
کتاب المتاجر

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه      با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی 

برادر عزیزم محمد علی هراتی ست که اثر  و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار زاد حسینی  استخراج شده    توضیحات متن شهید اول 

باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی وارد  اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد 

زرگوار خودم تکمیل شود  این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران ب

پسند را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي  ثواب این اثر 

مقدمه

( رٍ تْجم عمج (  الْمتَاجِرُ

لِ فْس التَّکَسبِ«إما مصدر میمی بِمعنَاها کَـ«الْمقْتَ  داد ستدو هو  هنَا  نَ

رةِ جا لتِّ لأ ا حمکَان لم ماس اَو بِه بکْتَسالْم و هی [محل تجارت] الْأَعیانُ 
که با آن تجارت میکنند (موضوع تجارت نچه   (آ

مثل: کتاب، سیب زمینی و .. = ما یکتسب به

قول صحیح

لْمِ [علم فقه الْع ودقْص[سازگاتر] بِم قُ أَلْی [َ الْأَولُ 
کَلَّفلْم له فَإِنَّ الْفَقیه یبحثُ عنْ فعلِ ا عف لِّقَات تَعانُ میالْأَع و .

کار داریم  ا افعال اختیاري مکلف  در فقه ب
این معنی شامل داد و ستد میشود. و اعیان خارجی متعلق فعل مکلف هستند

.متعلقات فعل محل بحث نیست. مگر به سبب و واسطه فعل مکلف 

را در نظر بگیریم چون با مقصود علم سازگارتر است لْبیعِ در صورتی که معناي مصدري  م منْ ا أَع وا هبِم بلتَّکَس ا ا و ستد اعم از خرید و فروش استو الْمرَاد بِها هنَ  داد 

قَۀِ اللَّاح هارِض ونْ عا عیهف ه و یبحثُ  َ هو ما یکْتَسب بِ

اقسام تجارت

پنج صورت میشودبه اعتبار نفس داد ستد

واجب. مثل: تکسب براي تحصیل نفقه  تجارت 

تجارت مستحب. مثل: تکسب براي توسعه و رفاه بیشتر 

اموال  و  تجارت مباح. مثل:تکسب براي زیاد شدن مال 

که موجب حرص در دنیا  میشود  النحر صنعۀ (تکسبی  ذبح، و  (تجارت مکروه مثل: اتخاذ ال

(تجارت حرام: کل نجس ال یقبل التطهیر (تکسبی که باعث ترك واجب مثال ترك نماز شود 

سه صورت میشودبه اعتبار موضوع داد و ستد
کدامند؟  ا آنها حرام است  کدامند؟ یعنی چیزهایی که اکتساب ب متاجر یا مکاسب محرمه 

یا مباح متاجر یا مکاسب مکروه کدامند؟

اول میخواهند اثبات کنندنکته و تجارتشهید  ندارند. زیرا منظور آنها از اکتساب ، چیزهایی است که داد و ستد میشود نه خود معامله  و مستحب  واجب  (اکتساب 

کرد؟  چرا شهید ثانی در دو جاي کتاب متاجر به دو نوع مختلف متاجر تقسیم 

اول جواب 
واجب نمیشوداوال الذات  و ب نیست هیچ چیز اوال  واجب  زمینی که خود خرید و فروش  و فروش سیب  ذا در اول کتاب به 3 صورت تقسیم کردمثال خرید  اما ممکن است در شرایطی واجب شود) ل

کردناما ثانیا و بالعرض هستثانیا اي علماء خرید و فروش آن را حرام  به 5 صورت تقسیم کردمثل تنباکو که در یک دوره  در تقسیم بندي دوم 

را حفظ کنندجواب دوم روایت  لسان  .شهیدین سعی کردند 
است  را بررسی کردند دیدند 2مورد (واجب و مستحب) در برخی روایات نیامده  فقهاء روایات 

را داخل یک تقسیم قرار دهند کردند این 3 (محرم، مکروه و مستحب) تا  بعد براي اینکه لسان روایت را حفظ کنند، سعی 

( رَّمحفَالْم)

نکتهمقدمه

حرام شی و بطالن شئ آخر
باطل ست

پس بدهیدباطل است یعنی شما فروشنده، صاحب این پول نیستید را  و باید آن 

شما خریدار نیز این مال را صاحب نشده اید و باید به صاحبش برگردانی

و خریدار گناهکار هستید و حرام انجام دادیدحرام ست حرام است یعنی شما فروشنده 

.مالك و ضابطه در جواز یا عدم جواز یک معاوضه، منفعت محلله مقصوده  داشته باشد
و حالل بداندمحله نرا صحیح  و شارع آ یعنی منافعی که در شرع آمده باشد 

را قصد کنند و بدنبال آنها باشد مقصوده ها  و معامالت خود آن و عقال هم در زندگی 

( است] النَّجِسۀُ [یعنی ذات یعنی چیزهایی که ذاتش نجس  ( الْأَعیانُ

که از انگور گرفته میشود) [شرابی  ([کَالْخَمرِ

شرابهاي مست کننده ولو اینکه مایع هم نباشد مانند حشیش 

را حرام نمیدانند مالك را روي عین نجس میبردشهید اول لذا بعضی فقها حشیش 

و هم غیر نجس میشود شهید ثانی اکستازي نیز مصداقش میشود مالك را روي مسکرات می برد که هم شامل مسکرات نجس  ذا حشیش و حتی قرص  ل

([و النَّبِیذ[شراب خرما)

ذکر مهم  ت

لِّلَۀُ حالْم ۀُ  نْفَعا الْمهعیبِب د[عطف به یفرض] قُص آخَرُ و نَفْع نبذه]  ض لَها[ها: حشیشۀ/ ا م یفْرَ مالك جواز یک معامله منفعت محله مقصوده ست.إنْ لَ

پس موارد زیر بیعش جایز نیست 

اصال داراي منفعتی نباشد 

بیاري گناهان  (یا داراي منفعت محلله غیر مقصوده باشد. (استفاده بول ابل براي ا

(یا داراي منفعت مقصوده غیر محلله باشد. (خرید و فروش شراب

( فُقَّاعِ (و الْ

هارة قَابِلِ للطَّ و الْمائعِ النَّجِسِ غَیرِ الْ

:قابل تطهیر نبودن
اتیۀٌ   ذَ

لْمیتَۀِ دنبه حیوان مردهکَأَلْیات ا

 ینْ الْحۀِ م دنبه جدا شده از حیوان زنده الْمبانَ

ینْ الْحانَۀِ م بالْم یا عرضی: ان مایع اصالتا نجس نیست. مانند: شیره خرما  عرضی

(إلَّا الدهنَ) 

و حرام نیست و ستد آن مشکلی ندارد  نجس شده غیر قابل تطهیر است که داد  .یک قسم از مایعات 

روشنایی زیر آسمان است نه تحت سقف این جواز را  مختص استفاده از این روغن نجس براي  مشهور 

یعنی تجارت دهن نجس صحیح است به دو شرطنکته
(استصباحا (براي غیر روشنایی مثل طبابت صحیح نیست 

(تحت السماء (تحت السقف خیر 

(اءمالس تتَح ء لضَّو [الم غایت] لـ)

اشکال میکند این فتوا  شهید ثانی به 

از یک سو روایاتی که دال بر جواز بیع دهن نجس میکنند مطلق هستند

وجود ندارد و براي این تقیید هیچ دلیلی  .از سوي دیگر 

پس بیع آن مطلقا جایز است نتیجه

که یک مطلق داریم و یک مقید مشکوك نباید دست از اطالق کشیدنکته اصولی  درجایی 

دلیل مستشکل به حرف شهید ثانی

ص: دود روغن نجس است 

ك: اگر این روغن تحت سقف دود شود، سقف هم نجس میگردد 

ان تحت سقف جایز نیست پس استعمال 

جواب به این اشکال
را دود چیزي و خود روغن چیز دیگري است اشکال صغروي زی است؟؟ نجس نیست  گفته دود روغن نجس  کسی  اصال چه 

کردن مال دیگري اشکال دارد اشکال کبروي مالِ خود را نجس کردن اشکال ندارد  و حرام نیست. فقط نجس 

( (و الْمیتَۀُ

بدون ذبح بمیرد، میته میشود .هر حیوانی که 

گوشت باشد، حرام است میته و مردار حیوان چه مردار حیوان حالل گوشت یا حرام 

.همچنین اجزاء این مردار که حیات در آن دمیده شده باشد، هم حرام است

( مد مگر اینکه منفعت عقالیی داشته باشد(و ال

[حرام گوشتها)  کُولِ رِ الْمأْ الِ [ادرار] غَیوأَب [غائط] و ث أَروا و])

