن شرط هم حاصل شود، سببی که تام        که
یی الزم نباشد، بلکه وفای به عقد همراه با چیزی دیگر عقد، موقوف بر چیز دیگری بود ، الزم بود که وفا کردن به عقد به تنها   ] تاثیر[ بنابراین، اگر   

بنابراین ، آن . است ] اجازۀ مالک =]  عقد موقوف بر چیزی دیگر تأثیر: ، آن است که ] ناقل بودن اجازه [ =   دلیل قول دوم   . ، الزم باشد  ] اجازه  [ = 
  . ] کند که اجزایش کامل باشد  و سبب ، وقتی اثر می[  باشد  همانند جزء سبب می] در نقل ملک [ چیز 

  

للمشتری ، (بین العقد و االجازه الحاصل من المبیع ) المتخلّل(المنفصل ) فالنماء(و تظهر الفائده فی النماء ، فإن جعلناها کاشفه 
  .و لو جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز) و نماء الثمن المعّین للبائع 

میـان  ) کـه در فاصـلۀ   ( ی منفـصلی  ) نما و افزودها (اگر اجازه را کاشف بدانیم ) از این رو. (شود  اهر میفایدۀ این دو قول در نما ظ     –ترجمه  
 به مشتری خواهد بود، و اگر ثمن معیّن باشد، نمای آن برای             قلعمت] اعم از آنکه متصل و یا منفصل باشد         [    شود    حادث می (عقد بیع و اجازه     

  . دهد ناقل بدانیم ، هر کدام از نمای مبیع و ثمن متعلق به مالکی است که اجازه می اما اگر اجازه را 2. ) بایع است
*** 

   ترتّب عقود بر بیع فضولی  –گفتار هشتم 
و إن أجاز أحدها، فإن کان . ثمّ إن اتّحد العقد فالحکم کما ذکر ، و إن ترتّبت العقود علی الثمن أو المثمن أوهما و أجاز الجمیع صحّ أیضاً

  من صحّ فی المجاز و ما بعده من العقود ، أو الثمن صحّ و ما قبله المث
، ولی اگر عقـود متعـددی   ] یعنی موقوف بر اجازه مالک اصلی است [ یکی بود، حکم ، همان است که ذکر شد    ] فضولی[ حال ، اگر عقد      –ترجمه  

شـوند، و امـا اگـر         آنها را اجازه دهد ، باز هم همۀ عقود صـحیح مـی            ثمن و یا مثمن و یا بر هر دو ، یکی پس از دیگری مترتب شوند و مالک همۀ                    
باشد ، هم عقد مورد اجازه و هم عقود پس از آن صـحیح  ] مبیع [ =  مالک، تنها یکی از آن دو عقد را اجازه کند و آن عقد اجازه داده شده، مثمن          

  .شوند  پیش از آن صحیح میخواهند بود، و اگر عقد اجازه شده، ثمن باشد، عقد مورد اجازه و عقود
  

أنّ إجازه المبیع توجب انتقاله عن ملک المالک المجیز إلی المشتری فتصحّ العقود المتأخّره  عنـه و تبطـل الـسابقه ؛ لعـدم                         : و الفرض   
  . االجازه

 از ملـک مـالکی کـه اجـازه داده بـه مـشتری       موجـب انتقـال مبیـع   ] توسّط مالـک   [  اجازۀ مبیع ] در اوّلی[ تفاوت یاد شده از این جهت است که      –ترجمه  
شود، زیرا آنهـا را مالـک اجـازه     خواهد بود ، و عقود پیشین ، باطل می] و نافذ[ شود، از این رو عقودی که پس از عقد مورد اجازه واقع شده ، صحیح    می

  .نداده است
  

نه حیث لم یجزها و تصحّ السابقه ؛ ألنّ ملک الثمن و إجازه الثمن توجب انتقاله إلی ملک المجیز فتبطل التصرّفات المتأخّره ع
  .المتوسّط یتوقّف علی صّحه العقود السابقه ، و إلّا لم یکن تملک ذلک الثمن

بنابراین تصرّفاتی که پس از عقد      . شود  موجب انتقال ثمن به ملک همان مالک اجازه دهنده می         ] توسّط مالک   [ اجازۀ ثمن   ] اما در دومی  [   –ترجمه  
باشـند، زیـرا    زیرا مالک ، آنها را اجازه نداده است، ولی تصرفاتی که پیش از آن واقـع شـده، صـحیح مـی       .  باطل خواهد شد   هد اجازه، واقع شد   مور

، ] اگـر عقـد پیـشین صـحیح نباشـد           [ = موقوف بر صحّت عقدهای پیشین اسـت، و گرنـه           ] که مالک آن را اجازه داده       [ مالکیت صمن عقد میانی     
  . عقد میانی ممکن نیستتملّک ثمن

  

                                                           
   1:  مائده -1
 .ع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بودفنسبت به منا:  قانون مدنی 258 ماده -2
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و . هذا إذا بیعت األثمان فی جمیع العقود، أمّا لو تعلّقت العقود بالثمن األوّل مراراً کان کالمثمن فی صحّه ما اُجیز و مـا بعـده            
  .هذا القید وارد علی ما أطلقه الجمیع فی المسأله کما فصّلناه أوّالً

ها به فروش روند، ولی اگر عقود، چندین بار به ثمن اول، تعلق بگیرد، در                 دهایی که صورت گرفته ثمن    این احکام در جایی است که در تمام عق          –ترجمه  
ترتّـب  [ = شود یا نه، حکم ثمن همانند مثمن خواهد بود، و این قید بر آنچه همـۀ فقهـا در ایـن مـسأله      اینکه عقد اجازه شده و عقود پس از آن صحیح می        

  .شود د، با تفصیلی که در آغاز گفتیم ، وارد میمطلق گذاشته ان] عقود بر ثمن 
  

ثم باع الثوب بمئه، ثم باعه المشتری بمئتین، ثم باعه مشتریه بثالثمئه ، فأجاز المالک العقـد            لو باع مال المالک بثوب،    : مثاله  
  .األخیر، فإنّه ال یقتضی إجازه ما سبق، بل ال یصحّ سواه، و لو أجاز الوسط صحّ و ما بعد کالمثمن

اگر بایع فضولی ، مال مالک را در مقابل لباسـی بفروشـد   : ، این است که ] شود   صورتی که همۀ عقود بر ثمن اول واقع می        [  =     و مثال آن       –ترجمه  
 از آن و پس از آن ، لباس را در برابر صد درهم بفروشد، و از آن پس مشتری اول ، لباس را در مقابل دویست در هم به مـشتری دومـی بفروشـد و                        

پس مشتری دوم ، لباس را در برابر سیصد در هم بفروشد و مالک اصلی، آخرین عقد را اجازه کند، کـه ایـن اجـازه مقتـضی اجـازۀ عقـود پیـشین                              
[ و در صورتی که مالک ، عقد میانی را اجازه دهد، هـم آن عقـد و هـم عقـود پـس از آن ، هماننـد       . شود    نیست، بلکه تنها عقد آخری صحیح می      

  .شوند ، صحیح می]گیرد انجام می[ مثمن ] رتی که معامالت متعددی بر صو
  

نعم لو کان قد باع الثوب بکتاب، ثم باع الکتاب بسیف، ثم باع السیف بفرس، فإجازه بیع السیف بالفرس تقتضی إجازه ما سبقه 
 ال یملک الکتاب إلّا إذا ملک العوض الذی من العقود ؛ ألنّه إنّما یملک السیف إذا ملک العوض الذی اشتری به و هو الکتاب، و

  . اشتری به و هو الثوب ، فهنا یصحّ ما ذکروه
، لباس را در مقابل کتاب بفروشد، و از آن پس کتاب       ] پس از فروختن مال مالک و دریافت لباس به عنوان ثمن            [ آری ، اگر بایع فضولی        –ترجمه  

را در مقابل اسب بفروشد، اجازه دادن بیع شمشیر به اسب توسط مالک ، مقتضی اجازه دادن همـۀ                   را در مقابل شمشیر بفروشد و از آن پس شمشیر           
، مالـک شـده     ] کتـاب   [ = شود که عوضی را که در برابر این شمشیر خریداری شده              زیرا او در صورتی مالک شمشیر می      . باشد  عقدهای پیشین می  

  . ، مالک شده باشد] لباس [ = ی را که در مقابل این کتاب خریداری شده تواند بشود مگر آنکه عوض باشد و مالک کتاب هم نمی
  .  اند، صحیح خواهد بود پس بر طبق این بیان ، آنچه فقها ذکر کرده

*** 

   احکام اجازه مالک –گفتار نهم 
 الـسکوت أعـمّ مـن الرضـا         ألنّ) علیـه   ( أی االجازه   ) أو عند عرضها    ( مع علمه به    ) و ال یکفی فی االجازه السکوت عند العقد       ( 

) ذت ، أو أمـضیت، أو رضـیت ، و شـبهه           أو أنف (العقد أو البیع    ) و یکفی أجزت    ( فالیدلّ علیه، بل البدّ من لفظ صریح فیها کالعقد          
  .کأقررته، و أبقیته ، و التزمت به 

بـر مالـک، در اجـازه     ( اجـازه    ) یا هنگام عرضه کـردن     و(هر چند با علم او به فضولی بودن عقد باشد           ) سکوت مالک هنگام اجرای عقد      (   –ترجمه  
ه زیرا سکوت اعم از رضایت است، پس سکوت دالّ بر رضایت نیست بلکه برای اجازه، باید همانند عقد بیع، لفظـی صـریح بـ                 ) . کند    کفایت  نمی  

آن را  « : نظیـر   ) و جمالتـی ماننـد آن       »  بـدان راضـی هـستم      اجازه دادم یا تنفیذ کردم یا امضا کردم، یـا         (عقد یا بیع را     « ) : اما اگر بگوید  . (کار رود 
   )1.کند ت میفایک(» بیت کردم یا إبقا کردم یا به آن ملتزم شدم ثت

  

رجع (کسکنی الدار و رکوب الدابّه ) فیه بما له اُجره(المشتری ) و لو تصرّف(ألنّه عین ماله ) فإن لم یجز انتزعه من المشتری (
  .جوع بعوض المنافع و إن لم یستوفها مع وضع یده علیها ؛ ألنّه حینئذٍ کالغاصب و إن کان جاهالًبل به الر) بها علیه 

در (مـشتری   ) و اگر   . (باشد  زیرا آن ، عین مال مالک می      . ) گیرد  و اما اگر مالک، عقد بیع را اجازه نکند، مبیع را از دست مشتری پس می               (   –ترجمه  
مالـک، اجـرت آن   (همانند آنکه در خانه سکونت گزیده باشد یا سوار مرکب شده باشد . ) گیرد  به آن تعلّق می  مبیع تصرّفی کرده باشد که اجرتی     

 از آنهـا بهـره نبـرده    - با اینکه بر آن منافع تسلّط  داشته-، بلکه حق رجوع به عوض منافعِ آن مال را دارد، اگر چه مشتری) کند    را از او دریافت می    
  2. جاهل باشد  صورت اجازه ندادن مالک، همانند غاصب خواهد بود، هر چند به فضولی بودن بیع،زیرا مشتری، در. باشد

*** 

                                                           
 .شود لس عقد اجازه محسوب نمیسکوت مالک و لو با حضور در مج:  قانون مدنی 249 ماده.  1

 در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود :  قانون مدنی261 ماده . 2
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  حکم نماء مبیع فضولی   –گفتار دهم 
متّصالً کان أم منفصالً ، باقیاً کان أم هالکاً ، فیرجع علیه بعوضه و إن کان جاهالً ، و کذا یرجع ) لمالکه(النماء ) و لو نما کان (

  . لمبیع  نفسه لو هلک فی یده أو بعضه مع تلف بعضه بتفریط و غیرهبعوض ا
هنـوز در  [خواه نما متصل باشـد یـا منفـصل ، و خـواه              . ) از آن مالک می باشد    (، نما   ) و اگر نما و زیادتی در مبیع حادث شده باشد           (  –ترجمه  

کنـد،   ، مالک برای دریافت عوض نما بـه مـشتری مراجعـه مـی    ] بین برود اگر نما از [ باقی باشد یا از بین رفته باشد ؛ بنابراین ] دست مشتری  
همچنین اگر تمام مبیع در دست مشتری تلف شود، مالک برای دریافت عوض خـود مبیـع   . گرچه مشتری به فضولی بودن عقد ، جاهل باشد   

خـواه تلـف   . کنـد   به مشتری مراجعـه مـی    و اگر عوض بعض مبیع، تلف شده باشد، برای دریافت عوض بعض آن،            . کند  به مشتری رجوع می   
  .شدن آن به سبب تفریط مشتری باشد یا به سبب دیگری

  

  .و المعتبر فی القیمی قیمته یوم التلف إن کان التفاوت بسبب السوق ، و باألعلی إن کان بسبب زیاده عینیّه
و اگر تفاوت قیمت به سـبب افـزایش         . لف شده مالک است   در مبیع قیمی ، اگر تفاوت قیمت ناشی از بازار باشد، قیمت روزی که ت                –ترجمه  

  .مالک است] از زمان قبض تا تلف [ خود مبیع باشد باالترین قیمت 
  

ألنّه ماله و لم یحصل منه ما یوجب نقله عن ملکه ، ) و یرجع المشتری علی البائع بالثمن إن کان باقیاً ، عالماً کان أو جاهالً (
  .  شیء لم یسلّم لهفإنّه إنّما دفعه عوضاً عن

 باشـد و خـواه آگـاه نبـوده     هاگر ثمن باقی باشد، مشتری حق مطالبۀ آن را از فروشنده دارد، خواه از مالک نبودن فروشنده آگاه بود               (  –ترجمه  
، زیرا مشتری. استاشد ، صادر نشده زیرا ثمن ، از اموال مشتری است، و از او نیز چیزی که موجب نقل ثمن از ملکش به بایع شده ب                   . ) باشد

  .به او تسلیم نشده است] بخاطر امضا نکردن مالک اصلی [ ثمن را به عنوان عوض از مبیعی به بایع داده که 
  

بکونه غیر مالک و ال ) مع العلم(به ) ال رجوع  : (- بل ادّعی علیه فی التذکره اإلجماع –و القائل به األکثر ) و إن تلف ، قیل (
علی إتالفه مع علمه بعدم استحقاقه له ، فیکون بمنزله اإلباحه ، بل ظاهر کالمهم عدم الرجوع به مطلقاً ؛ وکیل ؛ ألنّه سلّطه 
  . لما ذکرناه من الوجه

ده ادعای اجماع بر این قول کـر      » تذکره« قائل به آن اکثر فقها هستند و بلکه علّامۀ حلی در             –: ) اند  و اگر ثمن تلف شده باشد، برخی گفته        (  –ترجمه  
زیرا خود مشتری، بـا علـم بـه         . ) آگاه بوده ، حق رجوع به او را ندارد        (از مالک نبودن فروشنده یا وکیل نبودن او         ) در صورتی که مشتری    (–است  

ت، بلکـه  اینکه بایع مستحقّ گرفتن ثمن نیست، او را بر اتالف ثمن مسلط کرده است، پس تسلیم ثمن به بایع به منزلۀ مباح ساختن ثمن بـرای او اسـ              
بایـد  [ امـا  (خاطر همان دلیلی که گفتـیم،  ه خواه ثمن تلف شود  خواه باقی باشد، حق رجوع به ثمن وجود ندارد، ب        : ظاهر عبارت فقها این است که     

  . قع و انتظار اجازه دادن مالک را داشته و میان آنجا که چنین انتظاری نداشته فرق گذاشتوآنجا که مشتری ت] میان
  

مطلقاً بل دفعه متوقّعـاً لکونـه       له  ألنّه حینئذٍ لم یبحه     ) بعید مع توقّع االجازه   (بقاء العین فی غابه العبد، و مع تلفه         مع  ) و هو   (
و أمّا مع بقائه فهو عین مال . له، و لتصرّف البائع فیه تصرّفاً ممنوعاً منه فیکون مضموناً علیه عوضاً عن المبیع فیکون مضموناً

اإلباحه لم یحصل ما یوجب الملک، فیکون القول بجواز الرجوع به مطلقاً قویّاً و إن کان نادراً ، إن لـم  المشتری، و مع تسلیم   
  .یثبت اإلجماع علی خالفه ، و الواقع خالفه

زیـرا  ). دور از صواب اسـت (و این قول در صورت باقی بودن عین ثمن ، در نهایت درجۀ دوری است، و در صورت تلف شدن آن                         –ترجمه  
، ثمن را بطور مطلق برای بایع مباح نکرده ، بلکه ثمن را در حالتی به بـایع داده                   ] که مشتری ، توقّع و انتظار اجازه را دارد          [ ر چنین موردی    د

ن مـ ثبنابراین ، بایع، ضامن ثمن به نفع مشتری خواهد بود، و چون فرض این است کـه بـایع، در   . که انتظار دارد ثمن ، عوض مبیع قرار گیرد   
و بـر  . تصّرفی کرده که از آن ممنوع بوده، پس ضامن ثمن خواهد بود و در صورتی که ثمن هنوز باقی باشد، همان، عین مال مـشتری اسـت            

بنابراین، قول به جواز رجوع مـشتری بـه ثمـن بـه         . چیزی که سبب تملیک شود حاصل نشده است       ] از مشتری   [ گوییم  فرض قبول اباحه، می   
 –انـد      هر چند انـدکی آن را پذیرفتـه        –قولی محکم و استوار است      ] ه در صورت تلف ثمن و خواه در صورت بقای آن            خوا[ = بطور مطلق   

  .البتّه اگر بر خالفش اجماعی ثابت نشده باشد، که ثابت نشده است
  

حینئـذٍ    ه فی حال؟ فإنّـه    فقد ذهب المحقّق إلی الرجوع به مطلقاً و کیف یجتمع تحریم تصرّف البائع فیه مع عدم رجوع المشتری ب                  
  . المالک فرق فی هذا الحکم بین الغاصب محضاً و البائع فضولیّاً مع عدم إجازهوال. محاله غاصب ، اَکل للمال بالباطلال
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و چگونـه حـرام بـودن       . قائل به جواز رجوع مشتری به ثمن شـده اسـت          ] در صورت بقای ثمن و تلف آن        [ = زیرا محقق حلی مطلقا       –ترجمه  
 جمـع  – هـم در صـورت بقـای عـین و هـم در صـورت تلـف شـدن آن         –رّف بایع فضولی در ثمن با جایز نبودن رجوع مشتری به ثمـن           تص
در حرمت تصرف و ضامن بودن متصرف ، بین کـسی   . شود؟ بنابراین، بایع در اینجا یقیناً غاصب ثمن است و مال را به باطل خورده است   می

  .بایع فضولی است، و بیع او را مالک اجازه نداده ، فرقی نیستکه آشکارا غصب کرده و کسی که 
*** 

   گرفتن خسارات –گفتار یازدهم 
للمالک حتی بزیاده القیمه عن الثمن لو تلفت العین فرجع بها علیه علی األقـوی ؛  ) بما اغترم(المشتری علی البائع   ) و یرجع   (

ن من القیمه فال یرجع به ؛ لرجوع عوضه إلیه ، فـال یجمـع بـین العـوض و     أمّا ما قابل الثم   .  لدخوله علی أن تکون له مجّاناً     
ال یرجع بالقیمه مطلقاً لدخوله علی أن تکون العین مضمونه علیه، کما هو شأن البیع الصحیح و الفاسد، کما : و قبل . المعوّض

  .لو تلفت العین
تـر در صـورتی کـه عـین       حتی بنابر قول قوی) .کند رجوع می(به فروشنده  ) دهبر او وارد ش   (بخاطر مالک اصلی    ) در خسارتی که    (مشتری    –ترجمه  
تواند ما به التفاوت قیمـت واقعـی مبیـع ،     تلف شده باشد و مالک برای گرفتن قیمت آن به مشتری رجوع کند، مشتری می    ] در دست مشتری    [ مبیع  

و آن را از او نگیرنـد در        [  به قصد اینکه آن زیـادی مجانـاً بـرای او بـاقی بمانـد                 زیرا مشتری . نسبت به ثمنی که به مالک داده است را از بایع بگیرد           
[ زیرا عـوض آن     . رجوع کند ] به بایع [ تواند    مقداری از قیمت واقعی که معادل با ثمن است، مشتری نمی          ] برای گرفتن   [ اما  . وارد شده بود  ] معامله  

  . تواند بین عوض و معوّض  جمع کند شتری نمیو م. است] و تلف شده [ به مشتری رسیده ] مبیع = 
مراجعه کند ، نه برای گرفتن آنچه از قیمت کـه           ] که به مالک داده است به بایع فضولی         [ تواند برای گرفتن قیمت مبیع        مشتری نمی : اند  برخی گفته 

 ضمان عین مبیع بـر عهـدۀ خـود او باشـد، وارد معاملـه شـده               زیرا مشتری برای اینکه   . گیرد و نه برای گرفتن مقدار زاید بر آن          در برابر ثمن قرار می    
  . چنین ضمانی است–شود  تلف می] در دست مشتری[  در جایی که عین مال –است، همانطور که مقتضای بیع صحیح و فاسد 

  

بکون المجمـوع لـه   أنّ ضمانه للمثل أو القیمه أمر زائد علی فوات العین الذی قدم علی ضمانه و هو مغرور من البائع                 : ه  یو ف 
. هذا إذا کانت علی الثمن موجوده حال البیع       . بالثمن، فالزائد بمنزله ما رجع علیه به ، و قد حصل له فی مقابلته نفع ، بل أولی                 

أمّا لو تجدّدت بعده فحکمها حکم الثمره ، فیرجع بها أیضاً کغیرها ممّا حصل له فی مقابلته نفع علی األقوی ، لغروره و دخوله 
  .  أن یکون ذلک له بغیر عوضعلی

[ ولی این نظر اشکال دارد ، زیرا ضمان مثل مبیع یا قیمت مبیع ، توسط مشتری ، امری مغایر با تلف شدن عینی است که اقدام بر ضـمان آن              –ترجمه  
نه بیـشتر  [ ل همان ثمن ، مال اوست     و مشتری از طرف بایع فریب خورده است، چون گمان کرده مجموع مبیع، در مقاب              . کرده است ] به اندازه ثمن    

، بنابراین مقدار زاید از ثمن به منزله غرامتی است که مالک به مشتری رجوع کرده و آن را از او گرفته است، در حـالی کـه در مقابـل                               ] از آن ثمن  
 زیرا در مقابل  [ ، به طریق اولی ثابت است،       بلکه امکان رجوع به بایع برای مبلغ زائد از ثمن           . آن خسارت، برای مشتری، نفعی نیز حاصل شده است        

   ] . زیادی ، نفعی به او نرسیده است 
این حکم در جایی است که در زمان انعقاد بیع ، زیادی قیمت مبیع از ثمن موجود باشد، اما اگر افزایش قیمت ، پس از بیع ، بوجود آید، بنابر قـول           

تواند برای دریافت مبلغ زاید از ثمن به بایع رجـوع کنـد؛               بنابراین، بنابر اقوی باز هم مشتری می      . ستتر ، حکم مقدار زاید، همانند ثمره و نما ا           قوی
 مشتری فریب خـورده و بـه        ازیر. ، در برابرش برای وی نفعی حاصل شده است        ] برای غرامتی که مشتری به مالک داده        [    همانند دیگر مواردی که     

  .آن او باشد، وارد معامله شده استقصد اینکه مقدار زاید بدون عوض ، از 
  

بکونه مالکاً أو مأذوناً ، بأن ادّعـی  ) إن کان جاهالً  ( أمّا ما أنفقه علیه و نحوه ممّالم یحصل له فی مقابلته نفع فیرجع به قطعاً                
  .البائع ملکه أو اإلذن فیه ، أو سکت و لم یکن المشتری عالماً بالحال

اگـر آن مخـارج را مالـک از وی    [  مبیع کرده است و مانند آن، و در برابرش نفعـی بـه وی نرسـیده ،                 اما مخارجی که مشتری صرف      –ترجمه  
از مالک یا مـأذون نبـودن   ) مشتری ( کند ، البته در صورتی که   ] کرده و آن را دریافت      [ تواند به بایع مراجعه       قطعاً می ] گرفته باشد، مشتری    

مالک بودن مبیع یا اذن داشتن در معامله را ادّعا کند ، و یا فروشنده، سکوت کنـد و مـشتری نیـز بـه                  ، یعنی فروشنده    ) آگاه نباشد ( فروشنده  
  .حال واقعی او آگاه نباشد

*** 
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   بیع مال خود همراه با مال دیگری –گفتار دوازدهم 
لی إجازه مالکه ، فإن أجاز    و وقف فی ما ال یملک ع      ) فی ملکه (البیع  ) و لو باع غیر المملوک مع ملکه و لم یجز المالک صحّ           (

. بکون بعض المبیع غیر مملوک للبائع ، لتبعّض الصفقه أو الشرکه) تخیّر المشتری مع جهله    (إن ردّ   ) و. (صحّ البیع و ال خیار      
  ).بحصّته من الثمن(للبائع ) مملوک فی ال(البیع ) رضی صحّ(فسخ رجع کلّ مال إلی مالکه ، و إن ) فإن(

مثالً کتاب رسائل را که مال او است همـراه بـا      [ چیزی را که مالک آن است همراه با چیزی که مالک آن نیست بفروشد،               اگر کسی     –ترجمه  
یعنـی  [ نسبت بـه ملـک فروشـنده        (بیع  ) آن بیع را اجازه نکند      ] کتاب مکاسب   [ ، و آنگاه مالک     ] کتاب مکاسب که مال زید است بفروشد        

الی که فروشنده ، مالک آن نبوده ، موقوف بر اجازه مالک آن است، اگر مالک اجازه کند بیع صحیح                    و در م  ) صحیح است   ] کتاب رسائل   
از اینکـه کتـاب مکاسـب مـال     [ مشتری ، در صورتی کـه جاهـل بـوده باشـد     (اگر رد کند   ) و  . (نخواهد بود ] برای مشتری   [ شود و خیار      می

یعنی جاهل باشد که بخشی از مبیـع ، از آن بـایع نیـست؛ و علـت                  . ) خیر خواهد بود  م] دیگری است، بین فسخ بیع کتاب رسائل و اجازۀ آن           
، ، و یا چون] مال دیگری باطل است یعنی نسبت به مال فروشنده صحیح و نسبت به         [آن است که معامله تبعیض شده ،        ] مخیر بودن مشتری    [

  .آید الزم می] مالک با غیر [ شرکت 
فروشـنده  ) در مملـوک (بیـع  ) به آن بیع رضـایت دهـد،   (گردد و اگر  ا فسخ کند، مال هر یک به مالک آن برمی      مشتری معامله ر  ) پس اگر   (
  ) . گیرد، صحیح خواهد بود  به نسبت آن بخشی از ثمن که به آن تعلق می] ( یعنی کتاب رسائل [

*** 

   روش قیمت گذاری  –گفتار سیزدهم 
منفرداً ثم نسبه قیمته إلی قیمه المجموع ، فیخصّه من الـثمن            ) اً ثم تقویم أحدهما     بعد تقویمهما جمیع  (و یعلم مقدار الحصّه     

مثل تلک النسبه، فإذا قوّما جمیعاً بعشرین و أحدهما بعشره صحّ فی المملوک بنصف الثمن کائناً ما کان، و إنما أخـذ بنـسبه                        
نقصانها، فربما جمع فی بعض الفروض بین الثمن و المثمن حتمال زیادتها عنه و خصّه من الثمن قدر ما قوّم به الالقیمه و لم ی

  . علی ذلک التقدیر کما لو کان قد اشتری المجموع فی المثال بعشره
کنند،  قیمت می] یعنی کتاب رسائل و مکاسب را با هم [ که هر دو را (شود  معلوم می) به این صورت (من ثو مقدار سهم مملوک از      –ترجمه  

و آنگـاه قیمـت یکـی را نـسبت بـه قیمـت مجمـوع بدسـت                 ) کننـد   قیمـت مـی   (به تنهـایی    ] ) یعنی کتاب رسائل را     [  را   سپس یکی از آن دو    
  .یابد اختصاص می]  کتاب رسائل [ = گیرد؛ به آن مال  آورند، و سپس به همان نسبت از ثمن که در برابر مبیع قرار می می

ده درهم باشد، معامله در مملوک فروشنده در مقابـل  ] رسائل [ =و قیمت یکی از آن دو   بیست درهم باشد    ] کتاب[ اگر قیمت هر دو     ] مثالً[ 
  .شود نصف از ثمن، هر مقدار که باشد، صحیح می

پـس  [ و علّت اینکه به یکی از آنها . ]  درهم بهای رسائل خواهد بود8 درهم، یعنی 16 درهم فروخته باشد، یک دوم    16مثالً اگر آن دو را      [ 
قیمت گذاری شده به آن     ] در بازار   [ ، از ثمن برداشته شود و مقداری که         ]آن در برابر مقدار ثمن      [ به مقدار نسبتِ قیمت     ] گذاری  از قیمت   

بسا در بعضی از  احتمال دارد قیمت یکی از آن دو بیشتر از ثمن و یا کمتر از آن باشد و در نتیجه چه                  : اختصاص داده نمی شود، این است که      
  بین ثمن ومثمن جمع گردد، همان گونه که اگر مشتری، مجموع دو مـال را در مثـال پیـشین بـه ده                         - اگر به شیوۀ دیگر عمل شود      -ها       فرض

و پس از اینکه مالک معامله را ردّ کرد بایع مجموع را در بازار قیمت کند و معلوم شود قیمت آن دو باهم بیست درهـم        [ درهم خریده باشد    
 قیمت مالِ غیـر را بـه او بدهـد، بایـد             – یعنی ده درهم     -حال اگر بایع از ثمنی که از مشتری گرفته        . باشد  یر، ده درهم می   است و قیمت مال غ    

امّـا اگـر   . تمام ده درهم را به او داده و مال خودش را نیز از او نگیرد، و این یعنی جمع شدن بین عوض ومعوّض نزد مشتری که جایز نیـست                
 که نصف است از ثمن به مشتری برگردد، یعنی نصف ده درهم داده شود، جمـع عـوض و                    - یعنی بیست درهم   – نسبت ده درهم به مجموع    

   ] .معوض نخواهد شد
  و إنّما یعتبر قیمتهما مجتمعین إذا لم یکن الجتماعهما مدخل فی زیاده قیمه کلّ واحد کثوبین، أمّا لو استلزم ذلک کمصراعی

  

 یستحقّ مالک کلّ واحد ما له إلّا منفرداً، و حینئذٍ فیقوّم کلّ منهما منفرداً، و ینسب قیمه أحدهما باب لم یقوّما مجتمعین؛ إذا ال
  . إلی مجموع القیمتین، و یؤخذ من الثمن بتلک النسبه
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ودنِ آنهـا، در افـزایش     کـه بـا هـم بـ       ] و با هم در نظر گرفته می شـود          [ قیمت این دو مال تنها در صورتی اعتبار دارد          ] باید دانست   [   –ترجمه   
قیمت هر یک از آنها تأثیری نداشته باشد، مانند دو لباس؛ اما اگر با هم بودنِ آنها مستلزم افزایش قیمت هر یک از آنها بشود، مثـل دو لنگـۀ               

ین، بایـد هـر یـک از        بنابرا. باشد گذاری شوند، زیرا مالکِ هر یک ازآن دو، تنها بطور جداگانه مستحق آن می               یک درب، نباید با هم قیمت     
  . گذاری شود و سپس قیمت یکی از آنها با مجموعِ دو قیمت سنجیده شود و به  مقدار آن نسبت، از ثمن کاسته گردد آنها به تنهایی قیمت

  

  .  نعم لو کانالمالک و احد فأجاز فی أحدهما دون اآلخر أمکن فیه ما أطلقوه، مع احتمال ما قیّدناه
 دو مال متعلّق به یک مالک باشد و آن مالک، یکی را اجازه کند ولی دیگری را اجازه نکند، در این صورت احتمـال                 آری، اگر هر     –ترجمه  

ولی احتمـال دارد در  . شود اند، داده می ، به طور مطلق ذکر کرده     ]معاملۀ دو مال با هم      [ =ای که فقها در این گونه معامله          عمل کردن به شیوه   
  . عمل شود] در فرض دوم [ تقیید ما این صورت نیز طبق همان 

*** 

   فروش مال قابل تملک همراه با مال غیر قابل تملک –گفتار چهاردهم 
 فإنّه یصحّ فی المملوک بنسبه  )و ما ال یُملک، کالعبد مع الحرّ و الخنزیر مع الشاه    ( مبنیّاً للمجهول   ) و کذا لو باع ما یُملک       ( 

والخنزیر عنـد   . ( علی ما هو علیه من األوصاف والکیفیّات        )و یقوّم الحرّ لو کان عبداً       ( ثمن  قیمته إلی مجموع القیمتین من ال     
 اجتماعهم علی الکذب و یحصل بقولهم العلم أو الظنّ المتـاخِم لـه، أو بإخبـار                 إمّا بإخبار جماعه منهم کثیره یؤمن     ) مستحلّیه

  .ال شتراط عداله المقوّمعدلین مسلمین یطّلعان علی حاله عندهم، ال منهم مطلقاً؛ 
همراه آنچه قابل ملکیّت نیـست، بفروشـد،        ( به صیغۀ مجهول خوانده شود      ] » یملک«واژۀ  ) [ اگر کسی آنچه را قابل ملکیت است        (    –ترجمه  

اسـت، صـحیح اسـت، و    یعنی بیع در آنچه قابل ملکیت [ ا دارد ، رمثالً بنده وآزاد، یا خوک و گوسفند را با هم بفروشد، حکم مسألۀ پیشین           
پس ، بیع در مالی که قابل تملک است، به نسبت قیمت آن به مجموع قیمـت هـر دو ، از ثمـن        . ] ) باشد  مشتری در امضا و فسخ آن مخیر می       

 را  و آنگـاه قیمـت آن     [ کنـیم     بنده فرض مـی   (با تمام اوصاف و کیفیاتی که دارد        ) و برای تعیین قیمت شخص آزاد، او را         ( باشد    صحیح می 
و قیمت آن نـزد  . ) آوریم  شمارند، بدست می و برای تعیین قیمت خوک ، قیمت آن را نزد کسانی که آن را حالل می. ] سازیم    مشخص می 

 ظنّـی یکی با خبر دادن عدۀ زیادی از کفار که از توافق آنها بر دروغ ایمن باشیم و نیز با گفتۀ آنها علـم یـا   : آید    دست می ه  ایشان از دو راه ب    
شود، و دیگر با خبر دادن دو نفر عادل مسلمان که از قیمت خوک نزد کفار اطالع دارند؛ نه                     تر از علم است، حاصل می       که یک درجه پایین   

  .با خبر دادن جماعتی از کفار قیمت آن بدست آید، زیرا عادل بودن قیمت گذار شرط است] بدون شرایط یاد شده، صرفاً[ = اینکه مطلقاً 
*** 

   شرط صحت بیع در مال قابل تملک – پانزدهم گفتار
  .هذا مع جهل المشتری بالحال لیتمّ قصده إلی شرائهما و یعتبر العلم بثمن المجموع ال االفراد، فیوزّع حیث ال یتمّ له 

صد خریدن دو مـال از او  صحت بیع در مال قابل تملک ، در جایی است که مشتری از حکم بیع مال غیر قابل تملک آگاه نباشد تا ق    –ترجمه  
در اینجا علم به ثمن مجموع معتبر است نه علم به ثمن هر یک به طور جداگانه بنابراین ، باید هنگـامی کـه بیـع مجمـوع ، بـرای                               . تحقق یابد 

  .مشتری تمام نشد، ثمن را بین دو مال تقسیم کنیم
  

بعتک العبد بما یخـصّه     «لمبیع حال البیع ؛ ألنّه فی قوّه        أما مع علمه بفساد البیع فیشکل صحّته ؛ إلفضائه إلی الجهل بثمن ا            
  .إذا وزّعت علیه و علی شیء آخر ال یعلم مقداره اآلن» من االلف

زیرا چنـین  . قابل تملک اشکال داردآگاه باشد ، صحّت بیع در مال ] مالی که غیر قابل تملک است    [ که مشتری از بطالن بیع      اما در صورتی     –ترجمه  
مثـل آن  ] فروش بنده همـراه بـا آزاد   [ = ای  زیرا چنین معامله. شود ، در حال انعقاد بیع منجر می     ] مال قابل تملک    [ = ی به ندانستن ثمن مبیع      ا  معامله

، در صورتی کـه هـزار درهـم بـر بنـده و مـال       » بنده را در مقابل مقداری که مخصوص آن است از هزار درهم به تو فروختم              «: است که گفته شود   
   .دیگری که مقدارش اآلن معلوم نیست توزیع شود

  

  . أمّا مع جهله فقصده إلی شراء المجموع و معرفه مقدار ثمنه کافٍ و إن لم یعلم مقدار ما یخصّ کلّ جزءٍ
] تملـک  در صـحت بیـع مـال قابـل     [ اما با وجود جهل مشتری ، قصد وی به خرید مجموع دو مال و اطالع از مقدار ثمن مجمـوع ،                      –ترجمه  

  .، هر چند مشتری ، مقدار ثمنی را که به هر جزء اختصاص یابد ، نداند کند کفایت می
  



 
   
   

  

28

 
 ]متاجر  [   متون فقه 

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

هـذا إذا لـم یکـن       . وال بعد فی بطالنه مـن طـرف أحـدهما دون اآلخـر            . و یمکن جریان اإلشکال فی البائع مع علمه بذلک        
یه مع علمه بالفساد ما تقدّم فی الفضولی بالنـسبه إلـی            المشتری قد دفع الثمن أو کانت عینه باقیه أو کان جاهالً، و إلّا جاء ف              

  . الرجوع بالثمن
 جاری شـود، و هـیچ بعیـد    – در صورتی که از بطالن بیع مال غیر قابل تملک آگاه باشد –حتمال دارد این اشکال در مورد بایع نیز       ا   –ترجمه  

این احکام در جایی است که مشتری هنوز ثمن را به بایع نپرداخته           . نیست که بیع از طرف یکی از آنها باطل و از طرف دیگری صحیح باشد              
جاهل باشـد، ولـی   ] نیست به بطالن فروش مال غیر قابل تملک [ ، باقی باشد ؛ و یا ] در دست بایع [ ، عین آن    ] اگر هم پرداخته    [ باشد، و یا    

 در صـورت  –تن ثمن گذشت، در بیع مال غیر قابل تملک      در غیر این صور همان حکمی که در بحث بیع فضولی نسبت به رجوع برای گرف               
  .آید  نیز می–علم مشتری به بطالن بیع 

*** 

  اولیای عقد   –گفتار شانزدهم 
 جمعه باعتبار معنی الموصول ، و یجوز توحیده نظراً –أی القائم ) و کما یصحّ العقد من المالک یصحّ من القائم مقامه ، و هم (

من أحدهما علی الطفل و المجنون األصلی و من طرأ جنونه قبـل    ) و الوصیّ (له و إن عال     ) ألب و الجدّ    ا: ستّه   (–إلی لفظه   
و هو ) و أمینه. (الشرعی حیث تفقد األربعه) و الحاکم (عن المالک أو من له الواالیه حیث یجوز له التوکیل ) و الوکیل. (البلوغ

  .منصوبه لذلک أو ما هو أعمّ منه
توانـد آن   انگونه که مالک شیء می تواند آن را بفروشد و بیع او صحیح است، کسی که جانشین و قائم مقام مالک است نیز می                   هم(   –ترجمه  

، به ] مفرد است » القائم«با اینکه مرجع این ضمیر » هُم« [  جمع آوردن ضمیر –ها  یعنی قائم مقام) را بفروشد و بیعش صحیح است ، و ایشان  
تـوان بجـای      ، مـی  » القـائم «باشد و معنی موصول ، جمع است و با توجه به لفظ               می» القائم«است که در    ] الف و الم    [ = صول  اعتبار معنای مو  

پدر یا جدّ ، بر طفل و مجنون اصلی یـا کـسی کـه    ) وصی(هر چه باال رود ، )  پدر و جد پدری1:اند شش گروه (–ضمیر مفرد نیز آورد     » هُم«
شرعی ، در صورتی که چهـار  ) حاکم(الوالیه، وکیل گرفتن جایز باشد،  مالک، در صورتی که برای مَن لَهُ      ) وکیل(،  قبل از بلوغ دیوانه شده    

بیع اموال اطفال [ = ، یعنی کسی که از طرف حاکم برای این کار ) امین حاکم . (نباشند] پدر ، جدّ پدری ، وصی ، وکیل [ = گروه یاد شده   
  ] . نصب شده است [ یا برای انجام کارهایی که اعم از آن است نصب شده است؛ و ] و مجانین 

*** 

   احکام تقاص–گفتار هفدهم 
 مـن  جوبه ، فله االستقالل بأخذه   ال فیجحده أو ال یدفعه إلیه مع و       و هو من یکون له علی غیره م       ) و بحکم الحاکم المقاصّ   (

و ال یشترط إذن الحاکم و . ، مخیّراً بین بیعه من غیره و من نفسهجده ،  و إلّا فمن غیره بالقیمه ماله قهراً من جنس حقّه إن و
  .إن أمکن لوجوده و وجود البیّنه المقبوله عنده فی األشهر

کنـد، و یـا    مقصود از تقاص کننده، کسی است که از مالک ، طلبکـار اسـت و او آن را انکـار مـی    . ) و تقاص کننده به منزلۀ حاکم است   (   –ترجمه  
چنین کسی مـی توانـد خـودش مـستقّالً طلـبش را از مـال بـدهکار ، کـه از         . پردازد  اینکه پرداخت آن بر او واجب شده ، نمی   یا ود را آنکه طلب خ  

و اگر نیافت معادل قیمـت آن را از غیـر   .  به قهر و غلبه بردارد     –بیابد  ] در بین اموال بدهکار     [   در صورتی که از آن جنس         –جنس طلب وی است     
] برای تقاص کردن[ل مشهورتر، بنابر قو. باشد د بردارد، و او در اینکه مال تقاص شده را به دیگری بفروشد یا به خودش ، مخیّر می                 جنس طلب خو  

  .ای که نزد حاکم مورد قبول است، ممکن باشد ، اذن گرفتن از حاکم شرع الزم نیست، حتی اگر اذن گرفتن به سبب وجود حاکم یا وجود بیّنه
  .األخذ االّ بزیاده جاز، فتکون فی یده أمانه فی قول إلی أن یتمکّن من ردّها ، فیجب علی الفورو لو تعذّر 

 تا  –گرفتن طلب خود ، جز با برداشتن مالی که گرانتر است، ممکن نشود، این کار جایز است، و بنابر قولی ، آن مال                        ] تقاص  [ اگر     –ترجمه  
واجب اسـت فـوراً آن   ]  هر گاه باز گرداندن آن ممکن شود       [ در دست او امانت خواهد بود، و         –اند  وقتی که بتواند آن را به بدهکار بازگرد       

  .را برگرداند
                                                           

س از وقـوع معاملـه آن   معامله به مال غیر جز به عنوان والیت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و لو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشی ولی اگر مالک یا قائم مقام او پ              :  قانون مدنی    247 ماده -1
  . را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ است
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  . و لو توقّف أخذ الحقّ علی نقب جدار أم کسر قفل جاز، و ال ضمان علی الظاهر 
ند این امور را مرتکب شود، و ظاهراً ضـمانی بـر   اگر گرفتن طلبش ، جز با سوراخ کردن دیوار یا شکستن قفلی ممکن نشود ، می توا        –ترجمه  

  . شود ارتکاب این امور مترتب نمی
  

و لو تلف من المأخوذ شیء قبل تملّکه ففی ضـمانه قـوالن و              . و یعتبر فی المأخوذ کونه زائداً علی المستثنی فی قضاء الدین          
  .یکفی فی التملک النیّه ، سواء کان بالقیمه أم بالمثل

اگر از مـالی کـه   . شود باید غیر از اموالی باشد که در ادای دین، استثنا شده است  باید توجه کرد، مالی که به تقاص برداشته می        و نیز    –ترجمه  
به تقاصّ گرفته شده پیش از آنکه طلبکار آن را تملک کند، چیزی تلف شود، در اینکه آیا تقاص کننـده ضـامن آن اسـت یـا نـه؟ دو قـول                  

، و در تملک مال برداشته شده، خـواه بـه قیمـت تقـاص کـرده                ] هنگام تقاص باید مالی را که بر می دارد تملک کند            طلبکار  [ وجود دارد،   
  .کند باشد و یا به مثل ، نیّت تملک کفایت می

  

  .و فی جواز المقاصّه من الودیعه قوالن و المرویّ العدم و حمل علی الکراهه
 1بر طبق روایتی که وارد شـده      . زد بدهکار امانت گذارده شده جایز است یا نه ؟ دو قول وجود دارد             در اینکه آیا تقاص از مالی که ن          –ترجمه  

  .ولی حکم روایت بر کراهت حمل شده است. در چنین فرضی تقاص جایز نیست 
  

 أمکن الرجوع هنا وول.  الضرر و فی جواز مقاصّه الغائب من غیر مطالبته و جهان، أجودهما العدم إلّا مع طولها بحیث یؤدّی إلی
  .إلی الحاکم فاألقوی توقّفه علیه

تواند از اموال بدهکاری که غایب است ، تقاص کند یا نه؟ دو احتمـال   در اینکه آیا طلبکار بدون اینکه حق خود را مطالبه کند ، می          –ترجمه  
 طول انجامد به طوری که موجب ضرر طلبکار شـود و            مگر آنکه غیبت بدهکار  ، به      . وجود دارد، و نظر بهتر جایز نبودن چنین تقاصّی است         

  .تواند تقاص کند تر با اجازۀ حاکم شرع می قوی در این صورت اگر رجوع به حاکم شرع امکان داشته باشد ، بنابر قول
*** 

  تکفّل هر دو طرف عقد   –گفتار هجدهم 
إلّا الوکیل (بأن یبیع من نفسه و ممّن له الوالیه علیه ) دتولّی طرفی العق(أی جمیع من له الوالیه ممّن تقدّم ) و یجوز للجمیع(

و األقوی کونهما کغیرهما ، و هم اختیاره فی الدروس لعموم األدلّه . عان من الغیریبیفال یجوز تولّیهما طرفیه ، بل ) و المقاصّ
  .النتفاء المانع حینئذٍ) و لو استأذن الوکیل جاز(و عدم وجود ما یصلح للتخصیص 

، بـه ایـن   ) تواننـد هـر دو طـرف عقـد را متکفـل شـوند        به جز وکیل و تقاص کننـده، مـی  (، که والیت دارند ) افراد نامبرده (تمامی     –ه  ترجم
امـا  (، بفروشد ، ]مولّی علیه[ = صورت که مال مُولّی علیه را از طرف او به خودش بفروشد و یا مال خودش را به کسی که بر او والیت دارد             

، بلکه آنها باید ، ] و مال موکل یا بدهکار را به خودشان بفروشند    [ نقش دو طرف عقد را عهده دار شوند         ) توانند    قاص کننده نمی  وکیل و ت  
کـه  [ تر این است کـه وکیـل و تقـاص کننـده هماننـد سـایر اولیـای عقـد هـستند                         به نظر ما قول قوی    . آن مال را به شخص دیگری بفروشند        

» دروس«همـین قـول را نیـز مـصنف در کتـاب             . ]  به خودشان نیز بفروشند و در نتیجه هم فروشنده باشند و هم خریـدار                توانند آن مال را     می
و دلیلی کـه بـرای تخـصیص    . ] گیرند و وکیل و مقاصّ را نیز در بر می [ 2. برگزیده است، و دلیلش این است که ادلۀ مربوط عمومیّت دارند  

] کـه مـال مالـک را خـودش بخـرد       [    در صـورتی کـه وکیـل از مالـک اذن بگیـرد              . (ه باشد، وجود ندارد   عمومیت آن ادله ، شایستگی داشت     
  .وجود ندارد] از فروش آن به خودش [ زیرا در این صورت ، مانعی . ) تواند آن را به خودش بفروشد می

*** 

  حکم خرید قرآن و بندۀ مسلمان   –گفتار نوزدهم 
لما فی ملکه لألوّل من اإلهانه ، و للثـانی مـن االذالل و إثبـات              ) ذا ابتاع مصحفاً أو مسلماً      و یشرط کون المشتری مسلماً إ     (

یصحّ و یؤمر بإزاله ملکه و فی حکـم المـسلم ولـده             : و قیل   ) وَ لَنْ یَجْعَلَ اهللا لِلْکافِرینَ عَلی الْمُؤْمِنینَ سَبِیالً       (السبیل له علیه    

                                                           
 .7 و 3 ، ح 83، کتاب التجاره ، باب 202، ص 12وسائل ، ج  - 1

 .16-15 کتاب التجاره ، باب وسائل -2
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فال منع، ) إلّا فی من ینعتق علیه( و لقیط یحکم بإسالمه ظاهراً – إن ألحقناه به فیه - هالصغیر و المجنون و مسبیّه المنفرد ب    
جـواز شـرائه    : و ضـابطه  . النتفاء السبیل بالعتق و فی حکمه مشروط العتق علیه فی البیع و من أقرّ بحرّیته و هو فی ید غیره                   

  .حیث یتعقّبه العتق قهراً
، اهانت به قرآن ] تملک قرآن ، توسّط کافر [ = زیرا در تملّک أوّلی . ) سلمان، مشتری باید مسلمان باشددر بیع مصحف و یا بندۀ م   (   –ترجمه  

 کردن مسلمان و راه دادن به کافر برای تسلّط بر مسلمان است، در حـالی کـه                  ل، ذیلی ] تملک بندۀ مسلمان توسّط کافر      [ = است و در دومی     
به کافر ، صحیح است ولی      ] قرآن یا بندۀ مسلمان     [ بیع  : اند  برخی گفته  . 1» بر مؤمنین قرار نداده است     خداوند هیچ راهی برای تسلّط کافرین     «

  . شود که کافر ملکش را زایل کند امر می] از طرف حاکم شرع 
شرطی که به تنهـایی  کودک مسلمان، فرزند دیوانۀ مسلمان، کودکی که به دست مسلمان اسیر شده به  : افراد زیر نیز در حکم مسلمان هستند      

ای که به حـسب ظـاهر     کودک پیدا شده– وما نیز او را در اسالم به مسلمانِ اسیر کننده ملحق کنیم -]نه همراه یکی از والدینش [ اسیر شود  
 بفروشد که بر او مگر آنکه بنده را به کسی. ] (حکم این افراد این است که اینها را به کافری نمی توان فروخت      . [ به اسالم او حکم می شود     

مانند آنکه پدر را به فرزندش بفروشد، که در این صورت بیع آن، حتی در صورت مسلمان بـودن پـدر و کـافر بـودن فرزنـد        [ آزاد می شود    
  .شود زیرا به سبب آزادی قهری بنده علیه کافر، تسلّط کافر، منتفی می. تیسو مانعی از بیع ن. ]) صحیح است

  

اراً کالهبه، ال بغیره کاإلرث و اسالم عبده، بل یجبرعلی بیعه من مسلم علی الفور مع اإلمکان، یه له اختو فی حکم البیع تملّک
و فی حکم بیعه منه إجارته له الواقعه علی عینه ال علی ذمّته، کما        . وإلّا حیل بینهما بوضعه علی ید مسلم إلی أن یوجد راغب          

  .  لو استدان منه
که در ضمن عقدبیع، با کافر شرط شده که آزادش کند، و نیز بنده مسلمان که کافر به آزاد بودن او در زمانی که بنـده در                         و بنده مسلمانی       –ترجمه  

  . است» مَن ینعتق علیه «است، اقرارکرده؛ در حکم ] بایع [ =دست غیر کافر 
  . در پی داشته باشدبیع، آزادی قهری وی را: قاعدۀ کلی در جواز فروش بنده مسلمان به کافر این است که

 ولی تملّک مسلمان با      ؛]که جایز نمی باشد     [ است    در حکم فروش آن به کافر       تملّک بندۀ مسلمان توسّط کافر با سبب اختیاری، مثل بخشیدن آن،          
در حـالی  [ یـا اسـالم آوردن بنـده    ، مانند ارث بردن کافر از بندۀ مسلمان ویا اسالم و           ]برای کافر امکان دارد و جایز می باشد         [ اسباب غیر اختیاری    

شود، البته بـه شـرطی کـه امکـان            به فروش فوری بنده به مسلمان وادار می       ] از طرف حاکمِ شرع     [ در این صورت، کافر      ]. که موالیش کافر است     
شدن مشتریِ راغب، بنـده در دسـت     تا زمان پیدا    : فروش فوری آن باشد، و گرنه، باید بین کافر و بنده مسلمان، جدایی انداخت، به این صورت که                 

[ اش،  اجاره دادن مسلمان نیز در حکم فروش وی به کافر است، البته اگر اجاره برخود وی واقع شود نه بر ذمّـه  .یک مسلمان به امانت گذاشته شود    
   ]. او برای کافر ثابت شودکه موجب می شود چیزی بر عهدۀ[   مانند قرض گرفتنِ مسلمان از کافر،  ،]که در این صورت اشکالی ندارد 

  

من الجزئیّه، عدم صدق االسـم و     : و فی إلحاق ما یوجد منه فی کتاب غیره شاهداً و نحوه نظر            . و فی حکم المصحف أبعاضه    
  .فی إلحاق کتب الحدیث النبویّه به وجه

 –یر از قـرآن   اینکه آیا آیاتی از قرآن را که در کتابی غ، و در ] که جایز نیست    [ فروش بعض قرآن به کافر ، نیز درحکم فروش کل قرآن است                –ترجمه  
جـایز نیـست، چـون      . 1: ] و دو احتمال در آن وجود دارد      [ توان به کافر فروخت یا نه؟ محلّ اشکالی است             وجود دارد می   -به عنوان شاهد مثال و مانندآن     

گفتـه  » قـرآن «] دارد رفته و به کتابی که در آن چند آیه نقل شـده              » قرآن«م  حرمت بیع، روی هر آنچه نا     [ جایز است چون    . 2.  جزء قرآن است    آن آیات، 
   ]. فروش آن به کافر را جایز ندانست و[ توان در حکم قرآن دانست  شود وبنابر دالیلی، کتب حدیث نبوی را نیز می نمی

*** 

  2شرایط عوضین  –گفتار بیستم 
    قابل ملکیّت بودن مبیع   .1
 – بفتح الشین –) فال یصحّ بیع الحرّ، وما ال نفع فیه غالباً کالحشرات(أی یقبل الملک شرعاً )  ممّا یملکیشترط کون المبیع(

کالحیّات و العقارب والفئران و الخنافس والنمل و نحوها؛ إذ ال نفع یقابل بالمال، و إن ذکر لها منافع فی الخواصّ وهو الخارج 

                                                           
  .141 : نساء -1
یزی که مالیت و یا منفعت عقالئی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگـر ایـن       بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چ            :  قانون مدنی    348  ماده    -2

  .که مشتری خود قادر بر تسلم باشد
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فیصحّ بیعه والمعاوضه علیه مقدّراً بالمقـدار المعلـوم أو          ) إلّا لبن المرأه    ( کانت طاهره    و إن ) وفضالت اإلنسان (» غالباً«: بقوله
النتفاء الملک عنها حینئذٍ، و المتبایعان فیها سیّان، و کذا بعـد الحیـازه              ) المباحات قبل الحیازه  ( ال) و(المدّه، لعظم االنتفاع به     

 بفتح العین أی قهراً، کأرض العراق والشام؛ ألنّها  )وال األرض المفتوحه عنوه(ود  کما هو األج قبل نیّه التملک إن اعتبرناها فیه،
فیصحّ فی األقوی، وتبقی تابعه له ما ] فیه [ من بناء وشجر ) إلّا تبعاً آلثار المتصرّف(للمسلمین قاطبه ال تملک علی الخصوص 

 وقت الفتح ، أمّا الموات فیملکها المحیی و یصحّ بیعها کغیرهـا  و المراد منها المحیاه. دامت اآلثار، فإذا زالت رجعت إلی أصلها 
  .من االمالک

قابل ملکیّت است؛ از این رو فـروختن انـسان آزاد و            (شرعاً  ) مبیع باید از اموری باشد که       : مسالۀ نخست . در اینجا چند مساله هست    (   –ترجمه  
هـا، سوسـکهای      ها ، موش    مارها ، عقرب  : با فتح شین از قبیل      ] » حشرات«ت، واژۀ   صحیح نیس ) [ آنچه غالباً نفعی در بر ندارد، مانند حشرات         

، زیرا در اینها نفعی که در مقابل آن مالی پرداخت شود، وجـود نـدارد،                ] آیند    این موجودات به ملکیّت در نمی     [  .  سیاه، مورچه، و مانند آن    
کـه  [ » غالباً«و با قید    ] اندک است [ برای آنها بیان شده است؛ ولی این منافع         اگرچه در جای خود که خواص حیوانات را ذکر کنند، منافعی            

کـه  ) ، صحیح نیـست مگـر شـیر زن          ] مانند مو و ناخن   ( [ اگرچه طاهر باشد    ) و فضوالت انسان    (شود،    ، خارج می  ] در عبارت مصنف آمده     
صورتی که مقدار یا مدت شیر دادن تعیین شده باشـد، زیـرا بهـرۀ    ، صحیح است؛ در ] مانند اجاره دادن آن    [ فروختن و عوض گرفتن بر آن       
  .شود قابل توجهی از شیر زن برده می

، زیرا پیش از گردآوری، ملکیت آنها منتفـی اسـت و   ) پیش از آنکه حیازت و گردآوری شود   ] مانند هیزمهای بیابان  [ همچنین بیع مباحات    (
 که نظر بهتر نیـز  –همچنین اگر برای تملک مباحات ، نیّت تملک آنها را شرط بدانیم         . وضع و حال بایع و مشتری نسبت به آن مساوی است          

  . فروش مباحات پس از حیازت و پیش از نیّت تملک، صحیح نخواهد بود–همین است 
باشـد،  ماننـد       مـی » گرفته شده   با قهر و غلبه     « شود، و به معنی       ، با فتح عین تلفظ می     ] » عنوه«واژۀ  ) [ و بیع زمین مفتوح العنوه صحیح نیست        (

تواند آن را بطور خصوصی برای خود تملک  ؛ زیرا این سرزمینها متعلق به تمام مسلمانان است، و کسی نمی] و ایران[ های عراق و شام   زمین
  کـه بنـابر قـول   ) ه شـود احـداث کـرده فروختـ   (در آن ) آثاری که تصرّف کننـده  (بناها و درختها و دیگر      ) مگر آنکه این زمینها به تبع     (کند؛  
از این رو، وقتی کـه      . باقی است تابع آن باقی خواهد بود      ] احداث شده در آن     [ تر، فروش آن صحیح است، و زمین تا هنگامی که آثار              قوی

ایی اسـت کـه در       مراد از زمینهای یاد شده، زمینه       ].شود  و از آن همۀ مسلمانان می     [ گردد،    آن آثار از بین رفت، زمین به اصل خودش بر می          
مالـک آن   ] بطـور اختـصاصی   [    اند، در صورتی کـه مـسلمانی آن را آبـاد کنـد                اند، ولی زمینهایی که موات بوده       وقت فتح مسلمین آباد بوده    

  .و در نتیجه فروش آن، همانند سایر ملکها، صحیح است. شود می
  

إن قلنـا   ( علی عدم جوازه    )  لنقل الشیخ فی الخالف اإلجماع     زادها اهللا شرفاً ،   (  أی دورها   ) و األقرب عدم جواز بیع رباع مکّه      (
  .إنّها فتحت صلحاً جاز: الستواء الناس فیها حینئذٍ ، و لو قلنا ) إنِها فتحت عنوه

 جایز نیست، چـون شـیخ طوسـی؛ در    – که خداوند بر شرافت آن بیفزاید –های مکه  و نزدیک به صواب آن است که فروش خانه   (    –ترجمه  
زیـرا در صـورتی کـه آنهـا     . ) باشـد  نقل کرده است، اگر بگوییم که مفتوح العنوه می   (بر عدم جواز فروش آنها را       ) ، اجماع   » خالف«ب  کتا

نـه از  [ انـد   های مکه از طریق صلح فتح شـده         ها خواهند داشت، ولی اگر بگوییم که خانه         مفتوح العنوه باشند، مردم نسبت مساوی به آن خانه        
  .باشد ، فروشش جایز می] لبه روی قهر و غ

  

و فی تقیید المنع بالقول بفتحها عنوه مع تعلیله بنقل اإلجماع المنقول بخبر الواحد تنافر؛ ألنّ اإلجماع إن ثبت لم یتوقّف علی 
  . أمر آخر، و إن لم یثبت افتقر إلی التعلیل بالفتح عنوه و غیره

یعنـی   –ها مفتـوح العنـوه باشـند؛ بـا علّتـی کـه بـرای منـع بیـع آورد             ئل شدن به اینکه آن خانه     اینکه مصنف منع بیع را مقید کرد به قا           –ترجمه  
، آنگاه عدم جواز بیع، موقـوف         تنافی دارد، زیرا اگر اجماع یاد شده ثابت شود         –اجماعی که نقل کرد، و این اجماع با خبر واحد نقل شده             