.زیرا ادله مطلق استعماالت را جایز ندانسته است

نه وضعی  خرید و فروش آن الجل الشرب؟  اما خریدار و فروشنده گناهکار نیستند. یعنی حرمت تکلیفی دارد  .اگر خرید و فروش شود معامله باطل است 

ان الجل السقی؟  ابیاري اشکال دارد و باطل است. یعنی حرمت تکلیفی دارد نه وضعی خرید و فروش  و فروش بول حیوان حالل گوشت براي  .خرید 

( الْکَلْب نْزِیرُ والْخ و خوك خشکی حرام است مگر 4 دسته از سگ ها(و تجارت سگ 

و خانه) [باغ  ط ائالْح عِ وزَّر د و الْماشیۀ [گله] و ال یالص کَلْب لَّا  ([إ

سگ شکار و شکاري 

سگ گله 

ها محافظت  بدل از مترسک / بعد از چیدن محصوالت از ان (سگ نگهبان براي زراعت (دو حالت : 

باغ و خانه   سگ نگهبان براي 

براي شکار را دارد که قابلیت تعلیم  شهید ثانی مورد دیگري را هم اضافه میکند: توله سگی 

( اللَّهوِ  آلَات و)

عطف به اعیان نجسه

مصدر یعنی باز داشتنمعنی لهومقدمه

اقسام آالت لهونکات

برخی چیزي مشترك است بین لهو و مثال بازي فکري مشترك

آنچیزي که حرام است خرید فروشش همین آالت مختص است مختص به معناي تعینیمختص

و غَیرِها[تار و درموسیقی  نی] و الْقَصبِ [یک نوع نی]  نوع  ف [دایره] و الْمزْمارِ [یک  نْ الدم ...].

در غیر موسیقی

فَّار)  لْمتَّخَذُ لعبادةِ الْکُ ) ا م و الصنَ

( یبلالص و)

لْقمارِ كو آلَات ا

رْد النَّ گوده بوده و با ان بازي میکنند  تخته اي است که داراي 

طْرَنْج) الشِّ  و)

رَي) قَّی الْب  و)
و بازي میکند ف ان کشیده  پسربچه ها + توده اي از خاك + که خطوطی در اطرا اي براي  ازیچه  در صحاح امده ب

ئل است: تخته اي که داراي گودي بوده و با ان بازي میکردند  مصنف قا

هر شرط بندي به شرط برد باخت

عیب و 

حرام

لسلَاحِ  ا

( داء الدینِ أَعدراد لاکشا ریز تلاح ود رد نانمشد هب هحلسا نتخورف(ل
در زمان جنگ با مسلمانان باشد

و یا در حالی که اماده میشوند تا با مسلمانان بجنگند

پس در حین صلح مشکلی ندارد

نکته

بدست می آید که فروختن اسلحه ذاتا هیچ اشکالی ندارد ادله  .پس از 

وسائلی است که باعث ضرر به دشمن میشود مانند: شمشیر مقصود از سالح 

کراهت دارد  نیست اشکال ندارد هرچند  باعث حفاظت شود مانند: ذره که اسلحه  .اما انچه که 

[اینجا فقط به معنا فروختن نه خریدن]

و التَّمرِ لْعنَبِ  ا
)علت رًا کسلَ ممعیبعضی خرید و فروشها به خاطر غایت شان حرام میشود. الم در لیعمل مسکرا براي غایت است(ل .

چه در متن قرار داد بیاید یا نیایدتوضیح

لْخَشَبِ و ا اعلت  نَمص نَعصیل

الْمساکنِ و الْحمولَۀِ وإِجارةُ 
توضیح

را قبال بیشتر اجاره میدادند تا بخرند چرا تنها اشاره به اجاره کرده اند ، بیع ان چگونه است؟ زی را میگوید  اینجا اجاره 

لْحمیر حموله و ا قاطر]  الْإِبِلِ {اسم جمع و مفرد است} و الْبِغَالِ[ کَ

مِ) براي ه(للْمحرَّ له و نَحوِ أَج ل م رکُوبِ الظَّلَمۀِ و إِسکَانهِ  رِ والْخَم .کَ

هرچیزي که براي حمل و نقل باشد

ه [ه: صنع صنما و الْخَشَبِمکروه لمنْ یعملُ ه [ه: خشب]  عیب کْرَهی و]

است] گناه  کارهاي  و  براي بت سازي  نش  که عالوه بر میز صندلی  بت نیز در آن می سازند[من یعمله: یعنی عنوا کارگاهی می فروشی   یا شما چوب را به 

 شهید ثانی

کذَلل  ه بِیعرِ أَنْ ینْ غَیمیدانیم براي این عنوان نمیخواهد استفاده کند م

ه یعملُه  لَم أَنَّ عی م یعنی شک دارد که این را براي عنوان گناه میخواهدإنْ لَ

لْمِ لظَّنِّ [ظن قوي]کَالْع ۀُ ا لَب أَجود التَّحرِیم و غَ ا[ان + ال] فَالْ َ إِلَّ

رِ الْمجسمۀِ ولُ الصمع رُمحیو

توضیح

شهید اول
کارهاي حرام اشاره میکنند به مناسبت ذکر موضوعات حرام در تجارت به بعضی از 

ها هم معلوم میشود بالتبع  حکم آن البته تکسب با این کارها هم حرام است یعنی هرچند به افعال حرام می پردازند اما 

این بحث با از جهات مختلف برسی شود

 ساخت 

خرید و فروش 

نگهداري 

باشد  و فروش آن هم حرام  باید خرید  قاعدتا چون ساخت مجسمه حرام است، 

 مجمسه سازي

صورت برداري از اشیاءتعریف
به صورت مجسمه

به صورت نقاشی

اقسام

از  اشیاء روح دار
باالتفاق حرامحکمبه صورت مجسمه

ظاهر عبارات شهید اول حرمتحکمبه صورت نقاشی

روح از اشیاء بی 
اختالفحکمبه صورت مجسمه

نقاشی به صورت 
اول مکروه استبنابر نظر شهید 

حرام است بنابر نظر شهید ثانی

( اء غنَ (و الْ

برسی مفهومی

معناي اول

گردد  که ایجاد خوشحالی یا اندوه در شنونده  نیدن در حلق + به کیفیتی  کشیدن صدا + با گردا

که بانتیجه است  و چهچهه + با ایجاد خوشی یا اندوه باشدپس کشیدن صدا در صورتی حرام  به آن ترجیع  گویند یا تحریر  گویندگردانیدن صوت در حلق باشد که  که ان طرب  .

و طرب) نباشد، یا یک شرط نباشد، حرام نیستمفهوم اگر هر دو شرط (ترجیع 

معناي دوم
نرا به عرف حواله دادند و لو اینکه طربناك هم نباشد  .بعض از فقها تشخیص آ

نتیجه
بعدا میگوییم منظور اینجا عقال است  .چه عرفی؟ عرف متشرع یا عقال؟ 

این جا مالك چیست؟ مبهم است

ذکر 1ت
لتی حرام است ولو در ضمن قرائت قران یا شعر باشد .اگر غناء اثبات شد - طبق هر دو معنا-، در هر حا

زاء ان پول گرفت، تبعا این معامله هم باطل استحرمت تکلیفی غناء جاي خودربط این تذکر به بحث ما .این پول را صاحب نشده است  مثال اگر کسی آمد قرآن خواند  و در ا

 ه و غَیرُ  نِّفصالْم  ه ثْنَی منْ و حرام نیست و استَ از غناء استنثناء شده است  دو مورد 

آوازي که شتربان براي شتر میخواند تا سریعتر حرکت کند 

که زن در مجالس عروسی بخواند با وجود این سه شرط اوازي 

.زن خواننده سخن باطل و هرز نگوید

االت لهو نباشد  با  .خواندنش همراه 

و صنج اشکالی ندارد زنگی  از دایره  زنگی (استافده  ا محرم نشوند. ولو دایره  (اواز او را مردان ن

الظَّالمینَ بِالظُّلْمِ) ۀُ  عونَ مو)
حرام حکممعاونت در جهت و سمت وسو ظلم

ندارد ا ظلمش نداشته باشد اشکال  که ارتباط مستقیم ب کردن به ظالم در غیر اموري  کمک  اما 
ۀِ َالْخیاطَ

.اما مکروه استحکم

بِالْباطلِ)  لنَّوح  [نوحه سرایی]   (و ا
ندارد براي میت باشد به ما فرستاده استخصوصیتی  که فالن مصیبت  مثال بگوید: خدا عجب ظالمی است 

اگر زن باشد و براي میت نوحه خوانی به حق میکند جواز دارد 

ؤْمنینَ) الْم اء جهم (وه اء غَیرِهم کَما یجوز لَعنُ جه وزجی و  رِه غَی قِ و الْفَاس بینَ  ؤْمنِ  ی الْمف قَ  رْ .و لَا فَ

ۀُ) یبغ (و الْ

الْمؤْمنِ [شیعه] بِما یسوءه بدش می اید کتابت] فی  ه [ه: قول. مثل  کْمی حا ف م لُ ولْقَو و هو ا

ا اینکه این صفت را دارد خروج: تهمت و بهتان بِه [ب  ه اف اتِّص ع[خودش اینجا نیست، پشت سرش است] م هع مس لَو ] 

 فرقی نمیکند

از جوارح  اشاره دست و غیر آن 

حکایت کردن
از اینکه خدا را شکر من این مشکل را ندارم 

ادا در آوردن از آن فرد

اگر چه در حضور خود مومن باشد

ذکر زرگتر ست حال اگر این قول در او نباشد بهتان ستت  که این بهتان تحریم آن شدید تر و گناه آن ب

موارد استثناء غیبت

استثناء حکمی است نه موضوعی. یعنی موضوعش غیبت هست اما حرام نیستمقدمه

صح الْمستَشیرِ  نصیحت براي مشاوره گرفتهنُ

د اه رْح الشَّ ج بلو به عدالت بینه طرف مقا خدشه 

م ظَلُّ التَّ  دادخواهیو

کند من پسر فالنی هستم وو سماعه و رد منْ ادعی نَسبا لَیس لَه و نامحرم. مثال ادعا  و محرم  . در بحث ارث  .

الۀ  و الْقَدح فی مقَ
زند طعنه زدن در گفتار باطل. مثال یک نفر حرف بی خودي ب

اینکه ناراحت بشود  به او چیزي بگوید: خفه شو  دروغگو ولو 

ینِ لد ادعا پیامبريأَو دعوي باطلَۀٍ فی ا

لْعاصی إلَی الصلَاحِ  الاستعانَۀُ علَی دفْعِ الْمنْکَرِ و رد ا  باعث میشود و بترسد و از گناه دست بکشدو اگر غیبت او را بکند و ابروي او را ببرد  مثال میداند 

قِ  سالْف ه بِ ظَاهرِ ، لتَ ف که فسقش علنی است غیبتش اشکال نداردکَونُ الْمقُولِ فیه مستَحقا للاستخْفَا کسی 

لِ الْمحرَّمِ حسبۀً اع ج حسب براي اجر و ثواب. یعنی براي رضا خدا و الشَّهادة علَی فَ

شبهه
اما غیبت درکجاي این بحث قرار دارد؟سوال کردیم که مربوط به کسب و اکتساب می آمد  را برسی  لی  بحث فوق مسائ در 

جواب
لعرض نیا و با ذات مورد مساله مالی نیست اما ثا به عبارت دیگر غیبت کردن اوال و بال .

بین مردم میکردند رکنار کنند با غیبت کردن ان شخص  و ترویج آن  در  کار مبلغی می گرفتدر قدیم معموال وقتی میخواستند کسی را از سمت و مقامی ب و در قبال این 

کتب ضالل

( ضَّلَالِ [تبیین موضوعی] کُتُبِ ال ظُ (وحفْ

و درس گرفتن) ها[درس دادن  سرد و ([ونَسخُها[نسخه برداري] 

و خرید فروش آن حرام ست کتب ضاله باشد حفظ   هر کتابی که مصداق 

استثناء

ها ضِ لَ کتبلغَیرِ النَّقْ  به جهت آشنایی و پیدا کردن اشکال در آن 

لها) لَی أَهع ( الْحجۀِ  و أَ
علیه کتاب دلیل پیدا کردن

کردن اشکال جواب مناسب آن را نیز پیدا میکنیم عالوه بر پیدا 

[نقض+ حجۀ+ تقیه) کونِ ذَل بِد و ( و در منطقه سنی نشین زندگی میکند و اگر این کتاب در نزد او باشد یک نوع تقیه است [أَو التَّقیۀُ است  فرد خاصی 

ا  فُه یجِب إتْلَا
باال از بین بردن این کتب واجب ست  در غیر موارد 

نیست مطلقا یعنی اذن مالک الزم 

( حرِ الس لُّم تَعو)

به آن نیز حرام ست و تکسب   تعلیم سحر حرام ست 

کشته شود اید    کسی که آن را صحیح  میداند ب

استثنا

ه ه لیتَوقَّی بِ لُّم بِتَع س  تعلیمش اشکال ندارد به جهت حفظ خودش به وسیله ي آنلَا بأْ

الْمتَنَبئِ بِه رَ  حس فَع دی و کسی که ادعاي نبوت میکند به وسیله سحرأَ

کذَل ۀِ لفَایلَی الْکع بجو ُبما 

( هانَۀُ الْک استخدام جن(و 
بِه رُهأْما ییمف لَه [ انِّ[ج جنّ لْج ضِ ا عۀَ بطَاع وجِبلٌ یمع یه

نْهم ص أَو أَخَ رِ  ح نْ السم قَرِیب وه و.

[قیافه شناسی) ([و الْقیافَۀُ

امارات که سبب الحاق نسب یا شبیه آنتعریف استناد به عالمات و   

حکم

 تعلیمش حرام ست

  حرام ست

نسبت دهیم واسطه قیافه شناسی  که محرمی را به فردي به  زمانی  پس غیبتش میتوان کرد  فالنی دماغش بزرگ ست پس متجاهر به فسق است 

که یک فرد را پسر فرد دیگر میداند که دراین حالت زمانی   احکام ارث یا محرم یا نامحرم بر او بار میشود 

زمانی که این مطالب را به صورت جزم و قطع بگوید

 ( ذَةُ بع اشتباه در حس میشودتعریف(و الشَّ ا سرعت زیاد حرکت  دست سبب   افعال عجیبی که ب

به شعبده قیافه سحر و)  تعلیم آن نیز حرام ستحکم{...وتَعلیمها){بر میگردد 

( ةِ لَهد عالْم لَات الْآ ) بِ ار مق و الْ

شرط بندي به جهت برد باختتعریف

محل بحث

 شرط بندي با
حرام ستآالت مخصوصه قمار

 آالت غیر مخصوصه قمار

 بازي با
 حرام ستحتی بدون شرطآالت مخصوصه شرط بندي قمار

حرام ست آالت غیر مخصوصه شرط بندي قمار

حکم
بِ لْکَس ه منْ ا لَیع تَرَتَّبا یم لَکملَا ی گرچه از جانب صبی باشدو

و لَو قَبضَه غَیرُ مکَلَّففَیجِب رده علَی مالکه 

 ( ینِ (الْخَفلْغَی رِ ا بِکَس ( شغ تعریف(و الْ
خیانت پنهانی که با  قاطی کردن ناخالصی در مواد صورت میگیرد

 مثال
قرار دادن حریر در سردي تا سنگین شود

ا آب مخلوط کردن شیر ب

( (و تَدلیس الْماشطَۀِ

تعریف
است و نیزنگ  زنان آرایشگر  و به معنا گول زدن  .داد و ستد از این طریق حرام استاصطالحی براي 

وجود می آورد که در او نیستمثال را در او به  ازدواج دارد، براي جلوه دادن او زیبایی هایی  موهاش ریخته است براش مو میگذارددر زنی که قصد 

نکته
بلکه خودش هم اگر این کار را انجام بدهد حرام است این حرمت تدلیس منحصر به ماشطه نیست 

را بکند - یعنی تدلیس در میان نباشد- حرام نیست  اگر زن شوهردار اینکار 

(ه لَی ع رُم حا یأَةِ بِم لرَّجلِ و الْمرْ زْیِینُ کُلٍّ منْ ا (وتَ

لباس مختصات تزئینی مرد توسط زنان و بلعکس  البته عرف مکان و زمان در آن دخیل ست پوشیدن 

و حریر وجود دارد براي مردان رشته طال  لباسی که در آن   پوشیدن 

ادله نقلی + لباس شهرتدلیل حرمت

( هِمینتَکْف و لْموتَی[تعبدي]  أُجرَةُ علَی تَغْسیلِ ا (و الْ

 اخذ اجرت در مقابل

بدهد که نماز هاي واجبت را بخوان حرام ست واجب عینی پول  کسی 

کفایی کفن و دفن ندارد اخذ اجرت درمقابل آن اشکال ندارداختالف ستواجب  پول  ،مثال میتی 

زرگ کردن گودال قبراشکال نداردامورمستحب وداع یا ب  نقل میت تا منزلش براي 

به نظر شهید اول
نماز بر میت) و توصلی (کفن و دفن) هر دو حرمت دارد  در واجبات تعبدي (غسل دادن میت، 