، و اگر اجماع ثابت ] های مکه جایز نیست، چه مفتوح العنوه باشند و چه نباشند  روش خانه قطعاً ف : و باید گفت  [ ،    به چیزی دیگر نخواهد بود    
، به مفتوح العنوه بـودن آنهـا و سـایر         ] بر عدم جواز  [ برای استدالل   ] نیازی نخواهد بود که اجماع را به عنوان دلیل ذکر کنیم، بلکه             [ نشود ،   

  .دالیل احتیاج داریم
  

  ی ما اختاره سابقاً من ملکه تبعاً لآلثار ینبغی الجواز، للقطع بتجدّد اآلثار فی جمیع دورها عمّا کانت علیهأنّه عل: و یبقی فیه 
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د، آلیه اإلسراء مع أنّه کان من بیت ج بالنهی عنه و بکونها فی حکم المس)ص(و ربما علّل المنع بالروایه عن النبیّ . عام الفتح
  .  أُمّ هانی لکن الخبر لم یثبت

مشتری به تبع آثـاری  « که –بنابر نظری که مصنف پیش از این برگزید : ماند ، و آن اینکه     در حکم یاد شده اشکال دیگری باقی می          –مه  ترج
های مکه جایز باشد، زیرا قطعاً آثار فعلـی     سزاوار است فروش خانه- . » که بایع مسلمان در زمین به وجود آورده است مالک زمین می شود         

برخـی از  [ چـه بـسا   . های مکه بوجود آمده و شکلی را که در سال فتح مسلمانان داشته، از دست داده و تجدید بنـا شـده اسـت                 م خانه در تما 
که [  ،   2و نیز به آیۀ اسراء    ] که ایشان از بیع نهی کرده        [اند     تمسّک کرده  1)ص(برای منع از فروش اطراف مکه به روایتی از پیامبر اکرم            ] فقها

هـانی،    ام بـه خانـه  » مسجد الحرام «و از اطالق    [ هانی بوده ،      ، چون معراج از خانۀ ام     ]  آن است که خانه های مکه در حکم مسجد است          بیانگر
ثابت ] بخاطر ضعف سند [ خبر نبوی : ، ولی باید گفت ] باشد شود که تمام اراضی مکه مسجد است و خرید و فروش آن حرام می            معلوم می 
  . نشده است

  

  . یه ، و مجاز المجاوره و الشرف و الحرمه ممکن و اإلجماع غیر متحقّق ، فالجواز متّجهفقیقه المسجدیه منتو ح
یـا  ] الحـرام  هـا بـا مـسجد    آن خانـه [ های مکه، منتفی است، و مجاز بودن این اطالق، بخاطر مجـاورت    و نیز مسجد حقیقی بودن خانه        –ترجمه  

بنابراین، .  ثابت نشده است   –] که شیخ طوسی رحمه اهللا ادعا کرده         [ –و از سوی دیگر ، اجماع       . ان دارد امک] ها  آن خانه [ شرافت یا حرمت    
  .های مکّه موجّه است حکم به جواز فروش خانه

   قدرت بر تسلیم مبیع . 2
لم یـصّح ، إلّـا أن   ( لوکه أو غیره من الطیور المم) أن یکون مقدوراً علی تسلیمه ، فلو باع الحمام الطائر        ( فی المبیع   ) یشترط(

المتعذّر تسلیمه ) اآلبق(المملوک ) و لو باع(ألنّه حینئذٍ کالعبد المنفَذ فی الحوائج و الدابّه المرسله ، : فیصح) تقضی العاده بعوده
) إزاء الـضمیمه و إلّاکان الثمن ب(المشتری و قدر علی إثبات یده علیه ) فإن وجده(إلی ما یصحّ بیعه منفرداً  ) صحّ مع الضمیمه  (

ونزّل اآلبق بالنسبه إلی الثمن منزله المعدوم، ولکن الیخرج بالتعذّر عن ملک المشتری، فیصحّ عتقه عن الکفّاره وبیعه لغیـره               
  .لقدومه علی النقص، أمّا لو جهل جاز الفسخ إن کان البیع صحیحاً) و ال خیار للمشتری مع العلم بإباقه. (مع الضمیمه

و یـا  ) از این رو، اگـر کبـوتر پرنـده در هـوا را    . ای باشد که فروشنده بتواند آن را به مشتری تسلیم کند مبیع باید به گونه   :  دوم مسألۀ(   –ترجمه  
کـه در ایـن صـورت، بـیعش         )  مگر آنکه به حکم عادت باز گردد        بفروشد، بیعش صحیح نیست،   (سایر پرنده هایی را که مملوک بایع است         

، و یـا هماننـد      ]گـردد     و برمـی  [ باشد که به دنبال بر آوردن حاجتی فرستاده شده            ای می   صورت پرنده، همانند بنده   زیرا در این    . صحیح است 
  ] .و بر خواهد گشت [ اه فرستاده شده باشد که به چراگ چهارپایی می

 کـه بـه تنهـایی بـیعش صـحیح اسـت        )را بفروشد، در صورتی که آن را به چیزی دیگـر      ( فراری که امکان تحویل دادن آن نباشد          )اگر بندۀ (
آن بنـده مـالِ او و در اختیـار او           [ و بتواند بر او غلبه کند،       ) او را بیابد  (مشتری  ) پس اگر . ضمیمه کرده باشد، فروش آن صحیح خواهد  بود        (

 آن پـول، بـه منزلـۀ معـدوم فـرض      ، و بندۀ فراری نسبت به   )باشد  واگر او را نیابد، بهایی که پرداخته در إزای همان ضمیمه می           (،  ]خواهد بود   
شود، از این رو آزاد کردن آن در قبال کفاره و یا فـروختن آن بـه                   واسطۀ عدم امکان تسلیم آن، از ملک مشتری خارج نمی         ه  شود، ولی ب    می

، زیـرا خـود او بـه    )و در صورتی که از فرار او مطلع بوده باشد، خیار فسخ معامله را نخواهد داشـت       . (دیگری به همراه ضمیمه، صحیح است     
ای که نقص دارد، اقدام کرده است، و اگر از فراری بودن بنده اطالع نداشته باشد، جایز است بیع را فـسخ کنـد، مـشروط بـر آن کـه                                 معامله

   ].یعنی بنده را همراه با ضمیمه خریده باشد[ اصل بیع را به طور صحیح منعقد کرده باشند، 
  

من کونه معلوماً موجوداً عند العقد و غیر ذلک سوی القدره علی تسلیمه، فلو ظهر تلفـه                 : یشترط فی بیعه ما یشترط فی غیره      
  .حین البیع أو استحقانه لغیر البائع أو مخالفاً للوصف بطل البیع فیما یقابله فی األوّلین و تخیّر المشتری فی األخیر علی الظاهر

 مبیع باید معلوم  در وقت عقد بیع،: باشد؛ مانند اینکه فروش بندۀ فراری نیز شرط می هر چه در غیر فروش بندۀ فراری شرط است، در              –ترجمه  
معلوم شود [ بنابراین، اگر معلوم شود که بنده فراری در زمان بیع تلف شده بود، و یا . و موجود باشد، و سایر شرایط، جز قدرت بر تسلیم آن

] در مقداری از ثمن[ ن موارد، بیع بیع با توصیفی که بایع کرده بود مطابقت ندارد، در ای   مبیع از آن غیر بایع است، و یا روشن شود که م           ] که  
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که اوصافی که بـایع  [ و اما در مورد اخیر . شود ، باطل می]تلف شدن بنده و از آنِ غیر بایع بودن او    [ =که در برابر بنده قرار گرفته در دو مورد اول           
   ].باشد حال می[ بنابر ظاهر ] همۀ این احکام [ مخیّر خواهد بود، البته ] مضا یا ردّ معامله در ا[ مشتری، ]گفته در بنده نباشد 

  

فی صحّه البیع؛ لحصول الشرط و هو القـدره علـی           ) فاألقرب عدم اشتراط الضمیمه   (دون البائع   ) و لو قدر المشتری علی تحصیله     (
  . مه بالنصّ و کون الشرط التسلیم، و هو أمر آخر غیر التسلّممعه الموجب للضمی» اإلباق«صدق : و وجه اإلشتراط. تسلّمه

منوط به ضمیمه کردن چیـزی بـه آن     (، صحّت بیع بنده     )قادر بر پیدا کردن و گرفتن بنده باشد، بنابر اقرب         (و نه بایع،    ) واگر مشتری (   –ترجمه  
  . محقق است- که همان قدرتِ او بر دست یابی بر بنده است-؛ زیرا شرط صحّت بیع)نیست 

کند،   دلیل شرط بودنِ ضمیمه، در این فرض، یکی این است که فراری بودن بنده، با فرض قدرت مشتری بر دست یابی به بنده نیز صدق می                         
شرط صحّت بیع، تسلیم کردن بنده توسّط بـایع بـه   : و دلیل دیگر اینکه. گرداند  همین ویژگی است که ضمیمه را الزم می       1و به حکم روایت   

  .ری است، و این غیر از دست یابی مشتری به آن می باشدمشت
  

ویضعّف بأنّ الغایه المقصوده من التسلیم حصوله بید المشتری بغیر مانع و هی موجوده، والموجبه للضمیمه العجز عن تحصیله 
ل القبض، وال یتخیّر لو     فیوزّع الثمن علیهما لو لم یقدر علی  تحصیله أو تلف قب           ) وعدم لحوق أحکامها لو ضمّ    (و هی مفقوده    
  .  لم یعلم بإباقه

بدون مانع بـه دسـت مـشتری برسـد، و      هدف مورد نظر از تحویل دادن بایع این است که مبیع: شود به اینکه  تضعیف می ] دوم  [ ولی دلیل      –ترجمه   
یـابی  بـر بنـده اسـت، و ایـن علـت در                 از دست کند، عجز     علّتی که ضمیمه را الزم می     : ] ضعف دلیل اول این است که     [ و  . این هدف، محقق است   

  .اینجا وجود ندارد
، و در نتیجه اگر مشتری نتوانـد بنـده را بیابـد، و یـا بنـده          )شود  بر آن مترتب نمی   ] که یاد شد    [ و اگر هم چیزی به آن ضمیمه شود، احکام ضمیمه           (

اگر مشتری از فـراری بـودن وی آگـاه          . ] شود  ه نسبت از ثمن کسر می     و بهای آن ب   [ پیش از گرفتنش تلف شود، ثمن، بربنده و ضمیمه توزیع شده            
  .نباشد، خیار فسخ بیع را ندارد

  

و ال یلحق باآلبق غیره     . و ال یشترط فی الضمیمه صحّه إفرادها بالبیع؛ ألنّه حینئذٍ بمنزله المقبوض، و غیر ذلک من االحکام                
راً فیمـا خـالف     الی األقوی، بل المملوک المتعذّر تسلیمه بغیر اإلبـاق، اقتـص          ع] العائر  [ ممّا فی معناه، کالبعیر الشارد والفرس       

  .األصل علی المنصوص
در دسـت  [ء قـبض شـده                و در ضمیمه، شرط نیست که فروش آن به نحومستقل صحیح باشد، زیرا بندۀ فراری در این صورت به منزلۀ شـی        –ترجمه  

 ماننـد شـتر فـراری و اسـب      - فـراری اسـت     تر، دیگر اموری کـه در معنـای بنـدۀ           بنابر قول قوی  . ت دیگر احکام   و بر همین منوال اس      است،] مشتری  
ای که تحویل آن به مشتری، به جهتی غیر از فراری بودن، ممکن نباشد، نیز حکـم بنـدۀ فـراری را                حکم بندۀ فراری را ندارند، بلکه بنده       –گریخته  

  .عده باشد باید بر موردی که روایت دربارۀ آن وارد شده، بسنده کردندارد، زیرا در حکمی که مخالف قا
  

فإن أمکن فی وقت قریب ال یفوت به شیء مـن  ) فیصحّ البیع، و یراعی بإمکان التسلیم   (من غیر إباق    ) أما الضالّ والمجحود  (
و إن شاء التزم و بقی علی ملکـه         ) اءو إن تعذّر فسخ المشتری إن ش      (المنافع یعتدّ به أو رضی المشتری بالصبر إلی یسلّم لزم           

و کما یجوز جعل اآلبق مثمنـاً  . و یحتمل قویّاً بطالن البیع، لفقد شرط الصّحه، و هم إمکان التسلیم        . ینتفع به بالعتق و نحوه      
  .یجوز جعله ثمناً ، سواء کان فی مقابله آبق آخر أم غیره ؛ لحصول معنی البیع فی الثمن و المثمن

معلّق بـر آنکـه تـسلیم آن بـه          ] به طور مشروط و     [ صحیح است، البته    (بدون اینکه فرار کرده باشد      ) اما بیع بندۀ گمشده و بندۀ انکار شده       و     –ترجمه  
 منفعـت   ای که در آن فاصله،    ، امکان داشته باشد به گونه     ] به زمان انعقاد بیع بنده      [  بنابراین، اگر تسلیم آن در زمانی نزدیک          ) .مشتری ممکن باشد  

پـس اگـر    (گـردد؛     قابل توجّهی از منافع بنده فوت نشود، و یا اگر مشتری راضی شود تا زمانی که بایع، بنده را تسلیم کند، صبر کند، بیـع الزم مـی                           
بنـده  ] م بـه بیـع  در صوت التزا [ و اگر بخواهد به آن ملتزم می شود و          ) کند  ، مشتری، اگر بخواهد ، آن را فسخ می         تسلیم آن به مشتری متعذر گردد     

  .و غیره آن، از وی استفاده کند] جهت کفّاره [تواند برای آزاد کردن  ماند و می در ملک مشتری باقی می
  . محقق نیست– یعنی امکان تسلیم مبیع به مشتری –بیع باطل است، زیرا شرط صحّت بیع ] اگر تحویل دادن وی ممکن نباشد[ به احتمال قوی 

بنـدۀ فـراری دیگـری باشـد، یـا      ] مبیـع نیـز   [  خواه در برابـر آن ،  –توان آن را ثمن قرار داد  توان مبیع قرار داد، می ری را می گونه که بندۀ فرا    همان
  .شود  زیرا معنی بیع هم در ثمن و هم در مثمن حاصل می–چیزی دیگر باشد 
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الشتراکهما فی ) و لعلّه األقرب  (المقتضی لها   » اإلباق«لصدق  ) د اآلبق المجعول ثمناً إلی الضمیمه احتمال      بو فی احتیاج الع   ( 
  ).و حینئذٍ یجوز إن یکون أحدهما ثمناً و اآلخر مثمناً مع الضمیمتین(العلّه المقتضیه لها 

ألنّ الغرض من الضمیمه أن تکون ثمناً إذا تعذّر تحصیله،          ) ضمّ آبق آخر إلیه   (فی الضمیمه فی الثمن و المثمن       ) و ال یکفی    (
  . ه لشرائطه التی من جملتها إمکان التسلیم، و األبق اآلخر لیس کذلکفتکون جامع

ماننـد آنجـا کـه مبیـع       [ اگر بندۀ فراری ثمن قرار داده شود، احتمال آن هست که باز هم نیاز به ضمیمه کردن چیزی به آن باشـد                       (و     –ترجمه  
د نیازمند بودن آن بـه ضـمیمه ،         یو شا . (کند   در اینجا نیز صدق می     – که موجب لزوم ضمیمه است       –زیرا فراری بودن    . ] ) شود  قرار داده می  

، هر دو در علتی کـه مقتـضی ضـمیمه    ] شود  ای که مثمن قرار داده می ای که ثمن قرار داده شده و بنده بنده[ زیرا . ) به صواب نزدیکتر باشد   
توان یک بندۀ فراری را همـراه بـا ضـمیمه ، ثمـن قـرار داد و         می و در این هنگام   ( ،  ] از این رو حکم هر دو یکی است         [    اند،    است، مشترک 

توانـد خـودش بنـدۀ فـراری      نمـی ( چه در طرف ثمن و چه در طرف مثمن ) و ضمیمه . بندۀ فراری دیگر را همراه با ضمیمه ، مثمن قرار داد        
 در  –زیـرا غـرض از ضـمیمه ایـن اسـت کـه              . ] ) د  به این صورت که دو بندۀ فراری به هم ضمیمه شوند و ثمن یا مثمن واقـع شـون                  [ باشد ،   

 به عنوان ثمن بجای آن واقع شود ، و در نتیجه ضمیمه باید جامع شرایط صحت بیع باشد، که یکـی            –صورت عدم امکان دست یابی به بنده        
   ] . امکان تسلیم آن نیست[ = از آن شرایط ، امکان تسلیم آن است ؛ حال آنکه بندۀ فراری دیگر، چنین نیست 

  

و ال یعتبر فیها کونها متموّلـه  » الضمیمه مع اآلبق « لصدق ) کفت ضمیمه واحده  (فی الثمن و المثمن     ) و لو تعدّدت العبید     (
  . إذا وزّعت علی کلّ واحد؛ ألنّ ذلک یصیر  بمنزله ضمائم ، مع أنّ الواحده کافیه 

  . ننبّه علیه إن شاء اللّه تعالی فی مواضعهو هذه الفروع من خواصّ هذا الکتاب و مثلها فی تضاعیفه کثیر
و الزم نیـست بـه      [ یک ضمیمه کفایت کنـد،      (، یعنی در طرف ثمن و مثمن ،         ) اما اگر چند بندۀ فراری در یک طرف معامله باشد           (   –ترجمه  

 آن ضمیمه شـرط نیـست کـه    کند که به بندۀ فراری چیزی ضمیمه شده است، و در       زیرا صدق می  . ] ) هر بنده یک شیء خاص ضمیمه شود      
هر قسمتی به تنهایی صالحیت ضـمیمه واقـع شـدن را داشـته     [ کنند ،  ها تقسیم می ای مالیّت داشته باشد که وقتی آن را بر تعداد بنده      به اندازه 

هـای    روعـات از ویژگـی    این ف . کند  یک ضمیمه کفایت می   ] گفتیم  [ ، زیرا در این صورت به منزلۀ چند ضمیمه خواهد بود ، با اینکه               ] باشد  
  .این کتاب است، و مانند این فروعات در اثنای این کتاب زیاد است، که ما به خواست خدای متعال در جای خود آنها را بیان خواهیم کرد

  رها بودن ملکیت مبیع . 3
لّ بحیث ال یمکن االنتفاع بـه  العامّ مطلقاً إلّا أن یتالشی و یضمح   ) أن یکون طلقاً، فال یصحّ بیع الوقف      ( فی المبیع   ) یشترط(

فی الجهه المقصوده مطلقاً ، کحصیر یبلی و ال یصلح لالنتفاع به فی محلّ الوقف ، وجذع ینکسر کذلک و ال یمکن صرفهما                  
و لو . بأعیانهما فی الوقود لمصالحه کĤجر المسجد، فیجوز بیعه حینئذٍ و صرفه فی مصالحه ، إن لم یمکن االعتیاض عنه بوقف

  .  أصله موقوفاً بل اشتری للمسجد مثالً کم غلّته أو بذله له باذل، صحّ للناظر بیعه مع المصلحه مطلقاً لم یکن
خواه وقف عام باشد و خـواه وقـف خـاص، صـحیح     [  ) باید ملک طلق و رها باشد ؛ و ازاین رو فروختن وقف            (مبیع  : ) مسألۀ سوم   (   –ترجمه  

ای مـضمحل و متالشـی شـده باشـد      مگر اینکه مال وقف به گونه. ) صحیح نیست( اً و در هر صورتی عام ، مطلق  ] نیست، و اما فروختن وقف    
وری از آن در   اشد، مانند حصیری که کهنه شـده و دیگـر بـرای بهـره             بکه به هیچ وجه انتفاع از آن در جهتی که مقصود واقف بوده ممکن ن              

صـالحیت  ] مـثالً در سـقف محـل وقـف     [  است و دیگر برای اسـتفاده از آن  محل وقف صالحیت ندارد، و مانند تیر چوبی که شکسته شده    
بـا وجـود ایـن دو    [ پـس  . نباشـد آجـر مـسجد، هـم ممکـن     ] پختن[ندارد و مصرف کردن عین آنها در هیزم ، برای مصالح محل وقف، مثل           

ه و مـصرف کـردن پـول آن در مـصالح     ، و در صورتی که عوض کردن آن با وقف دیگر امکان نداشته باشد، فروختن مال وقف شـد        ]شرط
آیـد، بـرای مـسجد        غلۀ مسجد بدست مـی    ] پولی که از فروش     [ و اگر اصل آن شیء وقف نشده باشد، بلکه مثالً از            . محلّ وقف، جایز است   

 مطلقـاً  –شد  اگر به مصلحت با–خریداری شود و یا کسی آن را برای مسجد هدیه و بذل کرده باشد، برای متولّی وقف ، فروختن آن شیء                  
  .صحیح و جایز است] و در هر صورت [ 

  

و فی الدروس اکتفی . أی جواز بیعه حینئذٍ) فالمشهور الجواز(فی الوقف المحصور ) و لو أدّی بقاؤه إلی خرابه لخلف بین أربابه( 
واحدٍ، بل فی کتاب واحـدٍ      فی جواز بیعه بخوف خرابه أو خلف أربابه المؤدّی إلی فساد و قلّ أن یتّفق فی هذه المسأله فتوی                    

  .فی باب البیع و الوقف، فتأمّلها أو طالع شرح المصنّف لإلرشاد تطّلع علی ذلک
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بیـع  ) میان صاحبان وقف اختالف باشد، و باقی گذاردن آن به خراب شدن وقف بینجامد، مشهور ، جواز           (در وقف خاص    ) اما اگر (   –ترجمه  
در جواز بیع وقف خاص، در صورت ترس از خراب شـدن آن یـا اخـتالف و نـزاع                    » دروس  «ب  ولی در کتا  .) است(، در این صورت     ) آن(

 در باب بیـع و  –افتد که در این مسأله  ای که به خراب شدن مال موقوفه بینجامد، اکتفا کرده است، کمتر اتفاق می           میان صاحبان آن، به گونه    
در یک کتاب ، یکسان و هماهنگ باشد، اگـر مایلیـد، در فتواهـای فقهـا                 ] نفرفتوای یک   [ ، بلکه   ] در چند کتابش  [  فتوای یک نفر     –وقف  

  .مصنف را بخوانید تا از اختالف فتاوی آگاه شوید» شرح ارشاد«مل و جستجو کنید و یا کتاب أت
  

أربابه خلـفٌ   من جواز بیعه إذا وقع بین       ) ع(و األقوی فی المسأله ما دلّت علیه صحیحه علیّ بن مهزیار عن أبی جعفر الجواد                
ه إلیهما أو إلی أحدهما لیس بشرط ، بل هو مظنّه ائو علّله بأنّه ربما جاء فیه تلف األموال و النفوس و ظاهر أنّ خوف أد.  شدید
  .لذلک

امـام ابـی    از  ] اهـوازی   [    ، نظی است که در روایت صحیحۀ علی بن مهزیـار            ] بیع وقف خاص  [ = تر در این مسأله       به نظر ما قول قوی       –ترجمه  
 و بر جواز بیع وقف خاص در صورتی که میـان صـاحبانش، اخـتالف شـدیدی روی داده باشـد، داللـت       1نقل شده) ع(جعفر حضرت جواد   

ظاهر تعلیل ایـن اسـت کـه        » .چه بسا در اثر اختالف شدید، اموال و نفوس تلف شوند          « : علت جواز بیع را چنین ذکر فرموده        ) ع( امام   2.دارد
] جـواز بیـع  [  از آنهـا ، شـرط   یـا تلـف شـدن یکـی    ] هر دو با هم [ شدن اختالف صاحبان وقف ، به تلف شدن اموال و نفوس           ترس از منجر    

   .اختالف آنها صرفاً موجب گمان به تلف شدن اموال و نفوس گردد] شرط این است که[ بلکه . نیست
  

لمصنّف هنا أنّ المعتبر الخلف المؤدّی إلی الخراب نظراً         و من هذا الحدیث اختلفت أفهامهم فی الشرط المسوّع للبیع ، ففهم ا            
  .إذا ال دخل لغیره فی ذلک» الوقف «إلی تعلیله بتلف المال، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمال 

آن از  [ در ایـن کتـاب      ) ره(مـصنف   . به سبب این حدیث، برداشت فقها دربارۀ شرطی که مجوز بیع وقف است، متفاوت شده است                  –ترجمه  
، ] جـواز بیـع  [ شـرط  ] بایـد گفـت   [ – یعنـی تلـف شـدن مـال     –انـد   ذکر کرده) ع(با توجه به علّتی که امام      : چنین فهمیده است که   ] حدیث

  .است به نحوی که به خراب شدن وقف بینجامد] کسانی که مال ، بر آنها وقف شده [ = اختالف داشتن موقوفٌ علیهم 
  .، چرا که اموال دیگر ربطی به جواز بیع مال وقف شده ندارد] نه اموال دیگر [ ، همان مال وقف شده است ] دیثدر ح[ زیرا ظاهراً مقصود از مال 

  

و ال یجوز بیعه فی غیر ما ذکرناه و إن احتاج  إلی بیعه أرباب الوقف و لم تکفهم غلّته ، أو کان بیعه أعودَ ، أو غیر ذلک ممـا                  
  .قیل لعدم دلیل صالح علیه

اگرچـه صـاحبان    . ، جایز نیست  ] اختالف شدید میان موقوفٌ علیهم      [ = فروش وقف خاص در غیر موردی که ذکر کردیم          ] باید دانست [    –ترجمه  
باشد، و یا غیر آن از      ] از ماندنش [ وقف به فروش آن احتیاج داشته باشند، و غلّۀ وقف ، آنان را کفایت نکند، و یا اگرچه منفعت فروش آن زیادتر                       

  .دلیل قابل قبولی بر جواز فروش وجود ندارد] در هیچ کدام از این امور [ اند، زیرا  دیگری که بعضی گفتهموارد 
  

و حیث یجوز بیعه یشتری بثمنه ما یکون وقفاً علی ذلک الوجه إن أمکن ، مراعیاً لألقرب إلی صـفته فـاألقرب ، و المتـولّی                          
  .نحصروا، و إلّا فالناظر العامالناظر إن کان، و إلّا الموقوف علیهم إن ا: لذلک

هر جا فروش مال وقف جایز باشد، باید در صورت امکان، با ثمن آن، چیزی خریده شود که بتوان آن را در همان جهتی کـه مـال پیـشین                                 –ترجمه  
یعنـی تـا   [ رب رعایـت شـود ،   وقف شده بود، وقف کرد، و نیز نزدیک بودن صفت مال تهیه شده به صفت مال فروخته شده به گونۀ األقرب فـاألق               

باشـد، اگـر       متصدی بیع وقف کسی است که ناظر بر وقف می           ].های بیشتری از مال وقف شده را داشته باشد          توانیم چیزی را بخریم که ویژگی       می
دادشـان محـدود نباشـد،    و اگـر تع . گیرند  فروش آن را بر عهده می– در صورتی که تعدادشان محدود باشد       –ناظری باشد، و گرنه موقوفٌ علیهم       

  .آن را بر عهده گیرد] که حاکم شرع و یا نایب وی است[ باید متولّی عام 
  

  .و یتحقّق االستیالد المانع من البیع بعلوقها فی ملکه و إن لم تلجه الروح کما سیأتی. من المولی ) المستولده(األمه ) وال بیع(
، به این صورت تحقق تاستیالدی که مانع از فروش کنیز اس.) مّ ولد است، صحیح نیستا(فروش کنیزی که از موالیش    ) همچنین  (   –ترجمه  
] آید  ، چنانکه به زودی بحث آن می      کنیز، در زمان مالک بودن مولی آبستن شود، اگر چه هنوز روح در جنین دمیده نشده باشد                : یابد که     می

   ].گویند نمی» زنده«و هر چند به چنین موجودی که روح ندارد 
                                                           

  .6 ، ح 6 ، باب 305، ص 13 وسائل ، ج -1
بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختالف شود به نحوی کـه بـیم سـفک دمـاء رود یـا منجـر بـه خرابـی مـال موقوفـه گـردد و                          : ون مدنی    قان 349ماده   -2

 .همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است
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مبنیّ علی األغلب أو علی التجوّر؛ ألنّه قبل ولوج الروح ال یوصف بالحیاه إلّا مجازاً، و لو مات صـارت                    ) مادام الولد حیّاً  : (فقوله
  .وهذا الجمع من خواصّ هذا الکتاب) إلّا فی ثمانیه مواضع(أمّا مع حیاته فال یجوز بیعها . کغیرها من إمائه عندنا

مـدّتی کـه طفـل در رحـم         [ ، بر اساس حال غالب طفل اسـت،         )است» زنده«تا وقتی که فرزندش     : ( فرمودۀ مصنف   : ]اید گفت ب[ بنابراین     –ترجمه   
، و یا بر اساس مَجازگویی است، زیرا بچّه پیش از دمیـده شـدن روح                ]مادر زنده است، بیشتر از زمانی است که هنوز روح به آن تعلق نگرفته است                

و [ شـود    کنیز مانند بقیّـۀ کنیزهـا مـی   - به نظر ما فقهای شعیه-و اگر بچه بمیرد: شود، مگر بطور مجاز متّصف نمی] ده بودن و زن[ در وی، به حیات     
رد، تنها از خـصوصیات  اوجمع بندی این مو:) مگر در هشت مورد(در صورت زنده بودنِ فرزند، فروختن کنیز، جایز نیست . ] باشد بیع آن جایز می 
  .این کتاب است

*** 

    موارد جواز فروش امّ ولد-گفتار بیست و یکم 
  برای پرداخت بهای آن. 1
  ).و میّتاًافی ثمن رقبتها مع إعسار موالها، سواء کان حیّاً : أحدها(

من المال ما   له  أن ال یکون    : أمّا مع الموت فموضع وفاق، و أما مع الحیاه فعلی أصحّ القولین إلطالق النصّ و المراد بإعساره                
  .فی ثمنها زائداً علی المستثنیات فی وفاء الدینیو

ماننـد  [،  )فروختن کنیز برای پرداختن بهای آن، در صورت تنگدست بودن موالی کنیز، خواه موالی او زنده باشد یـا آنکـه مـرده باشـد                          (  -ترجمه
  ]. نداشته باشد رای پرداخت بهای آنآنجا که مولی کنیز را نسیه خریده باشد و در موعد پرداخت ثمن، پولی ب

بنابر صحیح ترین دو قول موجود است، زیـرا    در صورت زنده بودن وی،] فروش آن [فروش کنیز در صورت مرگ مولی، مورد اتفاق است و اما        
  1.روایت اطالق دارد

ر از اموالی که جزو مستثنیات أدای  نباشد، البته غی   مقصود از تنگدستی مولی این است که در امول او، مالی که برای ثمن کنیز کفایت کند، موجود                 
  .دین، شمرده می شوند

  برای پرداخت دیه جنایتی که کنیز مرتکب شده . 2
ولو کانت الجنایته علی موالها . فیدفع ثمنها فی الجنایه أو رقبتها إن رضیّ المجنیّ علیه) إذا جنت علی غیر موالها : و ثانیها( 

  .لم یجز؛ ألنه الیثبت له علی ماله مال
که در این صورت، اگر کسی که بر او جنایت وارد شده راضی شود، مـولی    ) هنگامی که کنیز جنایتی بر غیر موالی خود وارد می آورد            (  -ترجمه

الیش  ثمن او را یا خود کنیز را به عنوان دیه جنایت کسی که بر او جنایت وارد شده بپردازد و اگر جنایت را بر مـو                       ] می تواند کنیز را بفروشد و        [
= [ بـر مـال خـودش        ،]دیـه = [، زیرا برای مولی مال دیگری       ]و دیه را از پول آن برای خود بردارد           [وارد کرده باشد، جایز نیست کنیز را بفروشد         

  .ثابت نمی شود ]کنیز
 برای پرداخت مخارج کنیز. 3

االقتصار علیه، وقوفاً فیما خـالف األصـل علـی    ولو أمکن تأدیّها ببیع بعضها وجب    ) عن نفقتها   ( موالها  ) إذا عجز   : و ثالثها ( 
  . موضع الضروره

شـود، بایـد بـه فـروش        اگر پرداخت نفقه کنیز با فروختن بعض آن ممکن مـی          . ) هنگامی که موالی کنیز از پرداخت هزینه او ناتوان باشد         (  -ترجمه
  .اکتفا کردبعضِ آن بسنده کند، زیرا در موردی که مخالف قاعده است باید به محلّ ضرورت 

  برای ارث بردن کنیز. 4
  .ق بعد وفاه موالهاتلتعتق وترثه و هو تعجیل عتق أولی بالحکم من إبقائها لتع) إذا مات قریبها وال وارث له سواها : و رابعها( 

زاد شـود و ارث ببـرد و         تا آ  ]که در این صورت، فروخته می شود      [) شاوند کنیز بمیرد و وارثی جز او نداشته باشد          یهنگامی که خو  (  -ترجمه
  .این در واقع تسریع در آزادسازی امّ ولد است که اولویت دارد بر اینکه بماند تا پس از مردن موالیش آزاد شود

 برای پرداخت حق مرتهن.   5

  لتغلیب وفیقدّم حقّ المرهتن لسبقه و قیل یقدم حق االستیالد لبناء العتق علی ا) إذا کان علوقها بعد االرتهان: و خامسها(

                                                           
  .2، ح24، باب 51، ص13، ج وسایل-1
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  .لعموم النهی عن بیعها
که در این صـورت حـق مـرتهن بـر حـق امّ ولـد       ) هنگامی که آبستن شدن او پس از آن باشد که مولی او را به رهن گذارده است                (  -ترجمه

  .مقدم می شود چون سابق بر آن است
 که از بیع کنیز آبستن وارد 1ر غلبه کردن است و نیز نهییزیرا مبنای عتق ب. مقدم داشته می شود  ]بر حق مرتهن  [حق استیالد   : بعضی گفته اند  
  .شده، عام است

 حکم حاکم به محجور شدن مولی. 6

مفلس، فإن مجردّ ظهور اإلنفاس الیوجب تعلّق حقّ الدّیان         لأی بعد الحجر علی ا    ) إذا کان علوقها بعد اإلفالس      : و سادسها ( 
  .بالمال و الخالف هنا کالرهن

زیرا ). باشد(یعنی پس از حکم به ورشکستگی مولی و منع او از تصرف             ) که آبستن شدن او پس از ورشکستگی موالیش         هنگامی  (  -ترجمه
 تا بتواننـد آن را بفروشـند بلکـه بایـد از             [ نمی شود    ]شخص ورشکسته [صرف آشکار شدن ورشکستگی موجب تعلق حق طلبکاران به مال           

 کـه در    [ نظر میان فقها در این مسأله همانند نظر آنان در مورد گرو گذاشتن کنیز است                   اختالف  ].طرف حاکم به محجوریت او حکم شود      
   ] .مورد قبلی بود

 بدهی مولی به مقدار قیمت کنیز باشد. 7

  .)إذا مات موالها و لم یخلّف سواها و علیه دین مستغرق و إن لم یکن ثمناً لها: و سابعها( 
، بـر گـردنش باشـد،     گیردیزی جز آن کنیز باقی نگذارده باشد، و دینی که همه دارایی او را فرا میهنگامی که موالیش بمیرد و چ     (  -ترجمه

  . )اگرچه آن دین، ثمن و بهای آن کنیز نباشد
  .ألنّها إنما تعتق یموت موالها من نصیب ولدها و ال نصیب له مع استغراق الدین، فال تعتق و تصرف فی الدین

االرثـی بـرای     موالیش از سهم االرث آزاد می شود، حال آنکه اگر بدهی او تمـام دارایـی اش را فـرا گیـرد، سـهم               با مردن  ززیرا کنی  -ترجمه
  .فرزند باقی نمی ماند و در نتیجه کنیز آزاد نمی شود و در بدهی میّت مصرف می شود

 فروختن او به کسی که بر او آزاد می شود. 8

فیکون تعجیل خیر یستفاد من مفهوم الموافقه، حیث إن المنع من ) نّه فی قوه العتق بیعها علی من تنعتق علیه، فإ : و ثامنها ( 
  .البیع ألجل العتق

و در نتیجـه  ) سازی کنیز است،      که این فروختن در واقع به منزله آزاد        ] مانند فرزند    [فروختن کنیز به کسی که بر او آزاد می شود           (  -ترجمه
 استفاده می شود، زیرا منع از بیع امّ ولد بـه خـاطر    ]اولویت= [از مفهوم موافقت     ]جوازش[واهد بود که    این کار تعجیل در انجام کار خیر خ       

  . است] پس از مرگ مولی [آزاد شدن او 
 فروختن کنیز با شرط آزادسازی. 9

بـاً و إن لـم یفـسخه    جو یفِ المشتری بالشرط فسخ البیـع و     لما ذکر فإن لم   ) و فی جواز بیعها بشرط العتق نظر، أقربه الجواز        (
  .المولی احتمل انفساخه بنفسه و فسخ الحاکم إن اتّفق و هذا موضع تاسع

 بـه جـواز بـه صـواب      اسـت و قـول     در اینکه آیا امّ ولد را به شرط آنکه مشتری پس از خریدن او را آزاد کند، می توان فروخت یا نـه، دو قـول                         (  -ترجمه
واجب است مولی بیع را فسخ کند  پس اگر مشتری به شرط خود وفا نکندو کنیز را آزاد نسازد         .  ذکر شد  ]شتمدر مورد ه  [به دلیلی که    . ) نزدیک تر است  

  .و اگر مولی آن را فسخ نکرد، احتمال دارد خود به خود فسخ شود و یا حاکم در صورتی که وجود داشته باشد آن را فسخ کند و این مورد نهم است
و بعـضها   » قیل«یر منصوص بخصوصه و للنظر فیه مجال و قد حکاها فی الدروس بلفظ              و ما عدا األول من هذه المواضع غ       

  . جعله احتماالً من غیر ترجیح لشیء منها
ایـن مـوارد را در   ) ره(مـصنف  . غیر از مورد نخست، روایتی در خصوص این موارد نه گانه وارد نشده است و جای اشکال در آنهـا هـست                  -ترجمه

، و بعضی از آنها را به صورت احتمال بیان کرده اسـت، بـی               ] که معلوم می شود از نظر وی ضعیف اند         [نقل کرد   » قیل«به صورت   » دروس«کتاب  
  :برخی از فقها موارد دیگری را نیز افزوده اند. آنکه چیزی از آنها را ترجیح دهد

                                                           
  .1، ح24، باب 51، ص13، ج وسائل -1
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  :سایر موارد جواز بیع امّ ولد . 10
  . إذا لم یخلّف سواها و لم یمکن بیع بعضها فیه، و إال اقتصر علیهفی کفن سیدّها: عاشرها: وزاد بعضهم مواضع اخر

بخـاطر گـران   [ کفن موالیش، هنگامی که مولی از خود چیزی غیر از کنیز باقی نگذاشته باشـد و        ه برای تهی  ]جواز فروش کنیز  [.  10 -ترجمه
، باید بـه فـروش   ]وش بعض کنیز ممکن و مکفی باشداگر فر= [فروش بعض کنیز هم برای تهیه کفن ممکن نباشد وگرنه          ]بودن قیمت کفن  

  .بعض آن بسنده کرد
  

 إذا کان ولدها غیر وارث، لکونه قاتالً أو کافراً ألنّهـا ال تنعتـق             : إذا أسلمت قبل موالها الکافر و ثانی عشرها       : و حادی عشرها  
إذا قتلتـه   : ه تستغرق قیمتها و رابع عشرها     یإذا جنت علی موالها جنا    :  عشرها وثالت.  موالها حینئذٍ؛ إذ ال نصیب لولدها      بموت

إذا خرج موالها عن : ع أو المشترک ثم فسخ البائع بخیاره و سادس عشرهائإذا حملت فی زمن خیار البا: خطأ و خامس عشرها
  .إذا لحقت هی بدار الحرب ثم استرقّت: وسابع عشرها. الذمه و ملکت أمواله التی هی منها

  .لمکاتب مشروط، ثم فسخ کتابتهإذا کانت : و ثامن عشرها
دها، فإنّ حقّ المضمون له أسبق من حق االستیالد کالرهن و لضمان منها قبل االستیالد ثم أولإذا شرط أداء ا: و تاسع عشرها
  .الفلس السابقین

عن ملکه و هذه فی إذا أسلم أبوها أو جدها و هی مجنونه أو صغیره ثم استولدها الکافر بعد البلوغ قبل أن تخرج                   : و العشرون 
  .حکم أسالمها عنده و فی کثیر من هذه المواضع نظر

  .وقتی که کنیز پیش از موالی کافرش مسلمان شود.  11 -ترجمه
چرا که  ]چون کافر ارث نمی برد [  بودن و یا به جهت کافر بودن خودش        ]پدرش[جایی که فرزند کنیز، حق ارث نداشته باشد، به جهت قاتل            . 12

  ].تا از سهم فرزند، مادرش آزاد شود[ نفروشد پس از مرگ مولی هم آزاد نخواهد شد، زیرا فرزند کنیز از ارث سهمی ندارد اگر کنیز را
  .جایی که کنیز عمداً جنایتی بر موالیش وارد سازد که دیه آن قیمت کل کنیز را فرا گیرد. 13
  .جایی که کنیز، مولی را از روی خطا بکشد. 14
  . حامله شود و بایع، به سبب خیاری که دارد، معامله را بهم بزند- در زمان خیاری که برای بایع است و یا خیار مشترک-جایی که کنیز. 15
  . از ذمه خارج شود و مسلمانان اموال او از جمله کنیز را مالک شوند]کافر ذّمی باشد و[جایی که موالی کنیز . 16
 ]بـه دسـت مـسلمانان     [ به کفار ملحق شود و سپس        ]ور اسالمی فرار کند و در کشور کفر       پس از مرگ موالیش، از کش     [جایی که کنیز    . 17

  . اسیر گردد
بخـاطر عـدم پرداخـت مـال الکتابـه          [ سپس قرار داد کتابت      ] و از آن بنده، امّ ولد شود       [جایی که کنیز از آن بنده مکاتب مشروط شود          . 18

  .فسخ شود ]توسط بنده
کنـد، سـپس مـولی، کنیـز را       را از آن کنیـز ادا ش شرط شده باشـد کـه ضـمانت   ]بر مولی[کنیز توسط موالیش جایی که پیش از استیالد     . 19

مولی می تواند کنیـز را بفروشـد و از پـول آن ادای ضـمانت                 و آنگاه مضمون له نتواند دین خود را بپردازد که در این صورت            [استیالد کند   
  . گذشت]6 و 5در مورد [ سابق است؛ نظیر رهن و فلس که ]ه کنیز تعلق گرفته استکه ب[، زیرا حق مضمون له بر حق استیالد ]کند
زمانی که پدر کنیز یا جد او مسلمان شود در حالی که آن کنیز دیوانه یا صغیر است، آنگاه پیش از آنکه کنیز از ملک آن کـافر خـارج                          . 20

کـه در  [یز در حکم کسی است که نزد موالی کـافر مـسلمان شـده اسـت     این کن. گردد، موالی کافرش، پس از بلوغ وی، او را استیالد کند          
لبتـه در بـسیاری از ایـن مـوارد کـه ذکـر شـد،        ا ].می خرند تا مسلمان تحت تسلط کافر نباشد مورد یازدهم گفته شد از این رو او را از مولی        

  .اشکال وجود دارد
*** 

   حکم فروش بنده در جنایت خطایی- گفتار بیست و دوم
 بأقـل    للمولی ، فان شـاء فکـه       ألنّه لم یخرج عن ملک مواله بها و التخیّر فی فکّه          ) من بیعه (جنایته  ) نی العبد خطأ لم تمنع    لو ج (

فإذا باعه بعد الجنایته کان     .   ذلک رقبتهاألمرین، من أرش الجنایته و قیمته و إن شاء دفعه إلی المجنیّ علیه أو ولیّه لیستوفی من                  
و لو  .اه و إال جاز للمجنیّ علیه استرقاقه، فیفسخ البیع إن استوعبت قیمته؛ ألنّ حقّه أسبقدی أصحّ القولین ثم إن فالتزاماً بالفداء عل

  .کان المشتری جاهالً بعیبه تخیّر أیضاً
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 زیرا بنـده بـه سـبب        ،)مانع از فروختن آن نمی شود       ( ، جنایتش   )اگر بنده از روی خطا و اشتباه جنایتی مرتکب شود           : مسأله چهارم (  -ترجمه
بنابراین، اگـر مـولی خواسـت، بنـده را در مقابـل           . جنایت از ملک موالیش خارج نمی شود و مولی است که اختیار رها ساختن بنده را دارد                

او  رها می کند و اگر خواست، خود بنده را به کسی که بر او جنایـت وارد شـده و یـا بـه ولـی                            - ارش جنایت و قیمت بنده     -کمترین دو أمر  
از این رو، وقتی که مولی بنده را پـس از ارتکـاب جنایـت    . تحویل می دهد تا کسی که بر او جنایت وارد شده جنایت را از خود بنده بگیرد    

 ] پـس از فـروختن       [آنگـاه   .  اسـت  ]اقل األمرین   = [فروخت، بنابر صحیح ترین دو قول، این فروختن به معنی ملتزم شدن او به پرداختن فدیه                 
  و اما اگـر فدیـه او را نپـردازد جـایز اسـت بـرای                  ] و گردن او را از جنایت، رها سازد حرفی در آن نیست              [فدیه بنده را بپردازد     ،  لی  اگر مو 

 [ او را بنده خود قرار دهد و در نتیجه اگر جنایت، تمام قیمت بنده را فرار گرفته باشد، بیع ] که بنده را از دست مشتری بگیرد و    [مجنی علیه   
 جاهـل  ]جنایت کردن  = [ است و اگر مشتری به عیب بنده ] بر حق مشتری    [زیرا حق مجنی علیه سابق      .  فسخ و باطل می شود     ]ود به خود    خ

  . مختار خواهد بود] و بقای آن [باشد او نیز در فسخ معامله 
*** 

   حکم فروش بنده در جنایت عمدی- گفتار بیست و سوم
ألنّ التخیّر فی جنایه العمد إلیه و إن لم یخرج ) موقوف علی رضا المجنی علیه، أو ولیّه( أی البیع )ولو جنی عمداً فاألقرب أنّه(

عن ملک سیده، فبالثانی یصحّ البیع و باألول یثبت التخیّر، فیضعّف قول الشیخ ببطالن البیع فیه نظراً إلی تعلق حق المجنی                     
  .بطالن وال یقصر عن بیع الفضولیعلیه قبله و رجوع األمر إلیه فإنّ ذلک الیقتضی ال

آن، منـوط بـه رضـایت کـسی کـه           ( فروختن  ) و اگر از روی عمد جنایتی مرتکب شود، نزدیک تر به صواب آن است که صحت                 (  -ترجمه
 ]به سبب جنایـت   [ اختیاردار است، گرچه بنده ] یا ولی او [زیرا در جنایت عمدی، مجنی علیه) جنایت بر او وارد شده و یا ولیّ او می باشد        

 [ بیع، صحیح است و بـا توجـه بـه نکتـه اول          ]خارج نشدن بنده از ملک مولی       = [پس با توجه به نکته دوم         . از ملک آقایش خارج نمی شود     
عیف که قائل به بطالن بیع در مورد جنایت عمدی بنده است تـض            ) ره(بنابراین، قول شیخ طوسی     .  صاحب اختیار است   ]مجنیّ علیه یا ولیّ او      

 با توجه به اینکه حق مجنیّ علیه، پیش از بیع به بنده تعلق گرفته و کار بنده به مجنـیّ علیـه ارجـاع شـده     ] دلیل ایشان آن است که [. می شود 
  . زیرا تعلق گرفتن حق مجنیّ علیه به بنده مقتضی بطالن بیع نیست و این بیع از بیع فضولی کمتر نمی باشد] پس بیع باطل می شود [است 

  

ثم إن أجاز البیع و رضیّ بفدائه بالمال و فکّه المولی لزم البیع و إن قتله أو استقره بطل و یتخیّر المشتری قبل استقرار حالـه                          
 الجنایه فی غیر النفس واستوفی فباقیه مبیع و للمشتری الخیار مع جهله؛ للتبعیض، مع جهله للعیب المعرّض للفوات ولو کانت

  .مضافاً إلی العیب سابقاً
 [ را اجازه دهد و راضی شود که مولی با مال، دیه جنایت بنده را بپردازد و مولی هم بنـده را                        بیع ]  او  مجنیّ علیه و یا ولیّ     [آنگاه اگر    -ترجمه

 رها سازد، بیع الزم می گردد و اما اگر ولیّ مجنیّ علیه، بنده را بکشد و یا او را به بندگی بگیرد، بیـع باطـل                    ]هده جنایت   با پرداخت دیه از ع    
 عیبی که او را در معرض از -از عیب بندهپیش از روشن شدن وضعیت بنده ، خیارفسخ دارد ، البته درصورتی که مشتری           می شود و مشتری     

 آگاه نباشد و اگر جنایت عمدی بنده، غیر از کشتن باشد و مجنیّ علیه، حق خود را از بنده گرفتـه باشـد، در ایـن     -دست رفتن قرار می دهد    
 خیـار فـسخ     - در صورتی که به گرفتار بودن بنده در برابـر جنایـت، جاهـل باشـد                -صورت مقدار باقی مانده از بنده، مبیع می باشد و مشتری          

 عالوه بر اینکه پیش از اقـدام مجنـیّ علیـه بـه گـرفتن      ].  که مقتضی خیار تبعّض صفقه است[امله می شود   معامله را دارد، زیرا تبعیض در مع      
   ].  از این رو مشتری خیار عیب هم دارد[حق خودش، بنده، عیب نیز دارد، 

*** 

   شرایط ثمن- گفتار بیست و چهارم
  .عقبل ایقاع عقد البی) یشترط علم الثمن قدراً و جنساً و وصفاً(

  . )اندازه، جنس و وصف ثمن معلوم و مشخص باشد( پیش از واقع ساختن صیغه آن ) در بیع باید : مسأله پنجم(  -ترجمه
اتفاقاً و إن ورد فی روایه شاذه جواز تحکیم المشتری فلیزمه الحکم بالقیمه             ) فال یصحّ البیع بحکم أحد المتعاقدین أو أجنبی       (

خالفاً للشیخ فی الموزون و للمرتضی فی . لبقاء الجهاله و ثبوت الغرر المنفی معها) و إن شوهدوال بثمن مجهول القدر (فما زاد 
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کمئه درهم و إن ) وال مجهول الصفه(مال السلم و ال بن الجنید فی المجهول مطلقاً إذا کان المبیع صبره مع اختالفهما جنساً 
  .کانت مشاهده ال یعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود

 بـه اجمـاع   .و از این رو نمی توان چیزی را فروخت و تعیین بهای آن را منوط به حکم یکی از طرفین بیع و یا یک شخص ثالث کرد       -هترجم
 وارد شده است؛ که در این صورت بـر مـشتری الزم             ]توسط بایع    [ شاذ، جواز حاکم قرار دادن مشتری        1فقها چنین است؛ هرچند در روایتی     

و نیز نمی توان چیزی را در برابر ثمنی که انـدازه آن نـامعلوم اسـت، فروخـت،               . (  و یا زیادتر از آن حکم کند       ]ی مبیع    بازار [است به قیمت    
مثل آنکه مقداری پول که اندازه آن نامعلوم نیست، روی میز بگـذارد و بگویـد، ایـن حیـوان را در ازای ایـن        [اگرچه آن ثمن مشاهده شود،      

کـه در  ) ره( جهالت باقی می ماند و غرری که نفی شده با جهالت ثابت می باشد؛ برخالف شیخ طوسی ] باز هم [زیرا ) ].مقدار پول فروختم  
 مالی را که در بیع سَـلَم        ] مجهول بودن    [ و سید مرتضی نیز      ] و بایع آن را می بیند، مجهول بودن آن را جایز دانسته              [ثمنی که کشیدنی است     

چه مبیع باشد و چه ثمن، در سَلَم باشد یـا در غیـر               = [؛ و ابن جنید نیز مجهول بودن مقدار را بطور مطلق            ]  جایز شمرده  [ثمن قرار می گیرد،     
و نیـز اگـر     . (  باشـد  ]تـوده روی هـم انباشـته         = [ به شرط اینکه عالوه بر مختلف بودن جنس مبیع با جنس ثمن، مبیع، کُپه                ]آن، جایز دانسته    

 ولـی   - صد درهم؛ گرچـه بـایع درهمهـا را ببینـد           ] فروش کاال به     [ مانند   ] آن مشخص نباشد     [) اما وصف   مقدار و اندازه ثمن مشخص باشد       
  . ].کنندکه با آن معامله می[ متعدد بودن نوع نقد موجود ]بخاطر[ -وصف آنها برای معلوم نباشد

  

  .لتحقق الجهاله فی الجمیع) رهدوال مجهول الجنس و إن علم ق(
اسداً و إن اتصل به القـبض وال یکـون کالمعاطـاه؛ ألنّ شـرطها اجتمـاع شـرائط صـحه البیـع سـوی                         فلو باع کذلک کان ف    

و » کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده     «ألنّ  ) وناً علیه مفإن قبض المشتری المبیع و الحال هذه کان مض        (الخاص   العقد
بقیمتـه یـوم التلـف      ) إن تلـف  (ه   األقوی و یـضمن    بالعکس فیرجع به وبزوائده متصله و منفصله و بمنافعه المستوفاه و غیرها           

  . األقوی علی
االعلی منه إلیه و هو حسن إن کان التفاوت بسبب نقص فی العین أو زیاده، أما بـاختالف الـسوق         : یوم القبض و قیل   : و قیل 

  . فاألول أحسن ولو کان مثلیاً ضمنه بمثله، فإن تعذّر فقیمته یوم اإلعواز علی األقوی
بنـابراین، اگـر بـا جهالـت ثمـن،       2.، زیرا در همه این موارد جهالت وجود دارد        )ا جنس آن مشخص نباشد، بیع صحیح نخواهد بود          ی(  -ترجمه

 زیـرا در  ] تـا صـحیح باشـد   [چیزی را بفروشد، بیع باطل خواهد بود؛ اگرچه قبض ثمن به آن بیع متصل شود و این بیع همانند معاطات نیست  
 مـشتری مبیـع را اخـذ        ] معامله صورت گیـرد و       [و اگر در این موارد      . ( حت بیع، جز عقد مخصوص فراهم باشد      معاطات باید همه شرایط ص    

 ماننـد عقـود   [ ضـمان خواهـد بـود    بهر عقدی که صحیحش ضمان آور باشد، باطل آن نیز موجـو     « زیرا  . ) کند، مشتری ضامن خواهد بود    
 ]ش ضمان آور نباشد، باطل آن نیز موجب ضمان نخواهد بود، مانند عقـود جـایز              هر عقدی که صحیح   = [؛ و برعکس    »]الزم پس از اقباض     

 بازگردانده شـود و     - چه نمای متصل و چه منفصل      - آن ]نماهای   = [ باید خود مبیع و زواید       ] وقتی که مبیع در ضمان مشتری بود         [بنابراین،  
 اگـر  [) و در صورت تلف شدن مبیع      (  ]3. باید باز گردانده شود    [تیفا نشده مبیع     منافع استیفا شده و بنابر قول قوی تر، منافع اس          ] دستمزد   [نیز  

و گفتـه   . ضامن بهای روز قبض خواهد بـود      : ، بنابر قول قوی تر مشتری ضامن بهای مبیع در روز تلف می باشد و گفته شده                ]مبیع قیمی باشد    
 ] در قیمت روزها[ قول اخیر نیکوست، در صورتی که تفاوت ] ما نظر به   [.باالترین قیمت بین روز قبض تا روز تلف را ضامن می باشد           : شده

به سبب حصول نقصان در عین مبیع و یا پیدایش زیادی در آن باشد و اما اگر تفاوت قیمتها بـه خـاطر اخـتالف قیمـت بـازار باشـد، در ایـن                                
 مشتری ضامن مثل آن اسـت       ] برنج و حبوبات دیگر و تلف شود          مانند گندم و   [و اما اگر مبیع، مثلی باشد       . صورت قول اول بهتر خواهد بود     

 ممکن نباشد، بنابرقول قوی تر، باید قیمت آن در روز ] به دست آوردن مثل آن در آن زمان         [ و اگر    ] و باید مثل آن را به بایع تحویل دهد           [
  .نایابی را به او بپردازد

*** 

                                                           
  .1، ح18، باب 271، ص12 وسائل، ج-1
  .مقدار و جنس و صفت مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است:  قانونی مدنی342 ماده  -2
  . به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بودهرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند باید آن را:  قانون مدنی366 ماده -3
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  ین حکم وزن و عدد وکیل در عوض-گفتار بیست و پنجم
من الکیل و الـوزن و العـدد، فـال یکفـی            ) إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون أو المعدود، فال بدّ من اعتبارهما بالمعتاد             (

صخره معینّه و إن عرفا قدرها تخمیناً  وال الوزن المجهول کاإلعتماد علی. المکیال المجهول، کقصعه حاضره و إن تراضیه به
  .ال علی ملء الید أو آله یجهل ما تشتمل علیه ثم اعتبرا العدّ به؛ للغرر المنهیّ عنه فی ذلک کلّهوال العدّ المجهول بأن عوّ

) اگر مبیع و ثمن از اموری باشد که با پیمانه یا وزن یا شمارش مقدار آن مشخص می شود، باید با آنچه در تعیین اندازه آنهـا   : مسأله ششم (  -ترجمه
ای که مقـدارش مجهـول اسـت، ماننـد           بنابراین، پیمانه کردن با پیمانه    . ) کرد  متعارف است، مقدار آنها را مشخص      ( که   از پیمانه یا وزن یا شمارشی     

و نیز سنجیدن با وزن مجهول، مثل اینکه بر سـنگ بـزرگ       .ظرف بزرگ حاضر، کفایت نمی کند، هر چند بایع و مشتری به آن پیمانه راضی شوند               
؛ اگرچه بایع و مشتری وزن آن را به طور تخمینی بدانند و نیز اعتماد به عدد مجهول، مثل آنکـه بـه پُـری دسـت                           مشخص اعتماد کنند، کافی نیست    

 را دربـر مـی گیـرد، اعتمـاد        اعتماد کنند ، کافی نیست ، ویابه پری ظرفی مه معلوم نیست چند عدد             ]  در آن جا می گیرد     که معلوم نیست چند عدد    [
  .ت که مورد نهی است وجود داردله آن انجام دهند، زیرا در تمام این موارد جهاکنند و سپس شمارش را با انداز

  

لالنـضباط و  ) و لو باع الموزون کیالً أو بالعکس أمکن الـصحه فیهمـا   (و ربما کان أضبط     به  الرتفاع الجهاله   ) ولو باع المعدود وزناً صحّ    (
) ال الطرد؛ ألن الوزن أصل للکیل(و هو بیع المکیل وزناً ) ه العکسو یحتمل صح(و رجحه فی سلم الدروس ) ع(روایه وهب عن الصادق 

  .و أضبط منه و إنما عدل الی الکیل تسهیالً
زیرا به سبب وزن، جهالت برطرف می شود و چـه بـسا وزن، مـشخص و                 ) و اگر شیء شمردنی را وزن کند و بکشد، صحیح است            (  -ترجمه

بخـاطر  ) نی را پیمانه کند یا شیء پیمانه ای را بکشد احتمال صحت در هر دو مورد وجود دارد          و اگر شیء کشید   .( معین تر و دقیق تر است       
از » بیـع سـلم  «این قول را در بحث ) ره( مصنف 1.در این مورد) ع( و ورود روایت وهب از حضرت صادق       ] در هر دو مورد      [مشخص بودن   

زیـرا وزن،   ( ، یعنی آنجا که شیء پیمانه ای وزن می شـود؛            )م صحیح باشد    و احتمال دارد فقط مورد دو     ( ترجیح داده است    » دروس«کتاب  
  .و دقیق تر از آن می باشد که عدول از وزن به پیمانه، فقط برای تسهیل در کار است). اصل پیمانه است 

  

  ).اعتبر مکیال و نسب الباقی إلیه(فی المعدود لکثره أو لضروره ) ولو شقّ العّد(
  .حاصل بسببه و کذا القول فی المکیل و الموزون حیث یشقّ وزنهما وکیلهماو اغتفر التفاوت ال

، به جهت زیاد بودن مقـدار آن جـنس و یـا بـه جهـت                 )دشوار باشد   ( در آنجا که کاال، شمردنی است       ) و در صورتی که شمارش      (  -ترجمه
 و آنگاه بقیه را به همـان نـسبت   ] می دهد، مشخص می شود  و تعدادی را که آن پیمانه در خود جای[پیمانه ای را قرار می دهند  ( ضرورت  

 مثالً اگر بخواهند تعداد زیادی گردو را بفروشند و شمارش همه آنها دشوار باشد، سطلی را می آوردند و آن پُر از گردو                        [کنند،  حساب می 
آن سطل محاسبه می کنند و اگر تعداد گردوهـای          کنند، سپس تعداد گردوهای داخل آن را بدست می آورند و آنگاه بقیه گردوها را با                 می

و تفاوتی که به سبب     ) ]داخل سطل، صد عدد باشد و مجموع آن گردوها هزار سطل باشد، تعداد آنها صد هزار گردو تخمین زده می شوند                    
یا پیمانـه کـردن آنهـا       سخن در چیزهای پیمانه ای و وزن کردنی در صورتی که وزن کردن و               . این سنجش بوجود می آید بخشیده می شود       