در مستحبات اصالتا اخذ اجرت اشکال ندارد

استمتاخرین واجب تعبدي حرمت دارد زیرا قصد قربت شرط 

خروجی مباحثه
پول بگیرند ها  کارهاي مستحبی میت از آن براي انجام  نند  پس در شرایط فعلی غسال خوانه ها میتوا

انجام نمی دهد اما دیگري را اجیر میکند بر او واجب شده کفن و دفن شخصا    یا بگویم فرد که 

(ثبالْع ضٍ حکْمی [عقالیی]کَ ۀِ منْ غَرَ یال فْعالِ الْخَ الْأَ أُجرَةُ علَی  (و الْ
 افعالی که خالی از غرض عقالیی ستتعریف

مثال روز
 شرکت در مسابقات کیک خوري یا شرکت در مسابقات همبرگر خوري

گینس انجام میشود بشود گفت خیلی از اتفاقاتی که در کتاب رکود  شاید 

ا) نَ لْأُجرَةُ علَی الزِّ هما  (و ا ط و ما  شَاکَلَ و اللِّوا

قَاضی) ا[رشوه] الْ (و رشَ

( قَامۀِ الْإِ  و ذَانِ  الْأَ أُجرَةُ علَی  (و الْ

نِ لَیقَو علَی أَشْهرِ الْ

اخذ اجرت براي اذان و اقامه
.) اشکال دارد و .. .از ارباب رجوع (مردم شهر؛ هیت امنا، 

وابسته به دولت است به او بدهد) اشکال ندارد از یبت المال (مثال سازمان تبلیغات که  اما 

تفاوت بین اخذ اجرت با ارتزاق از بیت المال

اخذ اجرت حرام  

از بیت المال جائز زاق  رت ا

اجرت نیازمند این امور است علت اخذ 

(تعیین عمل (چند بار در روز 

تعیین مزد در مقابل عمل 

تعیین مدت آن 

اجراء صیغه قبول

اغی است و میگویند سرمایه ان را به خادم و موذن مسجد بدهیدنکته اشکال ندارد. مثال ب استفاده از موقوفات 

( قَضَاء و الْ

مقدمه
پول از مردم جهت قضاوت حرام ست اخذ   

بین مردم دلیل وجوب قضاوت   
چه احتیاج به آن باشد یا نباشد

واجب عینی بشود یا نشود چه 

( الِ لْم قُ منْ بیت ا لرِّز (ویجوز [صحیح بودن از نظر شارع] ا

( یفنْ التَّکْلاجِبِ م الْو لیمِ  لَی تَعرَةُ عأُج اجرت جهت تعلیم واجبات(و الْ  دریافت 
ةِ چه عینی ورالس ۀِ وحات کَالْفَ

کفایی چه 
قُّه فی الدینِ َالتَّفَ

و عملً ا  لْم ع اتمقَدنْ الْمم هلَیع ف و ما یتَوقَّ

ه و أَما الْمکْرُو

احبالْم و

بندي جمع 



کتاب المتاجر

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار زاد حسینی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

مقدمه

( رَّمحفَالْم)

کْرُوها الْمأَم و

موارد شغل هاي مکروهمقدمه
مثال : صرافیبرخی شغل هایی است که احتمال افتادن در حرام افتادن است

 مثال کسی که باعث جهیدن نر بر ماده میشودبرخی شغل هایی است که انسان با چیز هایی سر و کار میزند که پست است

( ف (فَکَالصرْ

.در زمان قدیم سکه ها وزنش دقیق ضرب نمیشد، و سکه ها با همدیگر فرق داشتند و احتمال ربا در آن میرفته است

مثال فردي از خراسان به قم می امد و سکه هاي خراسان با قم با هم فرق میکرد

.و این میشد رباء چون هم جنس بوده است !و صرافی میگفته است 10 سکه طال خراسان بده تا 9 سکه طال قم به تو بدهم

[کفن ها [مرض هاي واگیرداردلیل[و بیعِ الْأَکْفَانِ اءبالْو و تونَّی کَثْرَةَ الْمتَمی أَنَّهل]

[برده فروشی) شر هم شامل حرمت و هم کراهت میشود«صلَّی اللَّه علَیه و آله: «شَرُّ النَّاسِ منْ باع النَّاسروایتدلیل([و الرَّقیقِ

و احتکَارِ الطَّعامِ

تعریف
عرِ ةِ السادعِ زِی [ه: طعام] بِتَوقُّ هسبح وه و.

طعام: مثل خرما، کشمش و چیزهایی رایج در ان زمان

اگر مردم به این طعام نیاز داشته باشند حرام میشود

[کسی که چیزهایی وارد میکند] مرْزوقٌ و الْمحتَکرُ ملْعونٌدلیل بالالْج» :هآل و هلَیع لَّی اللَّهص قَالَ النَّبِی» 

[ذبح کننده کشتارگاه نه قصابی ۀِ احب فْضَائها إلَی [اَدي الیه] قَسوةِ الْقَلْبِ و سلْبِ الرَّحمۀِدلیل[و الذِّ .لإِ

( ۀِ اجالنِّس تعریفو
(معنی االخص: بافت با نخ هاي ریز(در مقابل حیاکت: بافت با نخ ها درشت

(معنی االعم: بافتن با نخ هاي درشت و ریز (اینجا به این معنی است

ۀِ امجالْح اوهونرَةِ لَا بِدالْأُج ط مع شَرْ
اگر اجرت را شرط کند مکروه

اگر شرط نکند کراهت ندارد

[جهاندن نر بر ماده، باعث نزدیکی دو حیوان شدن [و ضرَابِ الْفَحلِ
ةِ [ه: فحل] بِالْمرَّ هطضَب ع[ضراب] م کذَل [ه: فحل] ل ؤجِرَهبِأَنْ ی

در معامله باید معین شود که یک بار این عمل انجام شود یا چند بار یا بگوید یک ماه این حیوان پیش تو باشد براي باروري

و کَسبِ [مصدر به معنا اسم مفعول، مکسوب] الصبیان

اقوال
.بنا بر نظر مشهور کسب (خرید و فروش یا یک طرفه یعنی فقط فروش یا فقط خرید) صبیان  مطلقا حرام است

اما ظاهرا شهید اول قائل به این نظر نیست که جزء موارد حرام است 

حکمت کراهت
این است که احتمال در حرمت افتادن است

لذا کراهت براي ولی است نه براي خود بچهبچه تا زمانی که به سن تکلیف نرسیده است هیچ یک از احکام وضعی براي او معنا ندارد

( بِهی کَسف ( رَّمحالْم بتَنجنْ لَا یم) بکَس کْرَهذَا ی ) کَ و.

 تفاوت
هر نحوه بدست آوردن اعم از خریدن، هدیه گرفتن، پیدا کردنکسب

[ ..هرگونه دخل و تصرف در ان شی [هر نحوه استفاده. مثل خریدن، هدیه دادن و تکسب

 از کسی خرید کنیم که میدانیم از حرام کسب میکند این خرید حرام ست

اما کراهت جاي ست که فروشنده از حرام اجتناب نمی کند

احبالْم و
ما خَلَا عنْ وجه رجحانٍ

:انواع اباحه
حرام نیست اما اعم از واجب، مستحب و مکروه است. یعنی جایز استبالمعنی االعم 

نَی الْأَخَصعبِالْم
اباحه اي که مقابل 4 حکم دیگر تکلیفی (واجب، حرام، مستحب، کراهت) است 

یعنی دو طرف مسئله با هم مساوي است و انجام هر یک از طرفین از نظر شارع بر دیگري ترجیحی ندارد

جمع بندي

( )  و هی نَفْس التَّکَسبِ [ ..هرگونه دخل و تصرف در ان شی [هر نحوه استفاده. مثل خریدن، هدیه دادن و ثُم التِّجارةُ

( (تَنْقَسم بِانْقسامِ الْأَحکَامِ الْخَمسۀِ

 اجِبفَالْو
 هؤْنَتیلُ مصتَح قَّفا  تَوهملَیاجِبِی النَّفَقَۀِ عالْو هالیؤْنَۀِ عم و

 یانعِ الْإِنْسالنَّو ظَاما نبِه متی یةِ الَّتارج مطْلَقُ التِّ

بتَحسالْم َ
توسعه عیال حد و مرزي ندارد،و اگر کسی به این عنوان که باعث ارامش خانواده اش باشد، هیچ اشکالی نداردما یحصلُ بِه الْمستَحب و هو التَّوسعۀُ علَی الْعیالِ و نَفْع الْمؤْمنینَ

[المحتاجون] غَیرُ الْمضْطَرِّینَ و مطْلَقُ [هر نوع حاجتی که این بنده خدا به او نیاز داشته باشد]الْمحاوِیجِ