  .مشکل باشد، بر همین منوال است
  

 أولی بل لو قیل بجوازه مطلقاً؛ - کما فعل المصنّف-و عبّر کثیر من األصحاب فی ذلک بتعذّر العّد و االکتفاء بالمشقه و العسر
  . لزوال الغرر و حصول العمل و اغتفار التفاوت کان حسناً و فی بعض األخبار دالله علیه

در جـواز عمـل بـه     [ تعبیر کرده اند و به نظر ما اکتفـا کـردن   ]» دشوار بودن آن« و نه [ بسیاری از فقها در این مسأله به ممکن نبودن شمارش         -هترجم
 الزم نیست هماننـد اکثـر فقهـا ممکـن         [آمده است و    ) ره( به صورت مشقت و دشواری أولی است، چنانکه در بیان در بیان مصنّف               ]طریق یاد شده    

 بلکه اگر کسی به دلیل برطرف شدن غرر، و حاصل شدن علم به مقدار و چـشم پوشـی از تفـاوت در مقـدار، بـه جـواز آن           ]. نبودن را شرط بدانیم   
  . نیز بر جواز آن داللت دارند2 قائل شود؛ نیکو خواهد بود و بعض روایات]چه شمردن یا کشیدن مشکل باشد و چه نباشد  = [عمل، بطور مطلق 

*** 

                                                           
  .1، ح7، باب 63، ص13 وسائل، ج  -1
  .1، ح5، باب 255، ص12 وسائل، ج -2
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   حکم فروختن جزء مشاع - گفتار بیست و ششم
کالجواهر و الحیوان   ) أو اختلف (کالحبوب و االدهان    ) مشاعاً تساوت أجزاؤه  (کالنصف و الثلث    ) یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبه    (
)  الصبره المعلومه   بیع نصف  حّّفیص(بما یعتبر فیه من کیل أو وزن أو عدّ أو مشاهده            ) معلوماً(الذی بیع جزوه    ) إذا کان األصل  (

  .بالمشاهده أو الوصف) الشاه المعلومه(نصف ) و(المقدار و الوصف 
  .و إن علم عدد ما اشتمل علیه من الشیاه و تساوت أثمانها؛ لجهاله عین المبیع) ولو باع شاه غیر معلومه من قطیع بطل(

( مانند یک دوم یـا یـک سـوم          ) ه نحو مشاع، خریداری کرد      می توان جزئی را که نسبت آن معلوم و مشخص است، ب           : مسأله هفتم (  -ترجمه
 ماننـد   ]یعنـی قیمـی باشـد        [) یا آنکه اجزای آن مساوی نباشد       (  مانند حبوبات و روغن ها       ] یعنی مثلی باشد     [) خواه اجزای آن مساوی باشد      

چیزی که با آن باید سنجیده شـود، از پیمانـه یـا             که جزءش فروخته شده با      ) و البته این در صورتی است که کل آن          ( جواهرات و حیوانات    
معلـوم و  (  کـه مقـدار و وصـف آن        ] گنـدم و ماننـد آن        [)  بنابراین فروختن نیمی از کُپّـه       . معلوم و مشخص باشد   ( وزن یا شمارش یا دیدن      

ولـی  . مشخص اسـت، صـحیح اسـت      معلوم و   ( با دیدن یا توصیف بایع،      )  و یا فروختن نیمی از گله گوسفندی که کل آن            ] است   [مشخص  
اگرچه تعداد گوسفندانی که گله بر آن مشتمل است را بداند و نیز اگرچه              ) اگر یک گوسفند نامعین از یک گله را بفروشد، بیع باطل است             

  .ثمن های گوسفندان با یکدیگر مساوی باشند، چون عین مبیع، مجهول است
  

 اشـتمال    یعلم ألن المبیع مضبوط المقدار و ظاهره الصّحه و إن لم         ) یّه الصبره   ولو باع قفیزاً من صبره صحّ و إن لم یعلم کم          (
و بیـع  ( أی بحـصّته مـن الـثمن    ) بالحصّه( للموجود منها   ) فإن نقصت تخیّر المشتری بین األخذ       ( الصبره علی القدر المبیع     

  .لتبعّض الصفقه) الفسخ 
زیـرا مقـدار مبیـع مـشخص مـی      . ) ، بیع صحیح است، اگرچه مقدار کل آن کپه معلوم نباشدفیز از کپه را بفروشد قو در صورتی که یک  (  -ترجمه

  ].  یا نه[ می گیرد ]یز، گندم فق = [ است، اگرچه نداند کپه به اندازه مبیع ] هر دو صورت [صحت ) ره ( باشد و ظاهر عبارت مصنف 
شـود کـه     پس از پیمانه کردن آن، معلـوم مـی       صد قفیز کپه گندم را می فروشد و         مثالً [که آن کپه کمتر از مقدار فروخته شده باشد،          و در صورتی  ( 

کـه بـه آن ثمـن تعلـق مـی گیـرد، اخـذ         (از ثمن ) را در برابر بخشی ( موجود از کپه )  مشتری مخیّر است که آن مقدار  ]مجموع آن نود قفیز است      
  .به دلیل تبعّض صفقه) کند، یا آنکه معامله را فسخ کند 

  

نعم لو قیل باالکتفـاء بـالظّن الغالـب         . اعتبر بعضهم العلم باشتمالها علی المبیع أو إخبار البائع به و إال لم یصح و هو حسن                و  
  .باشتمالها علیه کان متّجهاً و تفرّع علیه ما ذکره أیضاً

 علم داشته باشد و یا بـایع اشـتمال یـاد شـده را               ]یز  قف = [برخی از فقها، معتبر دانسته اند که مشتری بر مشتمل بودن کپه بر مقدار مبیع                 -ترجمه
آری، اگر گفته شـود کـه گمـان غالـب بـه             .  بیع صحیح نیست و به نظر ما این اشتراط نیکوست          ]در غیر این دو صورت       = [خبر دهد وگرنه    

وقتـی کـه کپـه کمتـر         = [ذکر کرد   ) ره  (د بود؛ و همان فرعی که مصنف         نیز کافی است، پسندیده خواه     ]قفیز   = [اشتمال کپه بر مقدار مبیع      
  . در این مورد نیز جاری خواهد بود]بود، مشتری مخیّر است 

  

  . و اعلم أن أقسام بیع الصبره عشره ذکر المصنّف بعضها منطوقاً و بعضها مفهوماً
بیع جزء منها معلوم مشاع وبیع      أنّها إمّا أن تکون معلومه المقدار، أو مجهولته، فإن کانت معلومه صحّ بیعها أجمع و                : و جملتها 

 تشتمل علیه، و بیعها کلّ قفیز بکذا، ال بیع قفیز منها بکذا و المجهوله یبطل بیعها فی جمیع األقسام الخمسه              - کقفیز -مقدار
  . إال الثالث

 ] تکیـه بـر  [رخی دیگر از آنها را بـا  حکم بعضی از آنها را صریحاً ذکر کرد و حکم ب) ره ( باید دانست بیع کپه بر ده قسم است که مصنفّ      -ترجمه
  :اگر معلوم باشد.کدام پنج صورت دارند وهرمقدار کپه یا معلوم است و یا مجهول، : مفهوم عبارت بیان کرد و مجموع آن اقسام بدین شرح است

 .فروختن تمام کپه صحیح است 

 [فروختن جزء مشاع از کپه، که نسبتش با کل معلوم باشد مثالً  
2
 . صحیح است] کپه 1

 .فروختن مقدار معین از کپه، مثل یک قفیز که کپه مشتمل بر آن می باشد، صحیح است 
 .فروختن تمام کپه، هر قفیز به فالن قیمت صحیح است 
 .ولی بیع هر قفیز از کپه به فالن قیمت صحیح نیست 
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  .سام پنج گانه، جز قسم سوم از آن اقسام، باطل است مجهول است، در تمام اق] کپه ای که مقدارش [ بیع ] و اما [
  

و هل ینزّل القدر المعلوم فی الصورتین علی اإلشاعه أو یکون المبیع ذلک المقدار فی الجمله؟ و جهـان، أجودهمـا الثـانی و                        
  . بقی قدرهتظهر الفائده فیما لو تلف بعضها، فعلی اإلشاعه یتلف من المبیع بالنسبه و علی الثانی یبقی المبیع ما

 بر اشاعه تنزیل مـی شـود، یـا اینکـه مبیـع مقـدار معلـوم در        ] مقدار کپه معلوم و یا مجهول باشد = [و آیا مقدار معلوم در دو صورت  -ترجمه
ضی فایده دو وجه در جایی که بعـ . است ]عدم تنزیل بر اشاعه = [ضمن مجموع کپه می باشد؟ دو احتمال دارد که بهترین آنها احتمال دوم 

لـف شـده بـه تمـام کپـه دارد، تلـف             که بنابر اشاعه، از مبیع به نسبتی که مقدار ت         :  تلف گردد روشن می شود     ] پیش از قبض مشتری      [از کپه   
  ].  و بر مشتری هیچ ضرری وارد نشده است[تا وقتی که به اندازه مبیع، گندم مانده باشد، مبیع باقی است :  و اما بنابر احتمال دوم]شود  می

*** 

   حکم تغییر یافتن مبیع - گفتار بیست و هفتم
 یتغیّر عاده، کاألرض و األوانی و الحدیـد و          البشرط أن ال یکون ممّا      ) ه عن الوصف ولو غاب وقت االبتیاع        دیکفی المشاه ( 

وان فلـو مـضت المـده       اختالفه زیاده و نقصاناً، کالفاکهه و الطعام و الحی        بالنحاس أو ال تمضی مدّه یتغیّر فیها عاده و یختلف           
  .نعم لو احتمل األمرین صحّ، عمالً بأصاله البقاء. کذلک لم یصحّ؛ لتحقّق الجهاله المترتبّه علی تغیّره عن تلک الحاله

 هنگـام خریـد آن، مبیـع        ] مشتری آن را قـبالً دیـده باشـد و            [دیدن مبیع از وصف کردن آن کفایت می کند، اگر چه            : مسأله هشتم (  -ترجمه
 [ تغییر نمی کند، مانند زمین، ظروف، آهـن و مـس و یـا            ] با سپری شدن زمان      [به شرط آنکه مبیع از اموالی باشد که معموالً          . ) نباشدحاضر  

 مدت زمانی که معموالً، مبیع طی آن مدت، تغییر می کنـد، سـپری نـشده باشـد و ایـن مـدت از نظـر زیـادی وکمـی بـه                        ]اگر تغییر می کند     
  .وت است، مانند میوه، گندم، جو و حیواناختالف مبیع، متفا

.  و مدتی که طی آن کاال معموالً تغییر می کند، سپری شود؛ بیـع صـحیح نخواهـد بـود                    ] مبیع از اموالی است که تغییر می کند          [بنابراین اگر   
 آری، اگر در مبیع، احتمال تغییر و        .زیرا به سبب تغییر کاال از حاالت اولیه، مشتری از چگونگی فعلی آن بی خبر و نسبت به آن جاهل است                    

  .] و استصحاب حالت سابق [عدم تغییر داده شود، بیع صحیح است، به دلیل عمل به اصل بقا 
  

منهما و هو البائع ) تخیّر المغبون ( بزیادته أو نقصانه، فإن کان یسیراً یتسامح بمثله عاده فال خیار و إال ) فإن ظهر المخالفه ( 
  . المشتری إن ظهر ناقصاًإن ظهر زائداً و

، به این که مبیع تغییر یافته و زیاد یا کم شده باشد، در این صـورت، اگـر ظهـور مخالفـت،                       )و در صورتی که مخالفت روشن شود        (  -ترجمه
هد بود و در غیر این  نخوا] برای بایع یا مشتری [ناچیز باشد به طوری که عرفاً در میان مردم از آن مقدار چشم پوشی شود، خیار فسخ معامله      

، حال اگر معلوم شـود مبیـع افـزایش یافتـه،            ] و می تواند معامله را برهم بزند         [خیار دارد   ( از بایع و مشتری     ) کسی که مغبون شده     ( صورت  
ه باشـند وآن را   مثالً اگر گوسـفندی را دو هفتـه پـیش دیـد    [بایع، مغبون است و اگر معلوم شود مبیع کاهش یافته، مشتری، مغبون می باشد،              

امروز خرید و فروش کنند، در صورتی که پس از خرید گوسفند، ببینند که گوسفند خیلی الغر شده، مشتری مخیّر خواهد بود و اگر ببیننـد      
  ]. که از بیماری درآمده و کامالً فربه شده، بایع مخیّر خواهد بود

*** 

   چند مسأله درباره نزاع طرفین - گفتار بیست و هشتم
إن کان هو المدّعی للتغیّر الموجب للخیار و البائع ینکـره؛ ألن البـائع یـدّعی                ) ولو اختلفا فی التغیّر قدّم المشتری مع یمینه         ( 

 بهذه الصفه و هو ینکره و ألن األصل عدم وصول حقّه إلیه، فیکون فی معنی المنکر و ألصاله بقاء یده علـی الـثمن و                          هعلم
  . للبیع وأصاله عدم التغیّرزلتحقّق االطّالع المجوّربما قیل بتقدیم قول البائع 

بـه شـرط آن     . ) اگر بایع و مشتری در اینکه آیا مبیع تغییر کرده یا نه، اختالف کنند مشتری قسم می خورد و قولش مقدم می شـود                       (  -ترجمه
 بـه ایـن صـفتی       د که مشتری   بایع ادعا می کن    ]قت   در حقی  [زیرا  . که مشتری، مدعیِ تغییری که خیار آور است، باشد و بایع آن را انکار کند              

 و نیـز اصـل ایـن اسـت     ] و اصل هم عدم علم به آن است   [کند    آن را انکار می    ، آگاهی داشته است ، و مشتری      ] نقصان[= که در مبیع است     
.  بقـای یـد مـشتری بـر ثمـن اسـت      ] استـصحاب  [ مشتری به منزله منکر خواهد بود و نیز اصـل     ،از این رو  . که حق مشتری به او نرسیده است      
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 که بیع را جایز کند، تحقـق یافتـه و   ] بر صفات مبیع به مقداری [ مقدم می شود، زیرا اطالع ] با قسم خوردنش    [قول بایع   : اند که بعضی گفته 
  .اصل عدم تغییر مبیع است

  

  أیضاً، کما یقتضیه   تمل تقدیم قول المشتری   ائع تغیّره فی جانب الزیاده و أنکر المشتری، اح        بو لو انعکس الفرض بأن ادّعی ال      
  إطالق العباره؛

  .ع و الظاهر تقدیم قول البائع؛ لعین ما ذکر فی المشترییألصاله عدم التغیّر و لزوم الب
اگر فرض مسأله برعکس شود، به این صورت که بایع مدعی تغییر مبیع در طرف زیادی شـود و مـشتری آن را انکـار کنـد، بـاز هـم                     -ترجمه

چون اصل، عدم تغییر است و نیز . این احتمال را اقتضا می کند) ره ( حتمال دارد که قول مشتری مقدم باشد، چنانکه اطالق عبارت مصنف          ا
  .اصل، لزوم بیع است

  .مشتری، ذکر شد به همان دلیلی که در موارد ادعای تغییر از سوی.  ظاهراً قول بایع مقدم است] در چنین فرضی [ولی 
  

قدیم قول المشتری فیهما جمع بین متنافیین مدعیً و دلیالً و المشهور فـی کالمهـم هـو القـسم األول فلـذا أطلـق                         و فی ت  
  .المصنّف هنا لکن نافره تعمیمه الخیار للمغبون منهما قبله و عطفه علیه مطلقاً

 [. آیـد   الزم مـی   ی، هم از جهت ادعا و هم از جهت دلیـل          و اگر بخواهیم قول مشتری را در هر دو مسأله مقدم کنیم، جمع میان دو امر متناف                 -ترجمه
عبارتش را مطلق آورد و به فروش اول مسأله، مقید نکـرد، آن اسـت   ) ره ( علّت اینکه مصنّف : ولی می توان از این اشکال با این بیان پاسخ داد که        

 ]بـه قرینـه عبـارت فقهـا     =[ است و بدین جهت ] از سوی مشتری  یعنی ادعای نقصان  [ فرض اول مسأله     ] طرحِ   [ مشهور در عبارات فقها، فقط       ]: که
نیز از این عبارت مطلق، تنها فرض اول مـسأله اسـت و اشـکالی بـر ایـشان وارد                    پس مقصود مصنف    . [ عبارتش رامطلق آورده است     ) ره  ( مصنّف  

 [ نمی سازد،    - چه بایع باشد و چه مشتری      -ر فسخ برای مغبون   با تعمیم خیا  ) ره  (  اطالق عبارت مصنّف     ]این توجیه برای    :  باید گفت  [ لکن   ]نیست  
 و سـپس اخـتالف در تغییـر را بـر تعمـیم خیـار                ] خیار فسخ را هم برای بایع وهم برای مشتری آورد            [ پیش از فرض اختالف در تغییر،        ]زیرا ایشان   

نه اینکه فقط فرض اول مـسأله       . بارت بعدی نیز عمومیت دارد     و خالصه، از عام بودن عبارت پیشین، معلوم می شود که ع            [بطور مطلق عطف کرد،     
  ]. مقصود باشد؛ و در نتیجه همان اشکال سابق، یعنی جمع میان متنافیین بر عبارت مصنف وارد است

  

لو  تقدمه علی البیع و تأخره فإن شهدت القرائن بأحدهما حکم به وإن احتمل األمران فـا                 فی قا علی تغیّره لکن اختلفا    و لو اتف  
جهان وکذا لو وجداه تالفاً و کان ممّا یکفی فی قبضه التخلیه و اختلفا فی تقدم التلف عن البیع و تأخره أو لـم یختلفـا، فإنّـه                            
یتعارض أصالً عدم تقدّم کلّ منهما فیتساوقان و یتساقطان و یتجّه تقدیم حقّ المشتری، ألصاله بقاء یـده و ملکـه للـثمن و                        

  .أثیره؛ لتعارض األصلینالعقد الناقل قد شک فی ت
و چنانچه بایع و مشتری هر دو بر اصل تغییر یافتن مبیع، اتفاق نظر داشته باشند ولی در مقدم و مؤخر بودن آن از بیع اختالف داشـته باشـند،                          -ترجمه

د و اما اگر احتمـال تقـدم و تـأخر، هـر دو     شو در میان باشد، بر طبق همان حکم می]  تغییر بر بیع[در صورتی که قراینی به نفع یکی از تأخر یا تقدم         
   .داده شود، در این صورت دو احتمالی که گذشت، در اینجا نیز وجود دارد

 تلف شده بیابنـد و مبیـع از اشـیایی باشـد کـه در قـبض آن، صـرف برطـرف         ] پس از عقد و پیش از قبض       [و نیز اگر بایع و مشتری، مبیع را         
ن دافی باشد، دو احتمال یاد شده در این مورد نیز وجود دارد واگر بـایع و مـشتری در مقـدم و مـؤخر بـو                   ساختن موانع میان مبیع و مشتری ک      

 در این صورت دو اصل عدم تقـدم هـر کـدام از              ] بلکه صرفاً می خواهند حکم آن را بدانند          [تلف از بیع، نزاع داشته باشند و یا نزاع نداشته           
ولـی نیکوسـت کـه حـق مـشتری را مقـدم       . شـود  بنابراین، یکی بر دیگری ترجیح داده نمـی       . می شوند عقد بیع، تعارض کرده هر دو ساقط        تلف و   

بداریم، به دلیل اینکه اصل، بقای ید مشتری بر مالش است و استصحاب ملکیت وی بر ثمن نیز جاری اسـت و تـأثیر عقـدی کـه نقـل دهنـده ثمـن               
  . داست، مشکوک است، زیرا دو اصل، با یکدیگر تعارض می کنن

*** 

   توصیف یا آزمایش کردن مزه و بو - گفتار بیست و نهم
بنـاءً  ( ار وال وصـف     بمن غیر اخت  ) ولو اشتراه   ( کالمسک، أو یوصف، علی االولی      ) و ریحه   ( کالدبس  ) یعتبر ما یراد طعمه     ( 

  ر هما ممّا یختلف قیمته باختالفه، کالقوام و اللون و غیه مع العلم به من غیره هذه الجه) جاز ( و هو الصحّه ) علی األصل 
  .ال یصّح بیعه اال باالعتبار أو الوصف کغیره؛ للغرر: و قیل
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و یـا  . ) باید هنگام بیع، مزه و یا بوی آن بررسـی شـود  ( مانند شیره و عطر ) کاالیی که مزه و یا بوی آن مهم و مورد نظر است           : مسأله نهم (  -ترجمه
بخـرد، جـایز   (کـه همـان صـحت اسـت     ) بنـابر اصـل   ( بدون امتحان یا توصیف بایع ) اگر مشتری آن را ( د و  توصیف شو] توسط بایع  [بهتر است   

به شرط اینکه ویژگی های دیگر آن مبیع را به غیر از طعم و بو بداند، مانند میزان غلظت و رنگ و غیر آن از صفاتی که قیمت مبیع به سـبب    ) است
  .مختلف بودن آنها، متفاوت می شود

  . غرر وجود دارد] بدون آزمایش یا توصیف [زیرا . بیع آن، همچون دیگر امور، جز با آزمایش یا توصیف بایع صحیح نیست: رخی گفته اندب
  

و األظهر جواز البناء علی األصل إحاله علی مقتضی الطبع، فإنّه أمر مضبوط عرفاً ال یتغیّر غالباً إال لعیب فیجوز اإلعتماد علیه؛ 
  . غالباً، کظاهر الصبره و انموذج المتماثل و ینجبر النقص بالخیار باقیهغرر به، کاالکتفاء برؤیه ما یدل بعضه علیالرتفاع ال

. خاطر حواله کردن مبیع بـر مقتـضای طـبعش         ه   می توانیم بنا را اصل سالم بودن گذاریم، ب         ] در بیع آن     [ اظهر آن است که      ] به نظر ما     [ولی   -ترجمه
  .مشخص است  امری معین و- که غالباً تغییری نمی یابد، مگر آنکه عیب داشته باشد-ه بنا بر عرفزیرا طبع یاد شد

بنابراین، اعتماد بر آن اصل جایز است، زیرا غرر و جهالت به سبب آن برطرف می شود، مانند اکتفا کردن به دیدن مقداری از جنس که غالباً بر چگونگی 
  .شود با خیار فسخ مشتری، جبران مینقص داشته ، این نقص  ر کپه و نمونه جنس مثلی؛ واگر معلوم شودند ظاهبقیه آن داللت می کند، مان

  

و یتعیّن األرش لو تـصرف  ( إن لم یتصرف فیه تصرّفاً زائداً علی اختباره ) فإن خرج معیباً تخیّر المشتری بین الرّد و األرش  ( 
خالفـاً لـسالر حیـث خیّـر        . لتناول األدلّه لـه   ) أعمی  ( المشتری المتصرف    ) و إن کان  ( کما فی غیره من أنواع المبیع       ) فیه  

  .األعمی بین الرّد و األرش و إن تصرف
البته در صورتی که مشتری تصرفی در مبیع،        . ) که معیوب از کار درآید، مشتری میان پس دادن آن و یا گرفتن ارش مخیّر می باشد                و در صورتی  (  -ترجمه

، چنـان کـه در سـایر انـواع     )شـود    ارش، متعین می] نمی تواند آن را پس دهد و [و اگر در مبیع تصرف کرده باشد،    . ( ن، نکرده باشد  جز امتحان کردن آ   
، نابینـا را نیـز شـامل        1زیرا ادلۀ حکـم یـاد شـده       .) نابینا باشد (مشتری ای که تصرف کرده      ) اگرچه  (  حکم همین است،     ] اگر تصرف کرده باشد      [مبیع نیز   

 ایـن در    [. ، چرا که ایشان نابینا را بین رّد کردن مبیع و گرفتن ارش مخیر دانسته اسـت، هرچنـد در آن تـصرف کـرده باشـد                          )ره  ( شود، برخالف سُلّار     یم
  ].بیع، باعث فساد و تباهی آن نشودصورتی است که بررسی و آزمایش بو و یا مزه م

  

  .لمکان الضروره و الحرج) د باختباره، کالبطّیخ و الجوز و البیض ما یفس( من غیره اعتباره ) و أبلغ فی الجواز ( 
 إن کـان لـه      –و لیس له الرّد للتصرف      -) رجع بأرشه   ( بعد کسره   ) ظهر فاسداً   ( و إن   فذاک ،   اشتراه فظهر صحیحاً    ) فإن  ( 

  . حیث ال یقابل الثمن مالأجمع، لبطالن البیع ) رجع بالثمن ( کالبیض الفاسد ) و لو لم یکن لمکسوره قیمه ( قیمه 
بـدون  ) و اما اگر مبیع از اموری باشد که بررسی و آزمایش آن باعث فساد آن می شود، مانند خربزه و گردو و تخم مـرغ، جـواز بیـع آن      (  -ترجمه

، ]بـدون آزمـایش    [) در صورتی کـه  ( پس . بخاطر وجود ضرورت و حَرَج و زحمت.)  روشن تر و سزاوارتر است     ] بنابر اصالت صحت   [(آزمایش  
فساد آن معلوم شود، مـشتری ارش آن        ( و پس از شکستن آن،      ) پس از خرید    ( آن را بخرد و سالم از کار درآید، بیع صحیح خواهد بود و اما اگر                

ورتی اسـت کـه   البتـه ایـن حکـم در صـ    .  در آن تـصرف کـرده اسـت   ] بـا شکـستن آن       [و حق رد کردن مبیـع را نـدارد، زیـرا            ) گیرد  را از بایع می   
مشتری همه بهایی را که پرداختـه، از بـایع           (مثل تخم مرغ فاسد،     ) که شکسته آن هیچ قیمتی نداشته باشد        و در صورتی  ( قیمتی داشته باشد      نآ شکسته
  .به خاطر اینکه در مقابل ثمن، مالی قرار نمی گیرد. زیرا در این صورت بیع باطل می شود. ) گیردپس می

  

  .نظراً إلی عدم المالیه من حین العقد فیقع باطالً ابتداءً) لعقد مفسوخاً من أصله و هل یکون ا( 
بعد الکسر و ظهور الفساد التفاتاً إلی حصول شرط الصّحه حین العقد و إنما تبّین الفساد بالکسر فیکون ) أو یطرأ علیه الفسخ ( 

مر حـین البیـع، ال أحـدث         عن عدم المالیّه فی نفس اال      و رجحان األول واضح؛ ألن ظهور الفساد کشف       ) نظر  ( هو المفسد؟   
  .عدمها حینه، و الصحّه مبنیه علی الظاهر و فی الدروس جزم بالثانی و جعل األول احتماالً و ظاهر کالم الجماعه

 عقد، مالیت نداشته و در نتیجه، بیع با توجه به اینکه مبیع در واقع از زمان وقوع) و در فرض اخیر، در اینکه آیا عقد از اصل فسخ می شود     (  -ترجمه
بـا توجـه بـه اینکـه در     ) فسخ بر آن عارض و طاری می شـود؟     ( هنگام شکستن و ظاهر شدن فساد       ) یا آنکه   ( از همان ابتدا باطل واقع بوده است و         

.  باطل کننده عقد خواهد بـود ] فساد  معلوم شدن[وقت عقد، شرط صحت بیع حاصل بوده و فساد بیع، با شکستن معلوم شده است، در نتیجه همین                
زیرا معلوم شدن فـساد مبیـع، از مالیـت نداشـتن            . و رجحان احتمال اول واضح است     ). نظر و تأمل است     ( ،  ] نه عدم مالیت مبیع از زمان انعقاد عقد          [

                                                           
  .2، ح16، کتاب التجاره، ابواب الخیار، باب وسائل -1
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 [ هنگام شکستن، ایجاد کرده باشد و صحت بیـع  مبیع در واقع به هنگام عقد، پرده برمی دارد و این گونه نیست که معلوم شدن فساد، عدم مالیت را      
 جـزم کـرده و   ]بطالن بیـع در زمـان شکـستن مبیـع      = [به احتمال دوم   » دروس  « در کتاب   ) ره  ( مصنف  .  بنابر ظاهر امر است    ]پیش از شکستن مبیع     

  .ظاهر کالم جماعتی از فقها نیز همین است: احتمال اول را به صورت احتمال ذکر کرده و گفته
  

الذی اشتراه فیه إلی موضع اختباره، فعلی األول علی البائع و علی الثانی علی ) الفائده فی مؤونه نقله عن الموضع ( تظهر ) و ( 
  .قوعه فی ملکه و یشکل بأنه و إن کان ملکاً للبائع حینئذٍ لکن نقله بغیر أمره، ال یتّجه الرجوع علیه بالمؤونه لوالمشتری؛

که بنـابر احتمـال     . ) روشن می شود  ( خرید به محل آزمایش و بررسی،       ) دو قول در مورد هزینه نقل و انتقال آن از محل            فایده این   (  -ترجمه
 و بنابر احتمال دوم، هزینه آن بر عهده مشتری می باشـد، چـون انتقـال در    ] چون نقل، در ملک او واقع شده [اول، هزینه، بر عهده بایع است      

بنابر احتمال اول، مبیع فاسـد هرچنـد ملـک بـایع اسـت؛ لکـن مـشتری آن را بـدون         : و اشکال می شود به اینکهملک او صورت گرفته است      
  .دستور بایع، انتقال داده است، بنابراین مناسب نیست که مشتری برای گرفتن هزینه انتقال به بایع رجوع کند

  

ور و هـو منفـی هنـا؛ الشـتراکهما          ا یتّجه مـع الغـر      إنم -مغر حیث یرجع بما     -و کون المشتری هنا کجاهل استحقاق المبیع      
  . الجهل فی

 مشتری در اینجا همانند مشتریی است که نمی داند فروشنده، مالک مبیع نیست، که برای گرفتن مخارجی که                   ]:  اگر کسی بگوید   [و   -ترجمه
 پسندیده است که فریب در میان باشد؛ در حالی           در صورتی  ]این مقایسه   :  در جواب گوییم   [ رجوع می کند؛     ] به بایع فضولی     [محتمل شده   

  . یکسانند] به باطن مبیع [زیرا بایع و مشتری، هر دو در جهل . که اینجا فریبی در کار نیست
  

 انعکس الحکم و اتّجه کونـه       - لو کان مملوکاً و طلب مالکه نقله أو ما فی حکمه           -و لو ارید بها مؤونه نقله من موضع الکسر        
  . قاً؛ لبطالن البیع علی التقدیرینعلی البائع مطل

البتـه در صـورتی کـه     .  را قصد کرده باشـد     ] و آزمایش کردن     [، مؤنه انتقال مبیع فاسد از محل شکستن         »مؤنه  « از  ) ره  ( اگر مصنف    -ترجمه
 و یـا از مـشتری کـاری را          ، ملک شخص دیگری باشد و همو از مشتری بخواهد که مبیع را از ملک او به جایی دیگر انتقال دهد                    ]آن محل    [