 احبالْم ۀِو وحرْجالْم ۀِ و الرَّاجِح اترِ الْجِهنْ غَیالِ می الْمةُ فادالزِّی ل بِهصحا یم
راجحه : باعث توسعه عیال شود

مرجوحه: حرام و مکروه

و الْمکْرُوه و الْحرَام

.هرانچه که باعث شود ما را داخل در حرام کند، حرام است

.هرآنچه که باعث شود ما را داخل در مکروه کند، مکروه است 

مثال شاید زمانی خرید و فروش موبایل حرام شود! پس به تبع این شغل موبایل فروشی نیز حرام میشود

 تقسیم قبلی اشیاء و اعیان معیار بود نکته
مثال ادمی که مستمند است را کمک کند تا وضعش بهتر شوداما اینجا غایت معیار است 

.یعنی بهبود وضع مستمند مد نظر و معیار ما در بحث احکام تکلیفی شده است



الفصل الثانی- فی عقد البیع و آدابه 

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار زاد حسینی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

 عقد بیع

و هو الْإِیجاب و الْقَبولُ
  عبارتست از ایجاب و قبولی بر انتقال ملکیت از بایع به مشتري که در برابر عوض معلومی داللت میکند

 خارج میکند آن دسته از عقودي که
ودیعه مضاربه و کالتنقل وانتقال ملکیت در آنها نیست 

هبه و وصیت به مالاز نقل انتقال ملکیت برخوردار ست اما بدون عوض مقابل 

 بیعی که تعریف بیع شامل میشودنکته

وکیل انجام میدهد

وصی انجام میدهد

مثل فروش اموال بدهکار جهت پرداخت بدهی شخصی به اکراه چیزي را بفروشد

بیعی که انسان گنگ به وسیله اشاره انجام دهد

إِیجاب و الْقَبولُ و هو الْ

ضٍ معلُومٍ وبِع لْکلَى نَقْلِ الْمالَّانِ عاطَاةُ اگر ایجاب و قبولی که بر انتقال ملکیت داللت میکند پذیرفت شدالدعی الْممعاطات کفایت نمیکند اما فَلَا تَکْف
رُّفالتَّص احبی مالبته تصرف مباح ستنَع 

ع بقَاء الْعینِ  م وعالرُّج وزجی و

مشهور فقها

شرایط صیغه

خالصه شرایط
 صیغه

ماضی باشد

عربی باشد

تقدیم ایجاب بر قبول

ظ الْماضی  هما بِلَفْ طُ وقُوع و یشْتَرَ
 لَّکْتم و تشَرَی و ترَی کَبِعت و اشْتَ

و یکْفی الْإِشَارةُ مع الْعجزِ 

ماضویت و عربیت

ى الْقَبولِ و إِنْ کَانَ أَحسنَ  إِیجابِ علَ رَطُ تَقْدیم الْ .و لَا یشْتَ

چرا تقدیم ایجاب بر قبول احسن است؟

چون اگر قبول بر ایجاب مقدم شود، یقینا صحیح است. اما حاال شک داریم که تقدیم قبول بر ایجاب هم همین طور است

و با ادله اي عام مثل اصالت صحت یا اطالق «اوفوا بالعقود» (که در ادامه می آید) براي ما ظن آور است و یقین ایجاد نمکیند

.لذا فقهاء حکم به احیتاط مستحب داریم

ادله عدم اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول

نهایتا صحیح بودن آن شک میشود و به حکم اصالت الصحه این بیع صحیح است  اگر صیغه قبول بر صیغه ایجاب مقدم شود 

 ادله عامی عقود مانند «اوفوا بالعقود» دال بر این معنا هستند

مالك در انتقال ملک، رضایت دو طرف معامله در این انتقال است

بایع و مشتري در ضمن بیع هر کدام ملک خود را انتقال میدهند

نکته
تفاوت دلیل سوم و چهارم

تفاوت دلیل سوم و چهارم با دلیل اول و دوم

ادله اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول

اگر قبول بر ایجاب مقدم شود+ در صحت عقد شک میشود 

شک در صحت عقد یعنی  شک در اینکه ایا اثر بیع (نقل و انتقال ملک بین دو طرف معامله) حاصل شده است؟

اصل بر عدم حصول اثر است. (اصل استصحاب رخ داده است زیرا تا قبل از این فرد مالک این چیز نبوده است و شک میکنیم االن بعد عقد مالک شده است یا خیر

.لذا استحصاب (عدمی) رخ میدهد.) پس اگر قبول بر ایجاب مقدم شود، بیع صورت نگرفته است

.به صیغه اي که مشتري انشاء میکند «صیغه قبول» گویند

صیغه قبول باید قبل از صیغه ایجاب باشد چونکه قبول یعنی رضایت به مضمون ایجاب

این رضایت به تملیک فرع و متاخر از این است که انشا تملیک رخ داده باشد

اشکال ما به استدالل دوم

.در این استدالل دوم مغالطه شده است. زیرا اقایان بین مفهوم و مصداقِ «قبول» خلط کردند

» با بقیه الفاظ قبول است. و این طور نیست که هر لفظی که دال بر قبول باشد یعنی فرق است بین لفظ «قبلت

.داللت بر یک ایجابی قبل از آن کند. بلکه فقط در «قبلت» این طور است که لزوما قبل آن ایجابی رخ داده است

نکته
نکته اي در مورد ایجاب و قبول

(ایجاب: هر واژه اي که داللت بر ایجاب و درخواست کند.(نه لزوما لفظی از ریشه ایجاب

قبول: هر واژه اي که داللت بر قبول و پذیرش کند. (نه لزوما لفظی از واژه  قبول مثل: قبلت)

» استفاده کرد همه فقهاء متفق هستند و اختالفی نیست زیرا همیشه باید قبل ان ایجاب باشد نکته: اگر در لفظ قبول از «قبلت

معاطات

مقدمه 

انواع عقد 

عقدي که بعد از عقد نمیتوان به راحتی ان را فسخ کرد  الزم

عقدي که مواردي مثل خیار وجود دارد و تا وقتی خیار باشد ان عقد متزلزل است  متزلزل

  .موجب اباحه تصرف میشود اما مالکیت آن مال نمیشود  معاطات

ارزش افزوده اي که از این شئ حاصل میشود. مثال یک گوسفند خریدیم که باردار بوده است و االن بچه زاییده است(نما(ارزش افزوده

تبیین موضوعی

 معاطات چیست

تعریف

هر کدام از دو طرف، مالی را در مقابل مال دیگر میگیرد

به این داد و ستد رضایت دارند

بدون اینکه عقد مخصوص در میانشان رخ میدهد

اقوال

 بیع است
ظاهر عبارت مفید و جمیع متاخرینبیعی که مفید لزوم است

معروف بین قدمابیعی که مفید لزوم نیست

 بیع فاسد ست

بیع نیست
مفید اباحه محضه هست

 تا موقعی که تصرف ناقل نکرده ست میتواند رجوع کندمفید ملکیت ست ولی متزلزل

لذا معاطات موجب مالکیت نمیشود اما موجب اباحه تصرف میشود.معلوم شد که معاطات بیع نیست زیرا ایجاب  و قبول در آن نیستنتیجه

اثر معاطات

 اباحه
 محضه: یعنی هیچ ملکیتی در کار نیست

.پس اباحه تصرف غیر مالکیت است اما در اباحه، اجازه تصرف و استفاده از ان شئ را داریم

که در این حالت معاطات الزم گشته و هیچ کدام از دو طرف حق مطالبه عوض را از دیگري ندارد،اال اینکه یکی از دو طرف یعنی ثمن یا مثمن تلف شود

غیر محضه: مترتب بر ملکیت ست

عقد متزلزل
عنی هر کدام از دو طرف هر زمان می توانند معامله را بهم بزنندبا معاطات براي هر کدام از دو طرف ملکیت رخ میدهد، اما این ملکیت متزلزل و جایز است

.و هیچ کدام از دو طرف حق مطالبه عوض را از دیگري ندارداال اینکه یکی از دو طرف یعنی ثمن یا مثمن تلف شود، که در این حالت معاطات الزم گشته

نکته
.. به غیر از کسانی که محجور هستند. مثل مجنون و صغیر  و.در حالت عادي هر جا ملک باشد، اباحه تصرف نیز هست اما برعکس آن صحیح نیست

.در ذات هر اباحه تصرفی رضایتی هست

اشکال

.پس این برداشت صحیح نیست و نظر شهید اول این نظر نیست این برداشت از نظر شهید اول (که معطات را اباحه میدانست) با عبارت بعدي ایشان «یجوز الرجوع مع بقاء العین» تنافی دارد

(یعنی اباحه اي که الزم ملکیت است نه اباحه اي که فقط دال بر اذن تصرف است (اباحه محض.پس معلوم میشود که مقصود از یباح در عبارت شهید اول اباحه بعد از وقوع عقد استرجوع کردن و بازگرداندن در عقد معنا دارد

اشکال در واقع این است که در اباحه چیزي اثبات نشده است،  پس رجوع و برگشت معنا داردخالصه اشکال

یباح» ظهور در اباحه دارد و «رجوع» نیز اعم از عقد و اباحه است و جمع این دو (مطلق و مقید) آن شد که بیع معاطات اباحه است»جواب

چند قسم دارد

هر دو طرف باشند

یک طرف نباشد

هیچ کدام از دو طرف نباشند

تفاوت و فایده انتخاب این دو نظر( این که اباحه باشد یا عقد متزلزل باشد)؟؟

توضیح در ضمن یک مثال
مشتري در قبال 500 هزار تومن، گوسفندي را به نحو معاطات (بدون گفتن صیغ بعت و اشتریت) خرید

(آن گوسفند بعد از مدتی داراي بچه شود (حصول نما

جواب

:(در این حالت بنابر نظر دوم(معاطات = عقد متزلزل
آن نماء براي مشتري است. چونکه: معاطات عقد است

لذا مشتري مالک نماء هم هست پس گوسفند مادر به ملک مشتري انتقال یافته . پس نما ان در ملک بوده 

نا بر نظر اول (معاطات = اباحه) دو احتمال میرود

اول: نماء براي مشتري است
بنابر فرض معاطات نسبت به گوسفند مادر الزم شده است (تلف و ...) و طرف مقابل اجازه رجوع به آنرا ندارد

.پس به همین نسبت گوسفند بچه از باب تبیعیت از مادر براي مشتري است 

دوم: نماء براي مشتري نیست
معاطات براي گوسفند مادر الزم شده است، اما فرض مساله در جایی است که گوسفند بچه قبل از لزوم معاطات متولد شده است

 .یعنی در زمانی که گوسفند مادر ملک مشتري نبوده است 

 نکته

:انواع نما 
متصل:  زیاد شدن وزن، زیاد شدن پشم، شیر دادن 

منفصل: بچه دار شدن

ذهاب العین چند صورت دارد

.هم مثمن و هم ثمن از بین برود 

.همه مثمن یا ثمن از بین برود 

بخش و مقداري از ثمن یا مثمن از بین برود 

ثمن یا مثمن را از ملک خود انتقال دهند 

(در ثمن یا مثمن تغییري ایجاد کنند (تبدیل گندم به آرد 

اگر یکی از دو طرف عین را از بین ببرد، معاطات الزم میشود و طرفین نمیتواند عین (ثمن/مثمن) خود را پس بگیرد

تفاوت آن با بیع و چرا بیع نیست؟  تبیین حکمی 

معاطات وقتی ذهاب عین رخ دهد، الزم میشود، اما بعد اینکه معاطات الزم شد به چی تبدیل میشود؟

اقوال

قول اول: بیع است

استدالل

فقها نام تمام معاوضات را معلوم نمودند و در بین آنها معاوضه اي به نام معاطات نداریم

پس معلوم میشود معاطات معاوضه اي جداگانه نیست و داخل در بیع است

زیرا اساس معامالت بیع است و هرجا مورد مشکوکی داشتیم و دلیل خاص نداشتیم، داخل در بیع میشود لذا معاطات نیز داخل در بیع میشود

پس طبق این نظر بیع بر دو نوع است
.بیع قولی: صیغه خاص دارد 

دوش فلت نا نیع ادعب هک یتاطاعم( .درادن صاخ هغیص :یلعف عیب )

[«و دلیلی خاصی نداشتیم، به بیع برمیگردد و احکام بیع بر آن بار میشود. [طبق قاعده «کل شئ یرجع الی اصلههر موقع حکمی از احکام معامله را نمیدانستیم در ذیل کدام یک از معامالت قرار میگیردنکته

قول دوم: بیع نیست 

این دسته از فقها از طریق انّی (معلول به علت) به این نتیجه رسیدند؛ یعنی خود شارع مستقیما نگفته است اگر در معاطات ذهاب عین رخ داد، بیع استجواب به اشکال قائلین قول دوم

:(استدالل(اشکال به قول اول

.چونکه بیع بودن نیاز به صیغه خاص داردفقها اتفاق دارند که معاطات در ابتدا واقع شدنش با الفاظی که دال بر رضایت دو طرف کند رخ میدهد اما بیع نیست

 بعد چگونه با تلف شدن عین مال بیع شود؟ (ما دلیلی بر این حرف 
(شما پیدا نکردیم

و میگویند: قدر مسلم معاطات بیع نیست اما در مورد اینکه معاطات چی هست صحبتی نمیکننددر واقع گروه دوم،  فقط استدالل گروه اول را زیر سوال میبرند

اگر نظر دوم را قبول کنیم همه بیع ها در لمعه باید منظور بیع ها قولی باشد حال اینکه این طور نیست

:در کل در الحاق احکام معاطات در اینجا 3 نظر داریم

.دلیل: چون داد و ستد در معاطات باید هم زمان صورت گیردقول اول: معاطات نیست 

(قول دوم: معاطات است (ادقّ 
.دلیل: چون تراضی رخ داده است و هر دو طرف به این معامله راضی هستند

.علت دقیق تر بودن: چون قبال گفتیم معاطات میتواند بدون حضور طرفین یا یک طرف و با رضایت آنها نیز صورت بگیرد

  قول سوم(نظر شهید در دروس): در شرایطی معاطات است 

.توضیح: در حالتی که اول کاال را بدهیم و بعد ثمن را بگیریم معاطات است اما در حالتی که اول ثمن را بگیریم و بعد کاال را بدهیم، معاطات نیست

شروط در بیع

دقعماکحا

:و هنَا مسائلُ

آدابِ لْ الْقَولُ فی ا

یفذح



الفصل الثانی- فی عقد البیع و آدابه 

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار زاد حسینی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

به برکت 5 صلوات محمدي پسند سالم اهللا علیها  ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري 

 عقد بیع

معاطات

شروط در بیع

شروط صحت :

نباشد باطل است تعریف یعنی اگر باشد صحیح است و اگر 

 شروط متعاقدین

 الْکَمالُ

.یعنی ممنوعیت تصرف(حجر) نداشته باشد 

(بلوغ (بخالف صبی 

(عقل (بخالف مجنون 

رشید باشد

اختیار

ۀِ  رَاه لْکَ عد زوالِ ا ب ه بود مگر آنکه پس از برطرف شدن کراهت به آن بیع راضی شودإِلَّا أَنْ یرْضَى الْمکْرَ   بنابراین بیع شخص مکره صحیح نخواهد 

محل بحث
حال سوال اینجاست که در این غالب موارد اکراه که لفظ را اراده میکند  اما معنا را اراده نمیکند، معامله صحیح است یا خیر؟

بیان الفاظ را داشته فقط مدلول لفظ را قصد نکرده ست دلیل صحت بیع مکره پس از رضایت  شخص مکره بالغ ورشید بوده قصد 

نکته

نفس(یعنی دوست دارد و واقعا میخواهد بفروشد یا بخرد) است و در مقابل اکراه است نه اجبار  اختیار اینجا به معنا طیب 

(از روي طیب نفس معامله را انجام دهد؟(شرایط طیب نفس

 لفظ کند. (لفظ بعت (قصد 

(قصد معنا کند. (معنایی که از بعت تبادر میشود که فروختن باشد 

شود (قصد مدلول بکند. (یعنی بخواهد آن در خارج واقع 

اشکال

باشد؟ چطور میشود که رضایت بعد از تحقق قصد الی الفظ (لفظ و معنی) باشد و معامله موثر و صحیح 

جواب

بر عدم است زیرا شارع نیز چیزي نگفته است نیست. اصل  همزمانی و مقارنت بین رضایت  و الفاظ بیع شرط 

در واقع از اصل استصحاب استفاده کردیم و حالت اولیه این بود که شرط مقارنت نداشت 

لذا االن هم که شک کردیم شرط مقارنت وجود دارد یا خیر، اصل بر این است شرط نیست

چرا شهید اول اختیار را در کنار شروط صحت آورد؟ سوال

فکار شهید اول دارد جواب این سوال بستگی به تعریف از لزوم و صحت در اراء و ا

جزو شروط لزوم

د قَص و الْ

ى قَعه لَغَ أَو قصد لغو و باطلفَلَو

فلُ  لْغَا ا

مالنَّائ أَوِ 

الْهازِلُ  هازل کسی ست که اراده جدي نکرده ستأَوِ 

زیرا نسبت به لفظ اصال قصدي در کار نیست بر خالف شخص مکره علت

اقوالنکته
ش صحیح باشدبنا بر نظر شهید اول  هازل از ریشه معامله اش باطل است؛ اما مکره میتواند معامله ا