 مناسب است که هزینه انتقال بـر عهـده بـایع    ] یعنی [که در حکم نقل مبیع است، درخواست کند، در این صورت، حکم برعکس می شود،              
در ایـن   [زیـرا برطبـق هـر دو فـرض     . ] چه بگوییم بیع از اول باطل می شود و چه بگوییم از وقت ظهور فساد، باطل مـی باشـد            [باشد، مطلقاً   

  . بیع باطل می باشد]هنگام 
  

و احتمال کونه علی المشتری؛ لکونه من فعله و زوال المالیه عنهما مشترک أیضاً بین الوجهین و کیف کان فبناء حکمها علی 
  .الوجهین لیس بواضح

 و چون مالیت مبیع از هر دو ] نه بایع    [است   یاحتمال دارد هزینه انتقال مبیع از محل شکستن، بر عهده مشتری باشد، چون انتقال، کار مشتر                -ترجمه
   ] .   و هزینه بنابر هر دو قول، بر عهده مشتری خواهد بود[فرقی بین دو قول نیست  البته بنابراین احتمال نیز.  زایل شده است]بایع و مشتری  = [

مکان را ثمره دو قول یاد شده قـرار دادن           ینه انتقال از آن   ، حکم هز  ] خواه مقصود، مکان خرید باشد خواه مکان امتحان           [ خالصه، در هر صورت     
   .]برای دو قول ذکر شده، اشکال وارد است  و در هر دو صورت، بر ثمره ای که[ واضح نیست ] برای ما [

  

ول و یـشکل    لفه من المشتری علی الثانی دون األ      تو ربما قیل بظهور الفائده أیضاً فی ما لو تبّرأ البائع من عیبه، فیتّجه کون                
صحه الشرط علی تقدیر فساد الجمیع؛ لمنافاته لمقتضی العقد؛ إذ ال شیء فی مقابله الثمن فیکون أکل مال بالباطل و فی ما                      

  .لو رضی به المشتری بعد الکسر و فیه أیضاً نظر؛ ألن الرضا بعد الحکم بالبطالن ال أثر له
 مبیع، تبری جسته باشد نیز ظاهر می شود، به این صورت کـه بنـابر               ] و فسادِ    [یع از عیب    ثمره دو قول در جایی که با      : برخی گفته اند    -ترجمه

 - در صورتی که همـه مبیـع فاسـد باشـد    -ولی صحیح بودن اشتراط تبری.  مشتری می باشد] به ضرر [قول دوم، نه قول اول، تلف شدن مبیع     
 اگر [ چیزی در برابر ثمن قرار نمی گیرد و در نتیجه            ] در آن صورت     [چون  . زیرا آن شرط، با مقتضای عقد منافات دارد       . مورد اشکال است  

، بـه  ] و فاسـد در آمـدن مبیـع    [ در جایی است که مشتری پس از شکـستن  ] و ثمره دیگر [. أکل مال به باطل خواهد بود]بایع، ثمن را پس ندهد  
 ایـن ثمـره نیـز    ] باید گفـت  [، ولی ]یع ندارد و بنابر قول دوم در آن مؤثر است که بنابر قول اول، رضایت او تأثیری در بطالن ب      [معامله راضی شود؛    

  .زیرا پس از حکم به بطالن بیع، رضایت مشتری تأثیری نخواهد داشت. اشکال دارد
*** 



 
   
   

  

47

 
 ]متاجر  [   متون فقه 

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

   فروختن مُشک در پوست آن - گفتار سی ام
و إن لـم  ( ره و هی الجلده المشتمله علـی المـسک          بالهمز، جمع فأره، به أیضاً، کالفأره فی غی       ) یجوز بیع المسک فی فأره      ( 

 -و یـشّم  ( بـإبره ثـم یخـرج        )  بأن یدخل فیه خیط    -و فتقه ( بناءً علی أصل السالمه، فإن ظهر بعد فتقه معیباً تخیّر           ) تفتق  
  .فع الجهاله رأساًتترل) أحوط
کـه آن نیـز بـا     » فاره  «با همزه تلفظ می شود و جمع        ] پوسته معنی   ب» فأر  «  واژه   [. ) فروختن مشکل در پوست آن جایز است      : مسأله دهم (  -ترجمه

اگرچه گشوده نشده باشـد  ( مشتمل بر مشک را گویند     پوست  » فاره  « . نیز با همزه است      ]موش  [ = درغیر مشک   » فارهٌ« همزه می باشد ، چنان که       
اما اگر گشوده شود، بـه ایـن صـورت           (یوب درآید، مشتری مخیّر خواهد بود،        شکافتن آن، مع   ] بیع و    [بنابراین اگر پس از     . ، بنابر اصل سالم بودن    )

  .زیرا جهالت کامالً برطرف می شود. ) در آن داخل کنند و بیرون بیاورند و ببویند، احوط می باشد( با سوزن ) که نخی را 
*** 

  تن ماهی در نیزار همراه با نیخفرو  - گفتار سی و یکم
  .للجهاله ولو فی بعض المبیع) ام، مع ضمیمه القصب، أو غیره ال یجوز بیع سمک اآلج( 

  .زیرا جهالت، هرچند در بعض مبیع، وجود دارد.) فروختن ماهی در نیزارها همراه با نی یا غیر آن جایز نیست: مسأله یازدهم(  -ترجمه
  

 و إن ضمّ إلیه شیئاً ولو لبناً محلوباً؛ ألن أی) کذلک ( بفتح الضاد و هو الثدی لکّل ذات خفّ أو ظلف ) وال اللبن فی الضرع ( 
أما عدم الجواز بدون الضمیمه فموضع وفاق، و أما معها فالمـشهور أنّـه              . ضمیمه المعلوم إلی المجهول تصیّر المعلوم مجهوالً      

  . کذلک
 پایی است که کـف پـایش هماننـد کـف پـای       به فتح ضاد به معنی پستان هر نوع چهار    ]» ضرع  «  واژه   [) همچنین فروختن شیر در پستان      (  -ترجمه

 جـایز  [یعنی اگرچه به آن شیر، چیزی دیگر پیوست شود، هر چند آن چیز، شیر دوشیده شده باشد،      ) با ضمیمه   ( شتر و یا دارای سم شکافته است،        
بیع مال مجهول بدون پیوست، مورد اجماع اما صحیح نبودن .  زیرا پیوست کردن مال معلوم به مال مجهول، معلوم را نیز مجهول می گرداند          ]نیست  

  .فقها است و اما همراه با پیوست نزد مشهور فقها بیعش باطل است
  

نعم لو . یصّح استناداً إلی روایه ضعیفه و بالغ الشیخ فجّور ضمیمه ما فی الضرع إلی ما یتجدّد مدّه معلومه و الوجه المنع: و قیل
  .وقع ذلک بلفظ الصلح اتّجه الجواز

مبالغـه  ) ره ( شیخ طوسی 1. ضعیف است] به نظر ما سندش [بیعش صحیح است و به روایتی استناد کرده اند که           : ولی برخی از فقها گفته اند      -مهترج
هتـر آن   قول ب] به نظر ما [ولی .  پدید می آید، ضمیمه شود] مثالً یک هفته [کرده و اجازه داده که شیر در پستان، به شیرهایی که در مدت معلومی    

ح واقع شود؛ قول بهتـر جـواز بیـع    ل به صورت ص]ضمیمه کردن مال مجهول به مال معلوم  = [آری، اگر این کار   . است که بیع مجهول، جایز نیست     
  .آن است

  

و فصّل آخرون فحکموا بالصحه مع کون المقصود بالذات المعلوم و کون المجهول تابعاً و البطالن مع العکس و تساویهما فی 
  .صد الذاتی و هو حسن، و کذا القول فی کل مجهول ضمّ إلی معلومالق

بیع [ مال معلوم باشد و مال مجهول، تَبَعی باشد، به صحت ] در بیع [اگر مقصود اصلی  : عده ای دیگر تفصیل داده اند به این شکل که          -ترجمه
گر مقصود اصلی، مال مجهـول و مقـصود تبعـی مـال معلـوم              یعنی ا  [ حکم کرده اند؛ و در صورت عکس،         ]مال مجهول به همراه مال معلوم       

، و نیز در صورت تساوی مال معلوم با مال مجهول در قصد اصلی به بطالن بیع یاد شده حکم کرده اند و این قول مـورد پـسند مـا نیـز                       ]باشد  
  .  هر مال مجهولی که به مال معلوم پیوست شود، حکم همین است] بیع [ در ] به طور کلی [. هست

  

  .و إن ضمّ إلیه غیره أیضاً؛ لجهاله مقداره، مع کون غیر الجلود موزوناً فال یباع جزافاً) وال الجلود و االصواف و االشعار علی االنعام ( 
یـرا  ز. ، هر چند به هر یک از آنها مال دیگـری نیـز پیوسـت شـود                )و نیز فروختن پوستها و پشمها و موها بر بدن چهارپا جایز نیست              (  -ترجمه

  .مقدارش مجهول است، عالوه بر اینکه این اشیاء جز پوست، با وزن سنجیده می شوند؛ از این رو نمی توان آنها را به طور گزاف فروخت
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 مـع ألن المبیع حینئذ مشاهد، و الوزن غیـر معتبر        ) مستجزّاً أو شرط جزّه فاألقرب الصحّه       ( و شبهه   ) إال أن یکون الصوف     ( 
  .إن استجزّت، کالثمره علی الشجره و إن استجذّتکونه علی ظهرها و 

فرا رسیده باشد یـا آنکـه چیـدن آن را شـرط کـرده باشـند، کـه در ایـن صـورت                        ( و مانند آن    ) مگر آنکه زمان چیدن پشم حیوان       (  -ترجمه
 پـشم در پـشت حیـوان      زیرا مبیع در این صورت، مشاهده می شود و وزن کـردن، در صـورتی کـه                . ) نزدیک تر به صواب، صحّت آن است      

  .باشد، معتبر نیست، اگرچه وقت قیچی کردن آن فرا رسیده باشد، همانند میوه بر روی درخت، اگرچه وقت چیدنش فرا رسیده باشد
  

، و هو  و ینبغی علی هذا عدم اعتبار اشتراط جزّه؛ ألن ذلک ال مدخل له فی الصحّه، بل غایته مع تأخیره أن یمتزج بمال البائع
  .لو امتزجت لقطه الخضر بغیرها، فیرجع إلی الصلح ضی بطالن البیع، کماال یقت
زیرا اشتراط یـاد    . معتبر نیست ] در زمان فروش، برای تصحیح بیع آن        [ بنابر دلیلی که گذشت سزاوار است بگوییم که اشتراط چیدن            -ترجمه

یع با مال بایع آمیخته می شود و این آمیختگی مقتضی بطالن بیع شده نقشی در صحت بیع آن ندارد، بلکه نهایت آن است که با تأخیر آن، مب       
] کـه فروختـه شـده و پـس از چـین اول روییـده       [ با چـین دیگـر   ] که فروخته شده و هنوز چیده نشده [ چنانکه اگر یک چین سبزی   . نیست

  .به صلح رجوع می شود] له در هر دو مسأ[ بنابراین، . ] این آمیختگی مقتضی بطالن بیع نخواهد بود[ آمیخته شود، 
  

  .ولو شرط تأخیره مده معلومه و تبعیه المتجدد بنی علی القاعده السالفه، فإن کان المقصود بالذات هو الموجود صحّ و إال فال
شـرط شـود،    مـی رویـد،     ] ت یـاد شـده      که در مد  [ تا زمانی معلوم و نیز تابع بودن پشمهایی         ] از زمان فروش    [ و اگر تأخیر در چیدن       -ترجمه

باشـد ، بیـع   ] دروقت بیـع  [ همان پشمهای موجود ] دربیع [ پس اگر مقصود اصلی . برقاعده ای که گذشت ، مبتنی خواهد بود   ] صحت بیع   [
  .صحیح خواهد بود وگرنه بیع باطل می باشد

*** 

   فروش کرم ابریشم - گفتار سی و دوم
و نفس القّز و إن کان الدود فیه؛ ألنه کـالنوی فـی             ( نفعه مقصوده محلله    ألنه حیوان طاهر ینتفع به م     ) یجوز بیع دود القّز     ( 

  .فال یمنع من بیعه) التمر 
و ( زیرا کرم، حیوانی پاک است و منفعتی دارد که حالل و مقصود عقال است،               . ) فروختن کرم ابریشم جایز است    : مسأله دوازدهم (  -ترجمه

بنابراین وجود کرم، مانع از بیع خـود ابریـشم          . ) رم داخل ابریشم مانند هسته داخل خرما است       خود ابریشم اگرچه در درون آن باشد، زیرا ک        
  .نیست

  .و ربما احتمل المنع؛ ألنه إن کان حیّاً عرّضه للفساد و إن کان میّتاً دخل فی عموم النهی عن بیع المیته
  .حتی تمنع میتته و هو ضعیف ، الن عرضه الفساد الیقتضی المنع ، والدود الیقصد بالبیع 

اسـت و در  ] و مـوت   [ ض فـساد     در معر  - در صورتی که کرم زنده باشد      -البته احتمال بطالن چنین بیعی نیز وجود دارد، زیرا ابریشم          -ترجمه
] موتو [دزیرا در معرض فسا   .  ولی احتمال منع از بیع، ضعیف است       1.که مرده باشد، بیع آن، مشمول عموم نهی از بیع میته خواهد بود            صورتی

  . ممانعت کند] از صحت بیع ابریشم [ قرار گرفتن، مقتضی منع از بیع نیست و در بیع خود ابریشم، کرم داخل آن قصد نشده تا میته آن، 
  

إن فی النوی منفعه مقصوده کعلَف الدواب، بخالف الدود المیّت : و قد یقال» ألنه کالنوی « : و إلی جوابه أشار المصنف بقوله
  .ن ال تمنع من صحّه البیعو کیف کا

، به پاسخ همین احتمال، اشـاره کـرده         ]زیرا کرم داخل ابریشم مانند هسته داخل خرماست         [ = » ألنه کالنوی   « با گفتن   ) ره  ( مصنف   -ترجمه
 چهارپایـان؛   در هسته خرما، منفعت مقـصود عقـال وجـود دارد، ماننـد علـف              : گفته شود ] بر همین قول مصنف اشکال شده       [ است و چه بسا     

  . ]چون کرم، مورد معامله نیست[ وجود کرم مانع از صحت بیع ابریشم نیست، ] به نظر ما [ ولی در هر صورت . برخالف کرم مرده
*** 
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   فروش مبیع با ظرفش - گفتار سی و سوم
ان ما جرت به زائداً عـن وزن        سواء ک ) اُسقط ما جرت العاده به للظرف       ( جاز بیعه مع وزنه معه و       ) إذا کان المبیع فی ظرف      ( 

الظرف قطعاً اُم ناقصاً ولو لم تطرّد العاده لم یجز إسقاط ما یزید إال مع التراضی وال فرق بین إسقاطه بغیر ثمن أصالً و بثمن                         
  . مغایر للمظروف

ه متعارف است برای ظرف آن کـم        مقداری ک ( ، و آن را همراه با ظرف وزن کنند          )اگر مبیع در درون ظرفی باشد       : مسأله سیزدهم (  -ترجمه
روال ] بـرای کـم کـردن مقـدار وزن ظـرف            [ خواه آن مقدار متعارف به طور قطع از وزن واقعی ظرف بیشتر باشد یا کمتر و اگر                  ) می شود   

در کم کردن [ و کم کنند؛ مگر با رضایت دو طرف ] یا کمتر از وزن واقعی [ عادی ای وجود نداشته باشد، جایز نیست بیشتر از وزن واقعی  
  .مظروف، مغایر باشد] پولِ [ فرقی نیست که در ازای ظرف، پولی نگیرد و یا در ازای آن پولی بگیرد که با ] وزن ظرف 

  

لحـصول  ) فاألقرب الجـواز    ( من غیر وضع جاعالً مجموع الظرف و المظروف مبیعاً واحداً بوزن واحد             ) ولو باعه مع الظرف     ( 
  . للجهاله وال یقدح الجهل بمقدار کل منهما منفرداً؛ ألن المبیع هو الجمله الکل فرد بخصوصهمعرفه الجمله الرافعه 

، بدین گونه که مجموع ظروف و مظروف )بفروشد ( کم کند ] برای ظرف، وزنی را [ بدون اینکه ) اگر مبیع را همراه با ظرف آن (  -ترجمه
مثل آنکه یک کیلو شیرینی را با قوطی آن بخرد، و فروشنده وزن قوطی را نیز روی [ ، به یک وزن قرار دهد] به یک قیمت و    [ را یک مبیع    

مجمـوع، علـم دارد و همـین مقـدار،     ] وزنِ  [، زیـرا بـه   )اقرب صحت این بیع اسـت ( ، در این صورت ]شیرینی و به همان قیمت حساب کند     
زیرا مبیع، همـان مجمـوع   . زیان نمی زند] به صحت بیع  [و مظروف جهالت را برطرف می کند و معلوم نبودن وزن خاصّ هر کدام از ظرف              

  .است نه هر کدام به تنهایی
  

  .ا فی قوّه مبیعین و هو ضعیفمال یصحّ حتی یعلم مقدار کل منهما ألنّه: و قیل
بـه  [  ولی 1.به منزله دو مبیع هستندچنین بیعی صحیح نیست، مگر اینکه وزن هر کدام به تنهایی معلوم باشد، زیرا آنها     : برخی گفته اند   -ترجمه

  .این قول ضعیف است] نظر ما 
*** 

  )القول فی اآلداب و هی أربعه و عشرون(   چیز می باشد24 آداب خرید و فروش که - گفتار سی و چهارم
  آگاهی از احکام تجارت. 1
 ال یـشترط معرفـه االحکـام      ) و  ( من الربا   من التکسب، لیعرف صحیح العقد من فاسده، و یسلم          ) التفقه فیما یتواله    : االول( 

ألن المراد به هنا معرفتها علی وجه یـصحّ و قـد قـال علـی                ) یکفی التقلید   ( قتضیه ظاهر األمر بالتفقه بل      یباالستدالل کما   
  .»من اتّجر بغیر علم فقد ارتطم فی الربا ثم ارتطم  «):ع(

از کسب و تجارت، برای آنکه بتواند       ) گیرد  فل می شود و تصدی آن را بر عهده می         دانستن احکام و مسائل کارهایی که متک      : اول(  -ترجمه
خـود بدسـت آورد،   ] و اسـتنباطِ  [ شرط نیست که این احکام را بـا اسـتدالل          ) و  ( عقد صحیح را از عقد باطل باز شناسد و از ربا سالم بماند              

. زیرا مراد از تفقه در اینجـا شـناخت احکـام بطـور صـحیح اسـت                . ) کندت می تقلید کفای (  مقتضی آن است، بلکه      2چنانکه ظاهر امر به تفقه    
  :فرمودند] در این باره ) [ ع(حضرت علی 

  3». هر کس بدون آگاهی از احکام تجارت، به تجارت بپردازد، پی در پی در ربا فرو می رود« 
 رعایت انصاف نسبت به همه. 2

نعم لـو فـاوت بیـنهم بـسبب       . فال یفرّق بین المماکس و غیره وال بین الشریف و الحقیر          ) ف  التسویه بین المعاملین فی اإلنصا    : الثانی( 
  .لکن یکره لآلخذ قبول ذلک و لقد کان السلف یوکّلون فی الشراء ممّن ال یُعرف هرباً من ذلک. فضیله و دین فال بأس

] چانه می زنـد   = [بنابراین، بین کسی که سخت معامله می کند      ) . با طرفهای معامله خود انصاف را به طور مساوی رعایت کند          : دوم(  -ترجمه
آری، اگر بر اساس برخورداری از فضیلت و دیانت، میان آنها فرق            . و غیر او فرقی نگذارد و نیز بین انسان شریف و انسان حقیر فرق نگذارد              

                                                           
  .1، باب282، ص12ئل، ج وسا-1
  .4و 1، ح 1، باب 282، ص12وسائل، ج  -2
  .2، ح1، باب 283، ص12 وسائل، ج -3
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پیشینیان ما برای رهایی از ایـن کراهـت، کـسی    . کروه استقبول کردن آن تفاوت، م] مشتری [ = لکن برای گیرنده  . بگذارد، اشکالی ندارد  
  .گرفتندشناخته شده نباشد، برای خریدهایشان وکیل می] نزد بایع [ را که 

 اقاله پشیمان. 3

و هـو مطلـق     . »أیّما عبد مسلم أقال مسلماً فی بیع أقال اهللا عثرته یوم القیامـه              « ) ع(فقد قال االدق    ) إقاله النادم   : الثالث( 
  .إال أنّ ترتب الغایه مشعر به. النادم و غیره  فی

  .فلو کان للمشتری خیارٌ فسخ به ولم یکن محتاجاً الیها) إذا تفرّقا من المجلس أو شرطا عدم الخیار ( و إنما یفتقر إلی اإلقاله 
) ع(امـام صـادق     . ] راضـی و توافـق طـرفین معاملـه اسـت          اقاله به معنای بـرهم زدن معاملـه بـا ت          . ) [ اقاله کردن کسی که پشیمان شده است      : سوم(  -ترجمه

  1». ] گیردنادیده می[ = هر بنده مسلمانی عقد واقع میان خود و مسلمانی را اقاله کند، خداوند لغزشهای او را در روز قیامت اقاله خواهد کرد « : فرمودند
بخشیده شدن   = [، ولی ترتّب غایت     ]و هر دو را شامل می شود        [ رد  پشیمان و غیر پشیمان اطالق دا     ] مشتری  [ این حدیث نسبت به     ] اگرچه  [ 

که مجلس را ترک کرده باشند و یا آنکـه عـدم خیـار    ( به اقاله نیاز است ) هنگامی . ( پشیمان دارد] مشتری [ ، اشاره به    ]گناه در روز قیامت     
داشته باشد، می تواند معامله را بـا اعمـال خیـار بـر هـم زنـد و دیگـر        ] مجلس [ خیار ] و یا بایع  [بنابراین، اگر مشتری   . ) را شرط کرده باشد   

  .نیازی به اقاله نخواهد داشت
  

له له، خصوصاً الحدیث السابق، فأنه لم یتقید بتوقف المطلوب دلشمول األ) نعم : و هل تشرع اإلقاله فی زمن الخیار؟ األقرب( 
  ).إال إذا قلنا هی بیع ( ئذٍ فی اإلقاله حین) وال یکاد تتحقق الفائده ( علیها 

لداللتها علی ) أو قلنا بأن اإلقاله من ذی الخیار إسقاط للخیار ( فیترتّب علیها أحکام البیع من الشفعه و غیرها، بخالف الفسخ 
  .االتزام بالبیع

ا لو تبیّن بطالن اإلقاله و إسقاط الخیار الیختصّ بلفظ، بل یحصل بکل ما دّل علیه من قول و فعل و تظهر الفائده حینئذٍ فیم  
  .فلیس له الفسخ بالخیار

زیـرا  . ) باشـد  نزدیک تر به صواب آن است که مشروع می] اختالف هست و [ در اینکه آیا اقاله در زمان خیار، مشروع است یا نه؟     (  -ترجمه
بـر مـشروعیت اقالـه در زمـان وجـود خیـار       [ کر شـد،  اقاله، زمان خیار را نیز شامل می شود؛ به ویژه حدیثی که ذ] استحبابِ  [ ادلّه مربوط به    

) [ ثمره میان ایـن دو قـول  . (بر اقاله متوقف باشد   ] بر هم زدن معامله     [ = چرا که آن حدیث، مقید نشده به صورتی که مطلوب           . ] داللت دارد 
کـه  ) بـدانیم   ] و معامله مـستقلی     [ که آن را بیع     تنها در صورتی تحقق دارد      ] ( و مشروع نبودن آن     [ اقاله در زمان خیار،     ] یعنی مشروع بودن    

در این صورت احکام بیع، از قبیل حق شفعه و و غیر آن، در اقاله نیز جاری می شود در حالی که اگر آن را فسخ بدانیم این احکـام مترتـب                               
  .نخواهد شد

.) اله از سوی کسی که خیار دارد، اسـقاط خیـار او مـی باشـد               اق: بگوییم] ( فایده دیگر جواز اقاله در زمان خیار این است که           ) [ یا آنکه   ( و  
است و اسقاط خیـار در لفـظ خاصـی        ] و اعمال نکردن حق خیار و اسقاط آن         [ چون نفس درخواست اقاله، نشان دهنده التزام شخص به بیع           

 فایده اقاله در صورتی که اقاله را اسـقاط           تحقق می یابد و    - چه قول باشد و چه فعل      -منحصر نیست؛ بلکه با هر چه که بر اسقاط داللت کند          
چـون اقالـه، خیـار را سـاقط         . [ خیار بدانیم، آن است که اگر معلوم شود اقاله باطل است، وی نخواهد توانست بیع را با حق خیار، فسخ کنـد                     

  . ]کرده بود
  

  :یل بسقوط الخیار لمن قال لصاحبهلما ذکرناه من الوجه و من ثمّ ق) و یحتمل سقوط خیاره بنفس طلبها مع علمه بالحکم ( 
  .اختر و هو مرویّ أیضاً

به خاطر دلیلی   . ) کندو احتمال دارد که به مجرد درخواست اقاله، خیار او ساقط شود، در صورتی که بداند اقاله، خیار را ساقط می                    (  -ترجمه
بـه  ] صاحب خیار اسـت      [اگر کسی که    : یل است که گفته شده    و به خاطر همین دل    ] داللت درخواست اقاله بر التزام به بیع        . [ که ذکر کردیم  

عقد از طرف   : زیرا معنای این کالم این است که      . [ ، حق خیارش ساقط می شود     »اختیار کن   ] لزوم بیع یا فسخ آن را       « : [ طرف مقابل بگوید  
  2.در روایت نیز آمده است] » اِختِر « با گفتن [ و سقوط خیار . ] من لزوم دارد

  

                                                           
  .2، ح3، باب 286، ص12، ج وسائل -1
  .3، ح2 مستدرک الوسائل، کتاب التجاره، باب  -2
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ألقوی عدم السقوط فی الحالین لعدم داللته علی االلتزام حتی بااللتزام و یجوز أن یکون مطلوبه من اإلقاله تحصیل الثواب و ا
  .بها فال ینافی إمکان فسخه بسبب آخر و هو من أتّم الفوائد

زیرا . ساقط نمی شود  ] و حتی اقاله کردن     درخواست اقاله   [ = به نظر ما قول قوی تر آن است که خیار فسخ در هر دو حالت یاد شده                   -ترجمه
  . داللت نمی کند- حتی با داللت التزامی-]از طرف اقاله کننده [ هیچ یک از آن دو، بر التزام به بیع 

فـسخ بیـع بـه    : بایـد گفـت  [ رو امکان دارد هدف صاحب خیار از اقاله کردن، به دست آوردن ثواب، به سـبب آن باشـد، از ایـن             ] چرا که   [ 
] اختالف دو قول می تواند      [ منافات ندارد و تحصیل ثواب از کامل ترین فوائد          ] خیار فسخ   [ = اقاله، با امکان فسخ بیع با سببی دیگر         ] هوسیل
  . ]بنابراین باز هم برای اقاله در زمان خیار می توان فایده ای تصور کرد. [ باشد

 نیاراستن کاال. 4

أما تزیینه لغایه اُخری کما لو کانت الزینه مطلوبه         . فیه الجاهل مع عدم غایه اُخری للزینه      لیرغب  ) عدم تزیین المتاع    : الرابع( 
  .عاده فال بأس

اه به آن باشد و هیچ هـدف دیگـری          در جایی که هدف از این آراستن، جذب مشتری ناآگ         ) تزیین نکردن و نیاراستن کاال      : چهارم(  -ترجمه
  .ستن، چیزی دیگر باشد، مانند تزیین کاال در بین مردم مورد پسند باشد، اشکالی ندارداما اگر هدف از آرا. نباشد] در میان [

 ذکر عیوب کاال.  5

للخبر و ألن ذلک مـن تمـام اإلیمـان و         : فیه عیب ظاهراً کان أم خفیاً     ) إن کان   (الموجود فی متاعه    ) ذکر العیب   : الخامس( 
  .النصیحه

بـه جهـت    . خواه عیب آن آشکار باشد و خـواه ناپیـدا         . ) در صورتی که عیبی در آن باشد      ( ال  موجود در کا  ) بیان عیب   : پنجم(  -ترجمه
  . و نیز برای آنکه این کار نشانه کامل بودن ایمان او و خیرخواهی او نسبت به برادر دینی است1روایت بوده

 ترک سوگند در خرید و فروش.  6 

من باع و اشتری « ) : ع(و قال » ویل للتاجر من ال و اهللا و بلی و اهللا « ) :ع(قال ) ترک الحلف علی البیع و الشراء: السادس( 
  .»الربا و الحلف و کتمان العیب و المدح إذا باع و الذم إذا اشتری : فلیحفظ خمس خصال و إال فال یشتر وال یبیع

  2.»آری، به خدا قسم «و » نه، به خدا قسم «  تاجر، بخاطر گفتن نفرین بر« : فرمودند) ص(پیامبر اسالم ). ترک سوگند در خرید و فروش : ششم(  -ترجمه
و گرنـه، خریـد و فـروش    ] ترک گوید [ هر کس خرید و فروش می کند، باید مواظب باشد پنج چیز را              « : فرمودند) ص(و نیز آن حضرت     

 3.»الی دیگران هنگام خرید ربا، سوگند، پنهان کردن عیب کاال، تعریف از کاالی خود هنگام فروش، پست کردن کا: نکند
  

أحدهم رجل اتخذ اهللا عزّ و جلّ بضاعه ال یشتری األب یمین وال یبیـع األب                : ثالثه ال ینظر اهللا إلیهم    « ) :ع(و قال الکاظم    
  .أما الکاذب فعلیه لعنه اهللا. و موضع األدب الحلف صادقاً» یمین 
ر ظر رحمت نمی کند، یکی از ایشان مردی است کـه خداونـد را سـرمایه خـود قـرا            خداوند، به سه گروه ن    « :  فرمودند )ع(امام کاظم    -ترجمه
  4». دهد و چیزی نمی خرد مگر با سوگند و چیزی نمی فروشد مگر با سوگند می

  .اما اگر به دروغ سوگند بخورد که لعنت خدا بر اوست. آنچه مستحب است، ترک سوگند راست می باشد] باید دانست [ 
  خرید و فروشآسان گیری در. 7

فإنّ ذلک موجبٌ للبرکه و الزیاده و کذا یستحبّ فی القضاء و            ) المسامحه فیهما و خصوصاً فی شراء آالت الطاعات         : السابع( 
  .االقتضاء للخبر