مکره و هازل حکمش فرقی نمیکند بنا بر نظر شهید ثانی

شروط لزوم :

تعریف
..عقدي که طرفین بدون جهت حق بهم زدن ندارد. مثل: اجاره، بیع، و  : الزم من الطرفین (مستاجر و موجر ) یعنی. اگر شرط لزوم باشد معامله الزم و صحیح هست

چون ممکن ست صحیح باشد اما اگرشرط لزوم نباشد معامله فقط الزم نیست اما باطل هم نیست 

 درلزوم یافتن بیع؛ شرط استخالصه بحث

باید هرکدام از بایع ومشتري مالک آن مالی باشند که به دیگري انتقال می دهند 1

(واگر طرفین مالک نباشند باید اذن ازناحیه مالک داشته باشند(مانند وکیل 2

که نیاز به اذن داردحال اگر شخصی مالی راکه مالکش نیست+ و اذن ازناحیه مالک هم نداشته بفروشد یا بخرد ---- خرید یا فروش فضولی می گویندتذکر

زُومِ طُ فی اللُّ رَ  و یشْتَ

لْکبائع و مشتري هر دو باید مالک مبیع و ثمن باشند الْم 

کالةُ الْمازإِج أَو 

قْد ۀِ الْع حنْ صۀٌ ع و هی کَاشفَ

اجازه مالک
 اجازه ایی که بعدا از مالک صادرمیشود کاشف از صحت عقد از بدو کاشفه باشد

یعنی آثار این معامله مترتب گشته ست انعقاد معامله می باشد

نه اینکه این اجازه ناقل باشد یعنی از زمان صدور اجازه این عقد صحیح باشدناقله باشد

ثمره اجازهفَـ 

نما منفصل و متصل کاشفه باشد
تسیرتشمیارب در مدت زمان بین عقد و زمان اجازه در مبیع حاصل شده ست

لُ (بین عقد و اجازه للْمشْتَرِي(النَّماء (مثمن) الْمتَخَلِّ  

نکته
شدن وزن، زیاد شدن پشم نماء متصل:  زیاد 

منفصل: بچه دار شدن

باشد ناقله 
 نما مبیع و ثمن براي مالک اجازه دهنده آن خواهد بود

 یعنی نما مبیع براي مالک آن

 و نما ثمن نیز براي مالک آن

نَماء الثَّمنِ الْمعینِ (بین عقد و اجازه  عِ (وائلْبل.

إِجازةِ و لَا یکْفی فی الْ
 قْدالْع د  السکُوت عنْ

 سکوت مالک در هنگام حضور در مجلس عقد فضولی

سکوت اعم از رضایت یا عدم رضایت ست لذا باید صریحا بگویدعلت

هلَیا عهرْضع نْدع و  هنگام انجام عقد فضولی حضور نداشته باشدأَ

إِجازةِو یکْفی  فی الْ

زْتأَج 

ذْت نْفَ  أَو أَ

تضَی م  أَو أَ

هه بش و یتضر أَو

زِ   إِنْ لَم یجِ  اگر مالک اجازه ندهد فَ
میتواند مال خود را از مشتري بگیردانْتَزَعه منَ الْمشْتَري

ةٌ ف فیه بِما لَه أُجرَ و لَو تَصرَّ
(رجع بِها علَیه (رجع المشتري باالجرة علی بائع الفضولی 

باشد عالوه بر عودت مال اجرت  نیز تعلق میگیرد  مثل سکونت در خانه و سوار شدن حیواناگر مشتري در آن مال تصرف کرده 

و لَو نَما

ست براي مالک اصلی  نماء  اگر مبیع در مدتی که در دست مشتري بوده ست نماء  افزایش پیدا کند آن 
 خواه نما متصل  یا منفصل باشد

خواه نما در دست مشتري باقی بوده یا تلف شده باشد

اگر مبیع قیمی بود
قیمت یوم التلف در صورتی که تفاوت قیمت به سبب بازار بوده باشد

باشد بوده  به سبب افزایش عینی مبیع مانند چاغ شدن  ستدر صورتی که تفاوت قیمت  بوده  باالترین قیمت ها در طول مدتی که در دست مشتري 

 کَانَ لمالکه حکم

باشند یا اینکه از طرف مالک اذن داشته 

لْبائعِ بِالثَّمن  و یرْجِع الْمشْتَرِي علَى ا

مشتري میتواند براي دریافت ثمن به بائع مراجعه کند

مقدمه

:در هر معامله فضولی 3 فرد داریم

مالک اصلی 

بائع فضولی 

مشتري 

:مشتري در ضمن بیع فضولی چند حالت دارد
ابتدا میدانست

از ابتدا نمیدانست بائع فضولی است

:مشتري باید چند چیز را از بائع فضولی پیگیري کند
اصل ثمن 

غرامت و هزینه هاي ان منافع 

بائع فضولی میرودمحل بحث سراغ  نماید + مشتري نیز براي اخذ ثمن  باید مال خود را از مشتري اخذ  اگر مالک اصلی معامله را اجازه نداده +  

توضیح

إِنْ کَانَ باقیاً
کَانَ أَو جاهلًا (به فضولی بودن معامله (عالماً 

(مشتري حق دارد که به بائع رجوع کرده و ثمن را از او اخذ کند (عالما کان او جاهال الف) یا آن ثمن هنوز در دست بائع فضولی باقی است

فإِنْ تَل و 

إِجازةِقیلَ: لَا رجوع مع الْعلْمِ عِ الْ  .و هو بعید مع تَوقُّ

اگر ثمن تلف شده باشد؛دو قول در مسئله است 

به بائع را ندارد، چون کهاگر از اول مشتري میدانسته که معامله فضولی است + و االن هم ثمن از بین رفته استقول اول  :اجازه رجوع 

( الیکوالواکلامنوکیالهنال ع فضولی و پرداخت ثمن  به او ( . به علت علم مشتري به بائ

تساهدادارفتلابولویفرصترھهزاجاعئابهبشدوخینعیاین یعنی مشتري  عن قصد و اراده، بائع را مسلط بر این ثمن نموده است 

به دست بائع عن عمد و قصد به منزله اباحه آن ثمن براي بائع است .پس، دادن ثمن 

در ذیل بحث معطاة آمد که در اباحه مال در صورت تلف اجازه رجوع به مال وجود ندارد و اباحه اذن در تصرف است

درادنارنمثنتفرگقح

[مثال بائع فضولی به او قول داده که من از دوستان صمیمی مالک هستم و میتوانم اجازه مالکش را بگیرم] حق رجوع به بائع را دارد خصوصا در جایی که توقع اجازه دادن مالک اصلی را هم داشته قول دوم

در جایی که ثمن تلف شدهجمع بندي
دربتاطاعمتحتاذلتسنادیمهحاباقلطمارهلماعمنیالوالوق

اما قول دوم این  معامله را تحت ضمان برد 

ا و یرْجِع بِما اغْتَرَم إِنْ کَانَ جاهلً

بائع فضولی براي گرفتن خسارت رجوع مشتري به 

 اگر جاهل باشد به مالکیت بایع و یا اذن او

جهل به این صورت ست که

بایع ادعاي مالکیت خود را دارد

بایع فضولی ادعا میکند که از طرف مالک اذن در فروختن مبیع دارد

مشتري هم به وضعیت او اطالع نداشته ستبایع فضولی سکوت کرده و ادعاي مالکیت یا ماذون بودن را ندارد

مقدمه

تا اینجا بحث سر این بود که مشتري حق دارد براي گرفتن اصل ثمن خود به بائع رجوع کند

محل بحث

مشتري حق دارد براي گرفتن خسارتهایی که مشتري به مالک پرداخته است به بائع رجوع کند 

ازقبیل

  (عوض منافع مستوفات (اجرت سکونت در خانه  

 (یا غیر مستوفات (اجرت خانه بدون سکونت در آن

(عوض نمائی که تلف شده است (مثل بچه گوسفندي که در دست مشتري تلف شده است

خالصه

 مالک اصلی حق دارد
که منافع مستوفات وغیر مستوفات را از مشتري بگیرد

اخذ نماء را هم دارد

حال مشتري هم می تواند تمام این خساراتی را که پرداخت نموده از بایع فضولی اخذ کند

البته در صورتی که جاهل به فضولی بودن معامله باشدشرط

خالصه محل بحث
بین قیمت واقعی وثمن تفاوت بوده + مبیع در دست مشتري تلف شده

مالک رجوع کرده وقیمت واقعی را ازاو ستانده + آیا مشتري می تواند ما به التفاوت را از بایع اخذ کند؟