ان گیـری،   زیـرا آسـ   ]. ) ماننـد مُهـر و جانمـاز        [ ویژه در خرید وسـایل طاعـات        ه  مسامحه و آسان گیری در خرید و فروش، ب        : هفتم(  -ترجمه
در [ موجب برکت و افزایش مال است و همچنین کسی که چیزی قرض می گیرد و یا چیزی به دیگری قرض می دهد، مستحب اسـت کـه     

  . آسان بگیرد؛ زیرا در این مورد نیز روایت وارد شده است] هر دو صورت 

                                                           
  .2، باب، ح284، ص12 وسائل، ج -1
  .5، ح25، باب 310، ص12 وسائل، ج -2
  .2، ح2اب ، ب284، ص12 وسائل، ج-3
  .2، ح162 فروع کافی، کتاب المعیشه، باب الحلف فی الشراء و البیع، ص  -4
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 ذکر تکبیر و شهادتین پس از خرید. 8

اللهم إنّی اشتریته التمس فیه من فضلک « : و لیقل بعدهما) تشهده الشهادتین بعد الشراء و ( ثالثاً ) تکبیر المشتری : الثامن( 
  ». فاجعل لی فیه فضالً، اللهم إنّی اشتریته ألتمس فیه رزقاً فاجعل لی فیه رزقاً

دا مـن ایـن کـاال را خریـده ام و     خداونـ «: و پس از آن بگویـد    . ) تکبیر گفتن و بیان شهادتین مشتری پس از خرید        ( سه بار   : ) هشتم(  -ترجمه
، پـس بـرای مـن در        مفضل تو را در آن خواهانم؛ پس در آن برای من فضلی قرار ده؛ خداوندا این مال را خریده ام و امید روزی در آن دار                         

   1». آن روزی ای قرار ده
 از مقدار تعیین شده، کمتر بگیرد و بیشتر بدهد.  9

  .بأن یزید کثیراً بحیث یجهل مقداره تقریباً) اجحاً، نقصاناً و رجحاناً الیؤدّی إلی الجهاله أن یقبض ناقصاً و یدفع ر: التاسع( 
  .و لو تنازعاً فی تحصیل الفضیله قدّم من بیده المیزان و المکیال؛ ألنّه الفاعل المأمور بذلک، زیاده علی کونه معطیاً و آخذاً

یشتر از مقدار تعیین شده بدهد، البته این کمـی و زیـادی نبایـد بـه انـدازه ای باشـد کـه بـه                          کمتر از مقدار تعیین شده بگیرد و ب       : نهم(  -ترجمه
  .]در نتیجه معامله، غرری گردد[ ، به این گونه که آنقدر زیاد کند که مقدار تقریبی آن معلوم نباشد )جهالت مبیع و یا ثمن بینجامد

مقـدم  ] در عمل به استحباب یـاد شـده         [ ی که ترازو یا مکیال در دست اوست،         و اگر بایع و مشتری در تحصیل این فضیلت، نزاع کنند، کس           
  .زیرا وزن کننده که مأمور به تحصیل ثواب است، او می باشد، عالوه بر اینکه وی، دهنده و گیرنده، هر دو است. می شود

 ذکر نکردن محاسن کاالی خود و معایب کاالی طرف مقابل. 10

ولـو ذّم سـلعه نفـسه بمـا ال یـشتمل            (للخبـر المتقـدّم و غیـره        ) ما سلعته وال یذّم سلعه صاحبه       أن ال یمدح أحده   : العاشر( 
  . ) الکذب فال بأس علی
و اگـر از     ( و روایـات دیگـر       2، به دلیل روایتی کـه ذکـر شـد         )از کاالی خود تعریف نکند و از کاالی طرف خود، بد نگوید             : دهم(  -ترجمه

  . ) که دروغی در آن نباشد، مانعی نداردکاالی خود بد بگوید، در صورتی
 سود گرفتن به قدر نیاز از مؤمنان. 11

ربح المؤمن علی المؤمن حرام، إال أن یشتری بأکثر من مئـه         « ): ع(قال الصادق   )  علی المؤمنین    حترک الرب : الحادی عشر ( 
   ».درهم فاربح علیه قوت یومک، أو یشتریه للتجاره فاربحوا علیهم و ارفقوا بهم

سود گرفتن مؤمنی از مؤمن دیگر حرام است، مگر آنکه مشتری بیـشتر             « : فرمودند) ع(، امام صادق    )از مؤمنین سود نگیرد     : یازدهم(  -ترجمه
از صد درهم، خرید کند که در این صورت از او به مقدار مخارج یک روز خود سود بگیرد و یا مشتری، مبیع را برای داد و ستد بخـرد کـه                  

  3». صورت از وی سود بگیرید، ولی به آنان ارفاق کنیددر این 
  

فی ذلک الیوم مع انضباطهم و إال تـرک الـربح           ) موزّعه علی المعاملین    ( له و لعیاله    ) إال مع الحاجه فیأخذ منهم نفقه یوم        ( 
  .ما دلّ علیه الخبرکل ذلک مع شرائهم للقوت، أما للتجاره فال بأس مع الرفق، ک. علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومه

تقـسیم  (در آن روز    )  میان مشتریان خـود      را( خود و نان خورهایش     ) مگر آنکه نیاز به آن داشته باشد که در این صورت هزینه یک روز               (  -ترجمه
ت پس از بـه دسـت آوردن        مشتریان معین باشند و در غیر این صور       ] تعداد  [ البته در صورتی که     . ) می کند و از هر کدام بخشی از آن را می گیرد           

همه این احکام در جایی است که خرید مؤمنین برای خوراکشان باشد، امـا اگـر   . خرجی همان روزش، سود گرفتن از مشتریان بعدی را ترک کند       
  .دالبته به شرط مدارا، چنانکه روایت ذکر شده بر آن داللت دار. برای داد و ستد بخرند، اشکالی در سود گرفتن از آنان نیست

 سود نگرفتن از کسی که وعده احسان به وی داده. 12

  .فیجعل إحسانه الموعود به ترک الربح علیه» هلم اُحسن إلیک «:ک الربح علی الموعود باإلحسان بأن یقول له تر: الثانی عشر
  .لکراهه المؤکدهو المراد به ا. »الربح لرجل هلم اُحسن بیعک یحرم علیه إذا قال الرجل ل« ) : ع ( قال الصادق 

در ایـن صـورت   ) سود نگیـرد   ( » . نزد من بیا تا به تو نیکی کنم       « :و مثالً به او گفته      ) از کسی که وعده احسان به او داده         : دوازدهم(  -ترجمه
] مـشتری  [ = کـسی  بـه  ] بـایع  [ = هرگـاه مـردی   « : فرمودند) ع(امام صادق   . احسانی را که وعده داده بود، سود نگرفتن از مشتری قرار دهد           

                                                           
  .2و 1، ح 20، باب 304، ص12 وسائل، ج -1
  .3، ح2، باب 285، س12 وسائل، ج  -2
  .1، ح10، باب 293، ص12، ج  وسائل -3
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 مـراد از حرمـت در       1». در این صورت سود گرفتن از مشتری بر او حـرام اسـت            » نزد من بیا که در معامله به تو احسان خواهم کرد            « : بگوید
  . این روایت، کراهت مؤکد است

 مغازه را زودتر نگشاید و دیرتر نبندد. 13

 بل یبادر إلی قضاء حاجته و یخرج منه؛ ألنه مـأوی الـشیاطین کمـا أنّ                 )ترک السبق إلی السوق و التأخّر فیه        : الثالت عشر ( 
  .المسجد مأوی المالئکه فیکون علی العکس وال فرق فی ذلک بین التاجر و غیره، وال بین أهل السوق عادهً و غیرهم

بلکه زودتر کار خود را انجام دهـد و  . ) ن آیدچنین نباشد که زودتر از دیگران به بازار رود و دیرتر از دیگران از آن بیرو               : سیزدهم(  -ترجمه
] در رفـتن و بـاز آمـدن      [  پـس مـسجد      2.از آنجا بیرون آید، زیرا بازار جایگاه شیاطین است، همانطوری که مسجد جایگـاه فرشـتگان اسـت                 

محـسوب مـی شـود و غیـر او      عکس بازار می باشد و در حکم ورود و خروج از بازار، بین تاجر و غیر او و بین کسی که در عرف، بـازاری                          
  .فرقی نیست

 معامله نکردن با دونان. 14

أو من ال یسره اإلحسان وال تسوؤه اإلساءه، أو     . و هم الذین یحاسبون علی الشیء الدون      ) ترک معامله االدنین    : الرابع عشر ( 
رجل :  لهم فی کسبهم، قال الجوهری و هم الذین الیبارک- بفتح الراء-)و المحارفین . (من ال یبالی بما قال وال ما قیل فیه

إذا شدّد علیه فی معاشه، کأنّه : مبارک، و قد حورف کسب فالن: و هو خالف قولکم  أی محدود محرو– بفتح الراء –محارف 
) کرادو اال. (الً بأنّهم أظلم شیءأی ذوی اآلفه و النقص فی أبدانهم، للنهی عنه فی األخبار، معلّ) و المؤوفین ( میل برزقه عنه 

  .، معلّالً بأنّهم حیّ من أحیاء الجنّ کشف اهللا عنهم الغطاء و نهی فیه ایضاً عن مخالطتهم)ع(للحدیث عن الصادق 
و یـا آن کـه، نـه نیکـی      ] 2. [ کنـد کسی که امور ناچیز را نیـز حـساب مـی    ] 1[ یعنی ) ترک کردن معامله با افراد پست    : چهاردهم(  -ترجمه

و یا کسی کـه هرچـه دربـاره مـردم بگویـد و از هرچـه مـردم                    ] 3[ کند،  ی کند و نه بدی کردن به او ناراحتش می         کردن به او خوشحالش م    
» جـوهری   « . ] ) به اصطالح کـم روزی و بـد اقبـال هـستند           [ و کسانی که در کسب و کارشان برکت نیست          . ( درباره او بگویند باکی ندارد    

رجـلٌ  « : است؛ بـرخالف ایـن کـه بگـویی        ] از روزی با برکت     [  یعنی مردی که بدشانس و محروم        به فتح راء،  » رجلٌ مُحارَف   « : گفته است 
و مبتالیان به   ( یعنی معاش او برایش تنگ شده که گویا روزی از وی رو برگردانده است               » حورِف کسبُ فالن    « : و گفته می شود   » مبارک  
زیرا در روایات، از معامله با ایـشان نهـی شـده اسـت و     . ت و نقص در بدنشان استیعنی آنان که آف ]) مانند جزام و کوری و پیسی       [ بیماری  

و در آن، ] در ایـن مـورد   ) [ ع(، به دلیل ورود روایـت، از امـام صـادق    )کردها(  و 3.آنها ستمکارترین مردمند: علتش را چنین بیان کرده که  
 و عـالوه بـر آن، در   4.برداشته است] مخفی بودن را [ داوند از رویشان پرده آنها طایفه ای از جنّ هستند که خ  : علّت را چنین گفته است که       

  5.همین حدیث حتی از اختالط با آنان نیز نهی شده است
  

  کالظَلَمه؛) و ذوی الشبهه فی المال ( للنهی عنه وال یتعدّی إلی غیرهم من أصناف الکفار؛ لألصل و الفارق ) و اهل الذمّه ( 
  . الهلسریان شبههم إلی م

کنـد بـه     از کفار ذمّی به سـایر اقـسام کفـار، سـرایت نمـی             ] حکم کراهت معامله    [  و   6، زیرا از معامله با آنها نهی شده       )و کفار ذمّی    (  -ترجمه
که همان ورود روایت در مورد خصوص کفار ذمّی است، پس معامله با کفار حربی، خوارج، غـاله و                   [ و وجود فارق    ] برائت  [ جهت اصلِ   

] و کسانی که خمس و زکات اموال خود را نمـی پردازنـد،              [ ، مانند ستمکاران    )و کسانی که اموالشان شبهه ناک است        . ] ( مکروه نیست . ..
  .زیرا موجب سرایت شبهه مال آنها به مال مشتری می شود

  عدم تصدّی امر وزن و کیل برای نا آشنا با آن. 15
  یحرم: ین إلی المحرم و قیلیحذراً من الزیاده و النقصان المؤد) زن إذا لم یحسن ترک التعرض للکیل أو الو: الخامس عشر( 

                                                           
  .1، ح9، باب 292، ص12 وسائل، ج  -1
  .60، باب 344 همان، ص -2
  .22، باب 307، ص12 وسائل، ج -3
  .2و1، ح 23، باب 12وسائل، ج  -4
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  .حینئذٍ؛ للنهی عنه فی األخبار المقتضی للتحریم و حمل علی الکراهه
رام ب افـزایش یـا کاهـشی کـه بـه حـ      تـا مبـادا مرتکـ   . ) در صورت عدم آشنایی و مهارت، متـصدی پیمانـه و وزن کـردن نـشود     : پانزدهم(  -ترجمه
 و نهـی، مقتـضی حرمـت        1در صورت عدم مهارت، متصدی شدن، حرام است، زیرا در روایات از آن نهی شـده               : برخی گفته اند  . انجامد، گردد  می

  .نهی یاد شده بر کراهت حمل می شود] ولی به نظر ما [ است، 
 باال نبردن قیمت هنگام ندا. 16

): ع(علیها من الدالل، بل یصبر حتی یسکت ثمّ یزید إن أراد، لقول علی ) ء ترک الزیاده فی السِلعه وقت الندا: السادس عشر( 
  .»إذا نادی المنادی فلیس لک أن تزید و إنما یحرم الزیاده النداء و یحلّها السکوت « 

کند تـا دالل سـاکت شـود و سـپس     بلکه صبر ) باال نبرد ( ، ]برای جلب مشتری بیشتر  [ دالل  ) قیمت کاال را هنگام فریاد کردنِ       : شانزدهم(  -ترجمه
کنـد، حـق نـداری    ، فریـاد مـی  ]دالل =  [وقتی که منادی « : فرمودند) ع(زیرا حضرت امیر . افزایش دهد] کاال را بخرد، قیمت آن را   [ اگر خواست   

، و ] کـه فریـاد منـادی بلنـد اسـت      حرمت افزایش قیمت تا وقتی اسـت    [ = فریاد منادی، افزودن قیمت را حرام می کند         . زیاد کنی ] کاال را   [ قیمت  
  2. »کندسکوت او آن را حالل می

 کار نکردن در مابین الطلوعین. 17

  ).سما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشم( و هو االشتغال بالتجاره ) ترک السوم : السابع عشر( 
  .خرید و فروش را ترک کند] بهتر است [  و . )در فاصله میان طلوع فجر و طلوع خورشید کاالی خود را عرضه نکند: هفدهم(  -ترجمه

أنّ الدعاء فیه أبلغ فی طلب الرزق من « : عنه وألنّه وقت دعاءٍ و مسألهٍ هللا تعالی، ال وقت تجاره و فی الخبر) ص(لنهی النبی 
  .»الضرب فی البالد 

از خداونـد   ] روزی  [زمان یاد شده وقت دعا و درخواسـت         :  و نیز به دلیل اینکه     3.از تجارت در آن وقت نهی کردند      ) ص(زیرا پیغمبر اکرم     -ترجمه
  ].و درخواست روزی از مردم [ متعال است، نه وقت تجارت 

  4.است] و مؤثرتر [ روزی، رساتر  در آن وقت، از سیر کردن در شهرها، برای طلب] و طلب روزی از خدا [ در روایت آمده است که دعا 
 داخل نشدن در معامله دیگری. 18

بأن یطلب ابتیاع الذی یرید أن یشتریه و یبذل زیاده ) بیعاً و شراءً ( المؤمن ) ترک دخول المؤمن فی سوم أخیه : لثامن عشرا( 
» ال یسوم الرجل علی سوم أخیه « ): ص(لقول النبی : عنه لیقدمه البائع، أو یبذل للمشتری متاعاً غیر ما اتّفق هو و البائع علیه

فلو ظهر له ) بعد التراضی أو قربه ( بالتحریم ألنّه األصل فی النهی و إنّما یکره أو یحرم :  و من ثمّ قیلو هو خبرٌ معناه النهی
  . ما یدلّ علی عدمه فال کراهه وال تحریم

. ]) [ د نـشود و به اصطالح روی دست او بلن[ خود، چه در خریدن و چه در فروختن داخل نشود         ( مؤمن  ) مؤمن در معامله برادر     : هجدهم(  -ترجمه
برای رسیدن به این هـدف، قیمـت        [ به این گونه که، انسان بخواهد کاالیی را که مشتری قصد خرید آن را دارد، بخرد و                  : ] داخل شدن در خریدن   

به ایـن فـرد     [ م بدارد و    را بر او مقد   ] مشتری دوم   [ = پیشنهاد کند، تا فروشنده این شخص       ] می پردازد   [ مشتری اول   ] مبلغی که   [ بیشتر از   ] کاال را   
 بـه   - غیر از کاالیی که بایع و مشتری، بر معامله آن توافق کـرده انـد               -انسان بخواهد کاالیی را   : به این گونه که   ] بفروشد و داخل شدن در فروختن       

   .] تا مشتری بیاید و از بایع دوم بخرد[ مشتری عرضه کند 
و [ بـه صـورت خبـر اسـت     ] گرچـه  [  و ایـن حـدیث   5»مله برادر ایمانی خود معامله نمی کنـد        هیچ مردی، بر روی معا    «: فرمودند) ص(چون پیامبر   

زیـرا اصـل   ] نه مکـروه [ از این رو، بعضی از فقها آن کار را حرام دانسته اند        . ولکن معنای آن همان نهی است     ] صراحتاً از این کار نهی کرده است        
  .در نهی، حرمت است

که تراضی صورت گرفتـه باشـد   ( حرام است ] بنابر قول برخی [ مکروه و یا ] بنا بر قول مشهور ) [ در صورتی   ( یمانی  داخل شدن در معامله برادر ا     
  .کراهت و یا حرمت ندارد] دخول در معامله [ ، اما اگر برای او قرینه ای که داللت کند، هنوز تراضی صورت نگرفته ظاهر گردد )یا نزدیک باشد 

                                                           
  .8، باب 292، ص 12 وسائل، ج -1
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لم یجعل نفسه بدالً من ( سواء دخل أحدهما علی النهی أم ال، بأن ابتداً فیه معاً قبل محلّ النهی ) ن اثنین ولو کان السوم بی( 
  .لصدق الدخول فی السوم) أحدهما 

صـورت گـرفتن تراضـی یـا نزدیـک بـه       [ = بـر محـل نهـی       ] با وجود نهـی     [ ، خواه یکی از آن دو       )و اگر معامله میان دو نفر است        (  -ترجمه
 مثل آنکه پیش از آنکه مورد نهی تحقق یابد، دو مـشتری همزمـان شـروع بـه معاملـه کـرده                       -داخل شده باشد و یا بر غیر محل نهی        ] یراضت

  .کنددخول در معامله برادر ایمانی، صدق می] با این کار، باز هم [ ، زیرا )خود را جایگزین یکی از آن دو نسازد ] ( شخص ثالث  [ -باشند
  

ألنّها موضوعه عرفاً لطلب الزیاده ما دام الدالل یطلبها، فإذا حصل اإلتفاق بین الدالل و ) ه فیما یکون فی الدالله و ال کراهی( 
  .الغریم تعلقت الکراهه؛ ألنّه الیکون حینئذٍ فی الدالله و إن کان بید الدالل

زیرا در عرف، داللی کردن برای به دست آوردن سـود  . ) داگر دالل در حال داللی کردن باشد، وارد شدن در معامله کراهتی ندار    (  -ترجمه
] .نشده است، این حکم صادق می باشدو بین او مشتری توافق حاصل     [ البته تا وقتی که دالل درصدد تحصیل قیمت باالتر است           . بیشتر است 

زیرا در این صورت، دخول در اثنای .  خواهد بودهمچنان مکروه] در معامله [ بنابراین، اگر دالل و مشتری بر مبلغی توافق کنند، داخل شدن 
   ].کندبلکه ورود در معامله برادر ایمانی صدق می[ صدق نمی کند، اگرچه کاال هنوز در دست دالل باشد ] که جایز بود [ داللی 

  

لب منه و من من عدم صدق الدخول فی السوم من حیث الط) ه نظر لو فی کراهیه طلب المشتری من بعض الطالبین الترک ( 
  .مساواته له فی المعنی حیث أراد أن یحرم مطلوبه

در اینکه آیا کراهت دارد مشتری از کسی که خواهان همان کاال است، بخواهد از آن صرف نظر کنـد، یـا آنکـه کراهـت نـدارد، نظـر و           (  -ترجمه
مانی صدق نمی کنـد، بـه جهـت اینکـه ایـن شـخص، از بـرادر                  دخول در معامله برادر ای    ] یک نظر این است که مکروه نیست، زیرا         . ) [ تأمل است 

چنین درخواسـتی در معنـا، بـا دخـول در معاملـه      ] نظر دیگر این است که مکروه است زیرا      [ ایمانی تنها درخواست منصرف شدن را کرده است و          
  .محروم سازد] د کاالی مورد نظر او خری[ = خواسته است برادر ایمانی را از مطلوبش ] با این درخواست [ برابر است، زیرا شخص 

  

 ألنّـه ) وال کراهیه فی ترک الملتمس منـه       ( و الظاهر القطع بعدم التحریم علی القول به فی السوم و إنّما الشک فی الکراهه                
 المکروه و قضاء حاجه ألخیه و ربما استحبّت إجابته لو کان مؤمناً و یحتمل الکراهه لو قلنا بکراهه طلبه؛ إلعانته له علی فعل              

  .هذه الفروع من خواص الکتاب
یقیناً حرمتی در کار نیست، بلکـه در کراهـت داشـتن            ] در این مسأله    [ قائل به حرمت شویم،     ] مسأله پیشین   [ ظاهراً بر فرض اینکه در       -ترجمه

  .درخواست یاد شده نیز بحث است
زیـرا ایـن کـار، بـرآوردن نیـاز بـرادر       . ) ص مورد نظر، کراهتی نـدارد اما اگر از او بخواهد چنین کند، ترک کردن آن معامله از سوی شخ ( 

 مـستحب باشـد و اگـر درخواسـت تـرک            - در صورتی که درخواست کننده مؤمن باشـد        -ایمانی محسوب می شود و چه بسا اجابت کردن        
ت کننده را در انجام عمل مکروه یاری داده         معامله را مکروه بدانیم، احتمال دارد قبول آن نیز کراهت داشته باشد، زیرا قبول کننده درخواس               

  .ذکر این فروع از ویژگی های این کتاب است. است
 وکیل نشدن شهرنشینی از سوی بادیه نشین. 19

ال یتوکل حاضر لبـاد،     « ): ص(و هو الغریب الجالب للبلد و أن کان قرویّاً، قال النبی            ) ترک توکل حاضر لبادٍ     : التاسع عشر  ( 
  .»رزق اهللا بعضهم من بعض دعوا الناس ی

بادیه نشین، شخص غریبی است که بـرای شـهر، کـاال            . ) کسی که شهرنشین است وکیل کسی که بادیه نشین است، نشود          : نوزدهم(  -ترجمه
 حـال خـود     شهرنشین وکیل بادیـه نـشین نـشود، مـردم را بـه            « : فرمودند) ص(پیامبر اسالم   ] و نه بیابان    [ می آورد، اگرچه ساکن روستا باشد       

  1». کند تأمین می] بادیه نشینان [ = را بواسطه برخی دیگر ] شهرنشینان [ = واگذارید، خداوند روزی برخی از مردم 
  

  .و حمل بعضهم النهی علی التحریم و هو حسن لو صحّ الحدیث، و إال فالکراهه أوجه، للتسامح فی دلیلها
قول به تحریم، در صورتی که سـند حـدیث صـحیح باشـد بهتـر      ] به نظر ما نیز [ ده اند و برخی از فقها این نهی را بر حرمت حمل کر  -ترجمه

  .زیرا در ادله کراهت تسامح می شود. همان کراهت نیکوست] اگر سندش صحیح نباشد [ = است وگرنه 
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لم به لم یکـره، بـل کانـت         وجهل الغریب بسعر البلد، فلو ع     . ابتداء الحضریّ به، فلو التمسه منه الغریب فال بأس به         : و شرطه 
  .ولو باع مع النهی انعقد و إن قیل بتحریمه وال بأس بشراء البلدیّ له؛ لألصل. مساعدته محض الخیر

بنابراین، اگر بادیه نشین از وی بخواهـد        . در صورتی است که شهرنشین خودش پیشنهاد وکیل شدن را مطرح کند           ] مکروه  [ وکالتِ   -ترجمه
بنـابراین اگـر قیمـت    . در شهر را ندانـد   ] کاال  [ بادیه نشین، قیمت    ] شرط دیگر وکالت مکروه آن است که        [ ندارد و   وکیل او شود، کراهتی     

نهـی از   ] وجـود شـرایطِ     [ شهر را بداند، وکیل شدن شهرنشین، مکروه نیست، بلکه کمک کردن شهرنشین به وی خیر محض است و اگر با                     
ولـی اگـر شـهر نـشین     .  نشین را بفروشد، این بیع منعقد می شود، اگرچه این وکالت را حرام بـدانیم             کاالی بادیه ] وکیل او شود و     [ وکالت،  

  .کاالیی را برای بادیه نشین بخرد، مکروه نیست زیرا اصل، عدم کراهت است
  خارج نشدن از شهر برای خرید از قافله. 20
) أربعه فراسخ : وحده. ( د إلی بلد للبیع علیهم أو الشراء منهمللرکبان و هو الخروج إلی الرکب القاص) ترک التلقّی : العشرون( 

الخروج ألجله، فلو اتّفق مصادفه الرکب فی خروجه لغرض ) إذا قصد ( فما دون، فال یکره مازاد؛ ألنه سفر للتجاره و إنّما یکره 
فی ) ص(م به لم یُکره، کما یشعر به تعلیله فی البلد فلو عل) بالسعر ( القادم ) مع جهل البائع أو المشتری ( لم یکن به بأس و 

  .و االعتبار بعلم من یعامله خاصّه» صر و المسلمون یرزق اهللا بعضهم من بعض مال یتلقّ أحدکم تجاره خارجاً من ال« :قوله 
داکثر مسافتی را کـه نبایـد   یعنی ح[ آید، از شهر خارج نشود؛ و حد آن برای خرید و فروش از قافله ای که به سوی شهر می     : بیستم(  -ترجمه

اما بیشتر از آن کراهتی ندارد، زیرا سفر بـرای تجـارت محـسوب مـی شـود و                   ) است  ( و کمتر از آن     ) چهار فرسخ   ] برای این کار طی کند      
طـور  از این رو، اگر در وقت بیـرون رفـتن بـرای هـدفی دیگـر، بـه                   ) با قصد همان کار حرکت کند       ( کراهت این کار در صورتی است که        

در ) قیمـت کـاال   ] ی که وارد شهر می شـود  [ و فروشنده یا خریدار . ( اتفاقی با قافله برخورد کند، در خرید و فروش با آنان کراهتی نیست         
بیـان  ) ص(بنابراین اگر قیمت آن را در شهر بداند، خارج شدن به سوی قافله کراهت ندارد، چنانکه علتی کـه پیـامبر اکـرم                       ) را نداند   ( شهر  

کسی از شما به قصد تجارت بـه اسـتقبال قافلـه ای از              « : ، اشاره می کند، آن حضرت فرمودند      ]ندانستن قیمت در شهر     [ = فرمودند، به شرط    
مالک، تنها دانـستن کـسی   ] در دانستن نرخ شهر [ و 1». شهر بیرون نرود، خداوند برخی از مسلمانان را به واسطه برخی دیگر روزی می دهد              

  ].نه دانستن افراد دیگر قافله [ استقبال رونده معامله می کند است که با 
  

ممّن اشتراه من الرکب بالشرائط و من ترتّبت یده علی یده و إن ترامی، لقول الصادق ) ترک شراء ما یتلقّی ( کذا ینبغی ) و ( 
  .اربر النهی فی هذه األخو ذهب جماعه إلی التحریم لظاه» ال تلقَّ وال تشتر ما یتلقّی وال تأکل منه « ): ع(

و نیز اگر آن کـاال،  ) آن کاال را نخرد     (  با تحقق شرایط کراهت      –) از کسی که به استقبال قافله تجاری رفته         ( نیز سزاوار است    ) و  (  -ترجمه
اه به دست آمده نیـز نخـر و    خودت به استقبال نرو و آنچه را از این ر         « : فرمودند) ع(چند دست چرخیده بازهم آن را نخرد، زیرا امام صادق           

  .  جمعی از فقها در این مسأله قائل به تحریم شده اند، زیرا نهی وارد شده در خبر ظهور در حرمت دارد2». از چنین مالی نخور
  

  .فیتخیّر المغبون علی الفور فی األقوی) إال مع الغبن ( للبائع و المشتری ) وال خیار ( و علی القولین یصحّ البیع 
و خیاری برای خریدار و یا فروشـنده جـز در صـورت غـبن               ( بیع صحیح است    ] کراهتِ استقبال یا حرمت آن      [ ولی بنابر هر دو قول       -ترجمه

  .باید فوراً خیار غبن را اعمال کند] اگر خواست [ مغبون : و بنابر قول قوی تر) نیست 
  

یث ال یصدق التلقّی و إن کان جاهالً بسعره؛ لألصل وال فـی             وال کراهه فی الشراء و البیع منه بعد وصوله إلی حدود البلد بح            
  .بیع نحو المأکول و العطف علیهم و إن تلقّی

اگرچـه  .  خرید و فروش با آنها مکروه نیـست     -  به گونه ای که به استقبال رفتن بر آن صدق نکند            –پس از رسیدن قافله به حومه شهر       -ترجمه
بـا ایـن   [ خوردنی و علف، به قافله کراهتـی ندارنـد، اگرچـه    : هت است و نیز فروختن چیزهایی مانندنرخ شهر را ندانند، زیرا اصل، عدم کرا   

  .به استقبال قافله برود] قصد 
  پرهیز از احتکار. 21
   و هو جمع الطعام و حبسه یتربّص به الغالء و األقوی تحریمه مع حاجه الناس- بالضمّ–) ترک الحُکره : الحادی و العشرون( 

                                                           
  .1، ح37، باب 327 و 5، ح36، باب 326، ص12وسائل، ج -1
  .2، ح36، باب 326، ص12، جوسائل  -2
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  .»أنه ملعون « و » الیحتکر الطعام إال خاطی« و أنه ) ص( لصحّه الخبر بالنهی عنه عن النبّی إلیه؛
. عبارت است از جمع آوری و نگهداری طعام، بـه انتظـار گـران شـدن قیمـت آن                  » حُکره  « ) پرهیز از احتکار کردن     : بیست و یکم  (  -ترجمه

ردم به آن طعام، حرام است، زیرا خبری که از این کار نهی کرده سـندش صـحیح      احتکار، در صورت نیازمندی م    : قول قوی تر آن است که     
  2». محتکر ملعون است « و 1»طعام را جز شخص خطاکار احتکار نمی کند « : نقل شده است) ص(است و این خبر از پیغمبر اکرم 

  

و إنّما یکـره إذا وجـد   ) و السمن و الزیت و الملح الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب    : ( سبعه أشیاء ) فی  ( و إنّما تثبت الحکره     
  .مع الحاجه وال یتقیّد بثالثته أیّام فی الغالء و أربعین فی الرُخص) ولو لم یوجد غیره وجب البیع ( باذل غیره یکتفی به الناس 

احتکار وقتی مکروه اسـت کـه       ) مک  گندم، جو، خرما، مویز، روغن، روغن زیتون و ن        : ( احتکار، تنها در هفت مورد صدق می کند        -ترجمه
اگر نزد کسی دیگـر ایـن اجنـاس    ( از این رو . فرد دیگری غیر از محتکر این مواد غذایی را توزیع کند و مردم نیاز خود را با آن تأمین کنند            

مقید بـه گذشـت     ]  است و    فوری[ و وجوب فروش آن     ) واجب است آن را بفروشد      ( به آن احتیاج داشته باشند      ] نیز  [ و مردم   ) یافت نشود   
  .  نیست-  در وقت ارزانی– و یا چهل روز– در وقت گرانی-سه روز

  

حیث یجب علیه البیع ) و یسعّر علیه ( و ما روی من التحدید بذلک محمول علی حصول الحاجه فی ذلک الوقت؛ ألنه مظنّتها 
ال یجوز التسعیر فی الرخص مـع عـدم الحاجـه قطعـاً و              و  ) و إال فال    ( فی الثمن؛ لما فیه من اإلضرار المنفی        ) إن أجحف   ( 

بل یؤمر بالنزول عن المجحف و إن کان فی معنی التسعیر، إال أنه . األقوی أنّه مع اإلجحاف حیث یؤمر به ال یسعّر علیه أیضاً
  .ال یحصر فی قدر خاص

شدن مردم در آن اوقات، حمل شده است، زیـرا در آن وقـت    که وجود بیع را به اوقات یاد شده مقید کرده بر نیازمند              3روایت وارده  -ترجمه
کند، ( در قیمت و بهای آن ) در فروش آن زیاده روی ( بیع طعام بر او واجب شود و    ) و اگر   ( به گمان قوی مردم نیازمند طعام خواهند شد         

وگرنـه نـرخ،   . ( اضرار در شرع نفی شـده اسـت  زیرا گران فروشی، اضرار بر مردم است و . ) مشخص می سازد( برای او   ) حاکم نرخ آن را     
بـه  [ ولـی   . در ایام ارزانی و فراوانی طعام، و عدم نیازمندی مردم به آن، قطعاً جـایز نیـست                ] از طرف حاکم    [ نرخ گذاری   . ) تعیین نمی شود  

او ] مـواد غـذایی   [  باز هم بـر  قول قوی تر آن است که در صورت اجحاف در قیمت در جایی که محتکر مأمور به فروش می شود،      ] نظر ما   
قیمت گذاری نمی شود بلکه تنها پایین آمدن از قیمت اجحاف شده امر می شود، هرچند این امر در معنای نرخ گذاری اسـت، ولـی بـا آن،          

  .این فرق را دارد که قیمت خاصی تعیین نمی شود
  ترک ربا در اجناس شمردنی. 22
: لألخبار الصحیحه الداله علی اختصاصه بالمکیل و الموزون و قیـل          ) عدود علی األقوی    ترک الربا فی الم   : الثانی و العشرون  ( 

کالتمر بالزبیب و ) مع اختالف الجنس ( فی الربویّ ) و کذا فی النسیئه ( یحرم فیه أیضاً استناداً إلی روایه ظاهره فی الکراهه 
و » إذا اختلف الجنس فبیعوا کیف شئتم « ): ص(لکراهه إظهر؛ لقوله إنّما کره فیه؛ لألخبار الداله علی النهی عنه إال أنّها فی ا

  .بتحریمه لظاهر النهی، کالسابق: قیل
اخبـار  ] حـرام نبـودن ربـا در اجنـاس شـمردنی      [ و دلیـل  ) ترک کردن ربا در اجناس شمردنی، بنـابر قـول قـوی تـر               : بیست و دوم  (  -ترجمه 

ربـا در اجنـاس شـمردنی نیـز حـرام      :  بعضی گفتـه انـد   4.دنی و پیمانه ای اختصاص می دهد      صحیحی است که حرمت ربا را به کاالهای کشی        
یعنـی اجنـاس    [در اجنـاس ربـابردار،      ) و نیز ترک ربا در بیع نسیه        . ( ظهور در کراهت دارد   ] به نظر ما    [  که   5مستند ایشان روایتی است   . است

در این مورد ربا، کراهت دارد، بخـاطر وجـود اخبـاری            . د فروش خرما به مویز    مانن) در صورت اختالف جنس آنها      ] ( کشیدنی و پیمانه ای     
زمانی کـه   « ): ص( در این روایات، ظهور معنای نهی در کراهت، بیشتر است به دلیل فرمایش پیامبر                6.که از چنین معامله ای نهی کرده است       

                                                           
  .8و13، ح27، باب 315 و 314، ص12وسائل، ج -1
  .3،ح313، ص12وسائل، ج  -2
  .1، ح27، باب 312، ص12، ج وسائل -3
  .6، باب 434، ص12 وسائل، ج -4
  .7، ح16، باب 449 همان، ص -5
  .2، ح13، باب 442 همان، ص-6



 
   
   

  

58

 
 ]متاجر  [   متون فقه 

     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

د مـسأله   نحرام است، زیرا همان   ] در مسأله یاد شده     [ ربا  : عتقدند برخی م  1». جنس عوضین مختلف باشد، هرگونه که می خواهید معامله کنید         
  .پیشین، نهی ظهور در حرمت دارد

  نسبت ندادن سود و کاهش به سرمایه. 23
بعتک بمئه و ربح المئه عشره، أو وضعیتها؛ للنهی : بأن یقول) ترک نسبه الربح و الوضیعه إلی رأس المال: الثالث و العشرون( 

  .بعتک بکذا و ربح کذا، أو وضعیته: یحرم عمالً بظاهر النهی و ترک نسبته کذلک أن یقول: وره الربا و قیلعنه و ألنه بص
 به -»زیان « یا -این را به صد درهم و ده درصد سود  « : مثل اینکه بگوید  ) ترک نسبت دادن سود و کاهش به سرمایه         : بیست و سوم  (  -ترجمه

  .ای نهی شده است و نیز این نحو معامله به صورت ربا می باشدزیرا از چنین معامله » . تو فروختم
بـه ایـن   ] سود و کاهش به سـرمایه   [ نسبت ندادن   . ] که در روایات آمده است    [ حرام است به دلیل عمل کردن به ظاهر نهی          : برخی گفته اند  

  ».  به تو فروختم-» ضرر « یا -این را به صد درهم و ده درهم سود« : بگوید] در بیع مرابحه [ صورت است که 
   نفروختن کاالی کشیدنی و پیمانه ای پیش از تحویل گرفتن آن. 24
للنهی عنه فی أخبار صحیحه حملت علی الکراهه، جمعاً بینها ) ترک بیع ما لم یقبض مما یکال أو یوزن : الرابع و العشرون ( 

فـی التکـذره و     ) ره  ( فی المبسوط مدعیاً لالجمـاع و العالمـه          ) ره( و بین ما دلّ علی اجواز و األقوی التحریم، وفاقاً للشیخ            
  .اإلرشاد لضعف روایات الجواز المقتضیه لحمل النهی فی األخبار الصحیحه علی غیر ظاهره

بیعـی در   زیـرا از چنـین      . ) کاالیی را که پیمانه ای و یا کشیدنی است و هنوز آن را تحویل نگرفته اسـت، نفروشـد                  : بیست و چهارم  (  -ترجمه
کـه بـر جـواز بیـع یـاد شـده داللـت               به جهت هماهنگ ساختن روایات یاد شده با روایـاتی            –] آن نهی   [  نهی شده و     2روایات صحیح السند  

  .حمل شده است] نه حرمت [  بر کراهت -3کند می
در حالی که ادعـای اجمـاع بـر آن        » مبسوط« قول قوی تر حرمت آن است و این موافق است با نظر شیخ طوسی در کتاب                 ] به نظر ما    [ ولی  

؛ زیرا سند روایاتی که بر جواز چنین بیعی داللت می کننـد ضـعیف اسـت و                  »ارشاد  « و  » تذکره  « کرده است و با نظر عالمه حلی در کتاب          
  .حمل شود] کراهت [ = همین روایاتند که باعث شدند نهی در روایات صحیح السند بر غیر ظاهرش 

  
*** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .4، ح12 مستدرک الوسائل، کتاب التجاره، باب  -1
  .5و1، ح16، باب 387، ص12 وسائل، ج -2
  .19 و 6، حهمان -3
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  فصل سوم

  بیع حیوان
  

و لمّا کان البحث عن البیع موقوفاً علی الملک و کان تملک األول موقوفاً علی شرائط نبّه علیها               . أناسیّ و غیره  : و هو قسمان  
أوالً ثم عقبه بأحکام البیع و الثانی و إن کان کذلک إال أن لذکر ما یقبل الملک منه محالً آخر بحسب مـا اصـطلحوا علیـه،                           

  : فقال
انسان و غیر انسان و چون بحث از بیع متوقف بر ملک است و تملک انسان متوقف بر شرایط خاصی است، در این                       : حیوان بر دو قسم است     -رجمهت

 بـر حـسب     -قسم دوم نیز با اینکه چنین اسـت، لکـن         . قسمت ابتدا شرایط ملکیت انسان بیان می شود و به دنبال آن، احکام فروش آن ذکر می شود                 
  :از این رو مصنف فرمود. بحث می شود] کتاب الصید و الذباحه  = [ از حیوانی که قابل تملک است، در جایی دیگر - که بین فقها رایج شدهاصطالحی

*** 

   شرایط تملک مملوک - گفتار اول
 الـسبی و إن کـان   و احترز باألصلی عن االرتداد فال یجـوز . و کونهم غیر ذمّه) و االناسیّ تملک بالسبی مع الکفر األصلی       ( 

االسـر  ) و إن أسلموا بعد     ( فی أعقابهم   )یسریّ الرقّ   ( حیث یملکون بالسبی    ) و  ( المرتد بحکم الکافر فی جمله من االحکام        
  .من عتق أو کتابه أو تنکیل، أو رحم علی وجه) سبب محرّر ( لهم ) ما لم یعرض  (

) بوسیله اسیر شدن به ملکیت در می آید         ( ، یعنی کافر ذمی نباشد      ) حربی نیز تعبیر می شود       که از آن به کافر    [  باشد   اصلیانسان اگر کافر  (  -ترجمه
 - اگرچه وی در برخی از احکام در حکـم کـافر اصـلی اسـت     -از این رو اسیر گرفتن مرتد     . احتراز جست » ارتداد  « از  » کفر اصلی   « مصنف با قید    

بردگی به فرزندان و نسل وی نیز سرایت می کند، اگـر  ] ملکیت و [ این (  به ملکیت درمی آید   حال که کافر به سبب اسارت     ) و  . ( جایز نمی باشد  
مانند عتق یا کتابت یـا مُثلـه شـدن و یـا خویـشاوندی در برخـی                  ) اسالم بیاورد تا وقتی که چیزی که موجب آزادی می شود            ( از اسارت   ) چه پس   

  . ) عارض نشود(بر آنها ] خرید عمودین و یا زنان محرم [= صور 
*** 

  حکم بچه پیدا شده در ممالک کفر - گفتار دوم
  .  صالح لتولده منه) و الملقوط فی دار الحرب رقّ إذا لم یکن فیها مسلم ( 

مسلمانی کـه امکـان تولـد آن بچـه از او وجـود      ) بچه ای که از سرزمین کفر برداشته می شود در صورتی که مسلمان در آن نباشد             (  -ترجمه
  .)برده خواهد بود( ه باشد داشت

  

فیقبل منه علی ) و یقرّ علی نفسه بالرقّ ( و یرشد علی األقوی ) إال أن یبلغ ( فإنه حرّ ظاهراً ) دار اإلسالم ( لقیط ) بخالف ( 
   .»إقرار العقالء علی أنفسهم جائز « أصحّ القولین ألن 

و بنابر قول قـوی تـر،   . ) بالغ شود مگر آنکه( زیرا ظاهراً او آزاد است ) ه می شود از سرزمین اسالم برداشت( بچه ای که ) بر خالف  (  -ترجمه
بر طبق صحیح ترین دو قول، اقرار یاد شده از او پذیرفته می شود،  که در این صورت،. ) و علیه خودش اقرار به بردگی کند   ( رشد پیدا کند    

  1». خودشان نافذ است اقرار عقال بر ضرر« بدلیل اینکه 
  

 و کلّ. ال یقبل؛ لسبق الحکم بحریّته شرعاً وال یتعقّبها الرقّ بذلک و کذا القول فی لقیط دار الحرب إذا کان فیها مسلم: و قیل
  .لکافر، و إن بیع علی الکافر لو کان المقرّ مسلماًسلماًکان أم کافراً، لمسلم أقرّ أم مقرّ بالرقیّه بعد بلوغه و رشده و جهاله نسبه م

زیرا بر طبق شرع، قبالً به حریّتش حکم شده است، از اینرو پس از آن حکم، با اقرارش، بـرده                 . اقرار یاد شده پذیرفته نمی شود     : وگفته شده  -ترجمه
] که امکان داشته باشد این بچه از او باشد  [همچنین است حکم بچه ای که در مملکت کفر یافت نشود در صورتی که در آنجا مسلمانی            . نمی شود 

                                                           
  .2، ح3، باب 111، ص16، ج وسائل -1
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اعـم از  [ جود داشته باشد و نیز هر کس که پس از بلوغ و رشد و با مجهول بودن نسبش، به عبد بودن خود اقرار کند، اقرارش پذیرفتـه مـی شـود                 و
ار کننده مسلمان  و یا به نفع کافر اقرار کند و اگر اقر         ] من بنده فالن مسلمانم     : بگوید = [مسلمان باشد یا کافر و خواه به نفع مسلمان اقرار کند            ] اینکه  

   .]علی رغم میل کافر از او خریداری می شود تا در دست او نماند[ = باشد بر کافر فروخته می شود 
*** 

   حکم اسیر در زمان غیبت - گفتار سوم
 لکونه :خاصّه) ع(وال لفریقه و إن کان حقّه أن یکون لإلمام ) ع( لإلمام ) و المسبیّ حال الغیبه یجوز تملکه وال خمس فیه  ( 

منهم لنا و أما غیرنا فتقرّ یده علیه و یحکم له بظاهر الملک؛ ) رخصه ( أذنوا لنا فی تملکه کذلک ) ع(مغنوماً بغیر إذنه إال أنّهم 
  . کتملک الخراج و المقاسمه، فال یؤخذ منه بغیر رضاه مطلقاًهللشبه
[ = و یـا فریـق امـام    ) ع(برای امـام  ) ان تملک کرد، و خمسی در آن      کافری را که در زمان غیبت، به اسارت گرفته می شود می تو            (  -ترجمه

هر چند حق کافر است که فقط ملک امام باشد، زیرا چنین اسیری، بدون اذن امام به غنیمت گرفته شده است لکـن خـود                         ) نیست  ] ( سادات
به ما داده ) ع(که ائمه ) خاطر رخصتی استه ب (تملک  و این جواز 1. اجازه داده اند- بدون پرداختن خمسش-برای ما تملک آن را ) ع(ائمه  
کـسی از اهـل سـنت، اگـر در زمـان      [= و اما غیـر مـا   . ] است) ع(به غنیمت گرفته شده، از آنِ امام        ) ع(وگرنه چیزی که بدون اذن امام       [ اند  

[ ر، حکم می شود که مالـک اسـیر اسـت، بـدلیل     دست وی بر اسیر باقی گذاشته می شود و در مورد او بنابر ظاه   ] غیبت از کفار اسیر بگیرد      
از این رو نمی . ] است) ع(هرچند حق امام   [ مالک خراج و مقاسمه نیز می شوند        ] اهل سنت   [ اشتباهی که دارند؛ همانطوری که      ] اعتقادات  

  .بدون رضایتش گرفت، نه با غلبه و قهر و نه با دزدی و حیله] سنّی [ توان اسیر را از 
*** 

  حکم ملکیت مرد نسبت به اصول  - چهارمگفتار 
و ( و هم األوالد ذکوراً و إناثاً و إن سـفلن           ) و الفروع   ( و هم االبوان و آباؤهم و إن علوا         ) وال یستقرّ للرجل ملک االُصول      ( 

لصحیح معلّـالً فیـه بأنّـه       القولین للخبر ا   علی أصحّ ) و رضاعاً   ( إجماعاً  ) نسباً  ( کالعمّه و الخاله و االُخت      ) اإلناث المحرمات   
  .و ألن الرضاع لحمه کلحمه النسب» یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب  «

یعنی فرزندان، چه دختر و چه پسر، هر قدر         ) و فروع   ( یعنی والدین و والدین والدین هر قدر باال رود          ) ملکیت مرد نسبت به اصول      (  -ترجمه
[ بنـابر صـحیح تـرین دو قـول،          ) و یـا    ( مانند عمه و خالـه و خـواهر         ) انی که بواسطه خویشاوندی نسبی      زن( بنابر اجماع فقها    ) و  ( پایین رود   

] عدم استقرار ملکیت    [ به دلیل روایت صحیح السند که علتِ        . ) رضاعی بر او حرام هستند، مستقر و ادامه دار نیست         ] ( بواسطه خویشاوندی   
 و بـه جهـت اینکـه خویـشاوندی ای      2». دی حرام است، به سبب شیرخوارگی نیز حرام می باشد         هر آنچه به سبب خویشاون    « : را چنین آورده  

  3.که از ناحیه شیرخوارگی حاصل می شود، همانند خویشاوندی ای است که از ناحیه نسب حاصل می شود
  

لی غیرهما و إن حرم نکاحه کاألخ و اآلباء و إن علوا و األوالد و إن سفلوا و یستقر ع) للمرأه ملک العمودین ( یستقرّ ) وال  ( 
  .العمّ و الخال و إن استحبّ لها إعتقاق المحرم

ر و امـا بـر غیـ      . ) نمی شود ( هرچه پایین رود، مستقر     ) و نسبت به فرزندان     ( هر قدر باال رود     ) وهمچنین ملکیت زن نسبت به پدران       (  -ترجمه
گرچـه بـرای آن زن      باشـد، ماننـد بـرادر وعمـو و دایی،         با آن مملوک حـرام مـی        می شود، هرچند ازدواج     پدران و فرزندان، ملکیتش مستقر    

  .کندحب است که آن مملوک محرم را آزادمست
  

ین فیوجب الشک فـی  د هی سبب عتق غیرالعموو فی إلحاق الخنثی هنا بالرجل أو المرأه نظر، من الشکّ فی الذکوریته التی       
انها فیعتقون؛ لبناء علی التغلیب و کذا اإلشکال لو کان مملوکاً و إلحاقه باالُنثی  الملک، و من إمکعتقهم والتمسک بالصاله بقاء

  . فی االوّل و بالذکر فی الثانی ال یخلو من قوّه، تمسّکاً باألصل فیهما

                                                           
  .378، ص6 وسائل، ج -1
  .3، ح8 وسائل، کتاب العتق، باب  -2
  .6 و 2، ح 42تاب العتق، باب ، ک وسائل -3
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نِ خنثی که همان سبب آزاد      از طرفی در مرد بود    : ] و دو احتمال در آن می باشد      [ در این مسأله، در الحاق خنثی به مرد یا زن، اشکال است              -ترجمه
] نیز شک در مـرد بـودن خنثـی          [ شدن غیر عمودین است، شک وجود دارد و در نتیجه این شک، موجب تردید در آزادی آن افراد خواهد شد و                      

ی وجـود   و از طرف دیگـر، امکـان مـرد بـودن خنثـ            . ] یعنی ملکیت اولیه را استصحاب کنیم     [ موجب تمسک جستن به اصل بقای ملکیت می شود          
همچنـین اگـر خنثـی مملـوک واقـع شـود،       . است] و آسان گیری در حریّت [ گردند، چون بنای آزادی بر تغلیب  دارد، پس غیر عمودین آزاد می     

ن ودمملـوک بـ   [= و بـه مـرد در مـسأله مـردم           ] مالک بودنِ خنثـی     [ = الحاق خنثی به زن در مسأله اول        ] به نظر ما    [ است و   ] و دو احتمال    [ اشکال  
  .قوی است، زیرا در هر دو صورت به اصل استصحاب بقای ملکیّت تمسک می جوییم] خنثی

  

أنه یملک ابتداءً بوجود سبب الملک آناً قلیالً ال یقبل غیر العتق ثم یعتقون؛ إذ لوال الملک : و المراد بعدم استقرار ملک من ذکر
علی المستقر وال فرق فی ذلک کلّـه بـین           لک تجوّز فی إطالقه   لما حصل العتق و من عبّر من األصحاب بأنّهما الیملکان ذ          

  .الملک القهری و االختیاری وال بین الکّل و البعض، فیقوم علیه باقیه إن کان مختاراً علی األقوی
ه خاطر وجود سبب    این افراد در ابتدا ب    : آن است که  ] اصول و فروع و زن های محرم        [= منظور از مستقر نشدن ملکیت افراد یاد شده          -ترجمه

زیـرا اگـر ملکیتـی      . شـوند  آزاد مـی  ] خود به خـود     [ ملکیت، یک لحظه که آن لحظه، تنها قابلیت آزادی دارد، به ملک درمی آیند و سپس                 
مـرد  «: هو هرکس از اصحاب امامیه که گفت] انسان تا وقتی مالک بنده ای نباشد، نمی تواند او را آزاد کند[ = نباشد، آزادی تحقق نمی یابد،  

بـوده  » ملکیت مـستقر    « مقصودش  [= مجاز گویی کرده است     » ملک مستقر   « بر  » ملک  « ، در اطالق    »یا زن، مالک افراد یاد شده نمی شود         
در مستقر نبودن ملکیت افراد نامبرده فرقی نیست بین مالک شدن قهری و مالک شدن اختیاری، و نیز بین تملک همه بنده       ]. نه مطلق ملکیت    

بعض بنده را مالک شده باشد، بنابر قول قوی تر بقیه           ] معامله را انجام داده و      [ اگر خریدار با اختیار     ] در صورت دوم    [ و  . ملک بعض آن  و ت 
  . ]و قیمت باقیمانده را از خریدار گرفته و به موالی بنده می دهند[ شود  خریدار قیمت گذاری می] ضرر [ بنده بر 

  

  .صحیح، بخالف قرابه الزنا علی األقوی؛ ألن الحکم الشرعی یتبع الشرع، ال اللغهو قرابه الشبهه بحکم ال
و [ صـحیح اسـت،   ] از طریـق نـسب  [ و بنابر قول قوی تر، خویشاوندی و قرابتی که از طریق شبهه بوجود می آیـد، در حکـم خویـشاوندی           -ترجمه

  . زیرا حکم شرعی تابع شرع است نه لغت ]. خویشاوندی صحیح را نداردکه احکام[ برخالف خویشاوندی از طریق زنا ] احکام آن را دارد، 
  

 الرجل و المرأه أنّ الصبیّ و الصبیّه ال یعتق علیهم ذلک لو ملکوه إلی أن یبلغوا و األخبار مطلقه - کغیره-و یفهم من إطالقه
  . علی المکلّففی الرجل و المرأه کذلک و یعضده أصاله البراءه و إن کان خطاب الوضع غیر مقصور

 للمـرأه  وال... الیستقر للرجـل ملـک األصـول    « و فرمود [ را مطلق گذاشته    » زن  « و  » مرد  « همانند دیگر فقها،    ) ره  ( از اینکه مصنّف     -ترجمه
 شـده شـوند،   اگر پسر بچه و دختر بچه مالک افراد یاد: فهمیده می شود که] و راجع به پسر بچه و دختر بچه سخنی نگفت      » عمودین  ملک ال 

  . ]و پس از بلوغ آن دو، این افراد آزاد می شوند[ این افراد، تا وقتی که پسر بچه و دختر بچه بالغ شوند، آزاد نمی گردند 
آزاد نشدن آن افراد [ نیز همین حکم ] اصل عدم انعتاق [ =  اصل برائت 1.تعبیر روایات هم در مورد مرد و زن، همانند تعبیر فقها، مطلق است   

و غیر بـالغ را نیـز شـامل مـی شـود، ولـی       [ را تأیید می کند، هرچند حکم وضعی، منحصر به شخص مکلف نیست ] ر پسر بچه و دختر بچه    ب
  . ]اصل برائت را مقدم می داریم

  

  .الزوجیّه و یقع الملک) وال تمنع الزوجیه من الشراء فتبطل ( 
  .طء مملوکها مطلقاً و هو موضع وفاقلزوجه حرم علیها ولک و إن کانت افإن کان المشتری الزوج استباحها بالم

) زوجیـت مـانع از خریـد نمـی شـود و در ایـن صـورت                  ] ( شوهر می تواند همسر خود را بخرد و زن نیز می تواند شوهر خود را بخرد و                  [  -ترجمه
مـی توانـد از او      ] لی اش را از مالک او خریده است         که همسر قب  [ حال، اگر مشتری شوهر باشد      . و ملکیت باقی می ماند    ) باطل می شود    ( زوجیت  

بـر زن  ] قبلـی اش را از مالـک او خریـده اسـت    که شـوهر  [ و اما اگر مشتری، زن باشد     ] چون زوجیت باطل شده     . [ تنها به طریق ملکیت لذت ببرد     
  .یق ملکیت و این حکم مورد اتفاق فقهاستبا او نزدیکی کند، نه از طریق زوجیت ونه از طر] شوهر قبلی اش [ = حرام است که بنده اش 

  

و علل ذلک بأن التفصیل فی حلّ الوطء یقطع االشتراک بین االسباب و باستلزامه اجتماع علتین علی معلول واحد و یـضعّف              
  . ضعتبّببأنّ علل الشرع معرّفات و ملک البعض کالکلّ؛ ألنّ البضع ال 
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     www.departeman.com66912180   ـ 09123787199        .تمام جزوات دپارتمان حقوق و علوم سیاسی ممهور به مهر سبزی هستند که مشابه آن در زمینه جزوات آمده است ، هرگونه تبدیل و کپی از جزوات دارای منع قانونی است 

در آیـه شـریفه کـه بـا         [ چنین بیان شده که تفـصیلی کـه دربـاره حلیـت نزدیکـی               ] شوهر باشد   در قسمت اول که مشتری      [ علت این حکم     -ترجمه
علت حکم در قسمت دوم کـه مـشتری   [ را قطع می کند و ] جمع شدن اسباب حلیت در یک چیز [ =  اشتراک بین اسبابِ حلیّت   1آمده] » أو«کلمه

کـه  [ اسـت  ] حلیـت نزدیکـی  [ = بر یک معلـول  ] ت زوجیت و ملکی[ = ت مستقل بقای زوجیت، مستلزم جمع شدن دو عل: ] زن باشد این است که 
باشـند،   بیان کننده و کاشف از وجود حکم می] علت واقعی نیستند بلکه   [ علت های شرعی،    : ولی این استدالل ضعیف است زیرا      . ]محال می باشد  

و در نتیجه باز    [ تمام او می باشد     ] مالک شدن   [ قداری از زن همانند     مالک شدن م  . ] از این رو اجتماع دو علت کاشف بر یک چیز صحیح است           [ 
  .زیرا فرج زن قابل تبعیض نیست. ] هم زوجیت باطل می شود

*** 

   حکم حمل در بیع حامل - گفتار پنجم
و القائل بدخوله أی شرط دخوله، ال بدونه فی أصحّ القولین للمغایره کالثمره ) مع الشرط ( فی بیع الحامل ) و الحمل یدخل ( 

مطلقاً ینظر إلی أنه کالجزء من االُم و فرّع علیه عدم جواز استثنائه، کما ال یجوز استثناء الجزء المعین مـن الحیـوان و علـی                          
  .»و شرطت لک حملها « أم » بعتکها و حملها « : سواء قال. المختار ال تمنع جهالته من دخوله مع الشرط؛ ألنه تابع

جزء مبیع محسوب   (- نه بدون شرط  -که داخل مبیع باشد   ) بچه داخل رحم نیز در صورتی که شرط شده باشد           ( ارداری را بخرد    اگر کنیز ب   -ترجمه
این حکم بر طبق صحیح ترین دو قول موجـود اسـت، زیـرا بـین حمـل و کنیـز                  . ] اما اگر شرط نشده باشد، جزء مبیع به شمار نمی رود          ) [ می شود   

خواه مشتری دخول حمل را شـرط  [= و کسی که مطلقاً    ] که در فروش درخت داخل نیست مگر با شرط          [ رد، همانند میوه    باردار مغایرت وجود دا   
آنگاه عدم جواز استثناء حمـل      ] قائل به دخول حمل شده توجه به این نکته کرده است که حمل همانند جزی از مادر می باشد                    ] کند یا شرط نکند     

چنـان کـه اسـتثناء کـردن جـزء معـین از             . ] این حیوان را به اسـتثنای حملـش فـروختم         « : یعنی جایز نیست که بگوید    [ را بر آن مترتب کرده است،       
جایز نمی باشد و بنابر نظـر برگزیـده مـا، در صـورت اشـتراط دخـول،       ] » این حیوان را به استثنای پایش به تو فروختم   « : مثل آنکه بگوید  [ حیوان،  

کنیـز را بـا   « : زیرا حمل مقصود تبعـی اسـت، خـواه بگویـد        . نمی شود ] در بیع کنیز باردار     [ مانع از دخول آن     ]  صفات   از نظر [ مجهول بودن حمل    
  ». با شرط اینکه حمل آن نیز مال تو باشد] کنیز را به تو فروختم [ « : و خواه بگوید» حملش به تو فروختم 

  

ه و نحوها، الغیر ولو لم یشرطه و احتمـل وجـوده عنـد العقـد و عدمـه فهـو                     و لو لم یکن معلوماً و ارید إدخاله فالعباره الثانی         
  .فلو اختلفا فی وقت العقد قدّم قول البائع مع الیمین و عدم البیّنه؛ لألصل. للمشتری؛ ألصاله عدم تقدمه

  .و البیض تابع مطلقاً، ال کالحمل کسائر االجزاء و ما یحتویه البطن
در مبیـع داخـل باشـد؛ الزم        ] محتمل نیـز    [ ل در موقع بیع، قطعی نباشد و قصد مشتری این باشد که حمل              حم] وجود داشتن   [ اگر   -ترجمه

  در [ است 
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