حال اگر مشتري اخذ به ضرر یا خسارت کند

طرح بحث

به مشتري فروخته  (در حالیکه در بازار  قیمت آن شئ 250ت آن شی در دست مشتري تلف شد و مالک اصلی هم بیع را امضا نکند (اگر بائع فضولی شیئ را به 200 ت 

به او رجوع کند، او ثمن خودش(200) را از بایع بازگردانده است  فرض این باشد که مشتري پیش از آنکه مالک 

سپس مالک رجوع به مشتري نماید و قیمت واقعی ان شئ که 250 باشد را از مشتري بگیرد 

در صورتی که زیادي قیمت در زمان انجام بیع موجود باشد

 طبق نظر اقوي
مشتري میتواند زیادي قیمت واقعی مبیع از مقدار ثمن را از بایع فضولی بگیرد

در صورتی که عین مبیع در دست مشتري تلف شده باشد و مالک آن قیمت را از مشتري بگیرد

سوال
حال مشتري میتواند 250 تومن را از بائع فضولی بگیرد یا فقط باید همان 200 تومان را اخذ کند؟

ایا مشتري میتواند ان 50 تومن اضافی را که به مالک داده از بائع بگیرد؟ 

جواب

قول یک
اقوي این است که زیادي را میتواند از بائع فضولی بگیرد

دلیل
مشتري آن شئ را 50 تومن ارزانتر خریده بود که ان پول در مال خودش بماند 

.االن ضرر نموده است و طبق قاعده غرور = فریب 
 آالن که معلوم شده فروشنده فضولی او را گول زده ست

و مشتري به خیال اینکه مال خود بائع ست خریداري کرده

قول دو

مشتري نمی تواند آن زیادة را ازبایع اخذ کند

دلیل
1

زمانی که مشتري اقدام به معامله کند،معناي این اقدام این است که او متعهد شده که مبیع در ضمان او باشد

یعنی اگرمبیع تلف شود این تلف از جیب خود مشتري رفته و خسارت تلف آنرا نمی تواند از کسی بگیرد

ضمنُ بفاسده و بالعکس این ضمان مقتضاي هر عقد صحیح و فاسد است 2 نُ بصحیحه یضم در اینجا قاعده اي وجود دارد با عنوان «کلّ عقد ی»

یفذح

دقعماکحا

 فضولی 

هلْکم عم لُوكملْم و لَو باع غَیرَ ا

شخصی در یک معامله مال خود را به همراه مال دیگري بفروشد  اگر 

 کالزِ الْم م یجِ  و لَ

بدون اذن فروش از مالک دیگر

هلْکی مف ح ص 
 بیع نسبت به مال خود فرد صحیح ست

اما نسبت به مال دیگري موقوف به اجازه ست

دو فرض قابل تصور ست
بیع صحیح هست و دیگر خیاري براي مشتر نخواهد بوداگر مالک اجازه دهد

اگر مالک رد کند
 نسبت به مال غیر بیع باطل هست

هله اما نسبت به مال داراي مالک مشتري مخیر ست ج عشْتَرِي مرَ الْمتَخَی و 
 جهل به فضولی بودن بخشی از مال

خیار تبعض صفقه و یا خیار شرکت

 حال اگر
مشتري بیع را فسخ کند

به چنین عقدي راضی باشد
بایع ست در برابر حصه ایی که از ثمن در مقابل مال او گرفته صحیح ست به مقداري که متلعق به  بیع نسبت 

 یضر ح فی الْمملُوك فَإِنْ  نِ صنَ الثَّمم هتصبِح 

از کجا بدانیم چه مقدار ثمن در مقابل مال بایع قرار میگیرد

ابتدا مجموع آن دو مال را قیمت گذاري میکنیمبعد تَقْوِیمهِما (قیمت گذاري) جمیعاً

سپس یکی از آنها را به تنهایی قیمت گذاري میکنیمثُم تَقْوِیمِ أَحدهما 

 سپس نسبت قیمت هر کدام به قیمت مجموع آن به دست می آید

 لَکما لَا یم و لَکما یم اعب ذَا لَو و کَ

بائع مالی را که شرعا قابل تملک ست بفروشد اگر  حکم باال را دارد به همراه چیزي که قابل تملک نیست در یک عقد 

کـَ 
عبد را همراه انسان آزاد که غیر قابل تملک ست بفروشد الْعبد مع الْحرِّ

به همراه گوسفند بفروشد و الْخنْزِیرِ مع الشَّاةِ خوك غیر قابل تملک را 

مقَوی براي قیمت کردن و
انسان آزاد عبد فرض میشود و طبق همان شیوه قیمت گذاري می گردد الْحرُّ لَو کَانَ عبداً

هی  توسط کسانی که آن را حالل می شمارند قیمت گذاري میشودو الْخنْزِیرُ عنْد مستَحلِّ

هقَاممِ م قَائ قْد منَ الْمالک یصح منَ الْ الْع ح صا یکَم و

نیز صحیح می باشد همانگونه که عقد بیع توسط مالک صحیح است م مقام مالک  سوي قائ انعقاد آن از 

ۀٌ :و هم ستَّ

الْأَب 

دالْج و 

یصالْو و

و الْوکیلُ

ماکالْح و 

ینُهأَم امین حاکم شرعو

قَاصمِ الْماکمِ الْح و بِحکْ
شرع کسی که قصد تقاص دارد در حکم حاکم 

مثال طلبکار میتواند  به زور طلبش را بردارد
همین را برمیدارد در بین اموال بدهکار جنس طلب خود می یابد

طلب خود را برداردجنس خود را نمی یابد میتواند مالی را بر دارد و بفروشد

کسانی که قائم مقام مالک اند

قْدلْع فَیِ ا رَ  و یجوز للجمیعِ تَولِّی طَ

تمام کسانی که والیت دارند میتوانند دو طرف عقد را عهدار شوند

قَاصالْم یلَ وکإِلَّا الْو
استثناءاً نمیتوانند عهدار دو طرف عقد شوندنظر شهید اول

یعنی استثنا وجود ندارد وکیل و تقاص کننده شامل سایر اولیاي عقد باشدنظر شهید ثانی

ازیلُ جکذَنَ الْو دیگر مانعی وجود ندارداگر وکیل از موکل خود براي فروختن مال به خودش اجازه بگیردو لَوِ استَأْ

تَاعذَا اب طُ کَونُ الْمشْتَرِي مسلماً إِ  و یشْتَرَ

 مصحفاً

عبد مسلمان خود به خود علیه کافر آزاد میشودإِلَّا فیمنْ ینْعتقُ علَیهأَو مسلماً

خریدن قرآن و عبد مسلمان
شرط صحت بیع در مسلمان بودن مشتري ستنظر شهید اول

نظر برخی فقها بیع صحیح ست اما شخص کافر از طرف حاکم شرع امر به ازاله ملکیت میشود 

:و هنَا مسائلُ

الْقَولُ فی الْآدابِ

یفذح



الفصل الثانی- فی عقد البیع و آدابه 

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار زاد حسینی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

پسند ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي 

 عقد بیع

معاطات

شروط در بیع

دقعماکحا

:و هنَا مسائلُ

[ کُهلما یمبِیعِ منُ الْمشْتَرَطُ کَواألولى] ی،

یعنی مشتري بتواند شرعا مالک آن مبیع شود+ و قبل ازآن بایع مالکش بوده باشدقابل تملک بودن مبیع است 

نکات

تفاوت ملک و تملک در چیست؟
 مالک بودن شرط لزوم را دارد

 تملک داشتن شرط مبیع الزم دارد

مبیع باید از حیث شرع قابل تملک باشد
مشتري بتواند شرعا مالک مبیع شود

قبل از آن بائع مالکش بوده باشد 

 ( عیب حصفَلَا ی )

بیع مواردي که شرعا قابلیت تملیک ندارند جایز نیست

انسان حر (الْحرِّ )

(  شَرَاتا کَالْحبغَال یهف ا لَا نَفْعم و)اشیائی که غالبا نفعی در آنها نیست
اما اینجا دنبال نفع غالبی عقالیی داشته باشد

سوسک / مورچه مانند: مار / عقرب / موش / 

( إِنْسانِ هر چه از انسان جدا میشود(و فَضَلَات الْ

( أَةِ مگر شیر زن(إلَّا لَبنَ الْمرْ

( و لَا الْمباحات قَبلَ الْحیازةِ

... هر آنچه استفاده از آنها براي همه جایز است. مثل: کوه، دشت و دمن و مباحات عمومی

حیازت
در لغت: بدست اوردن 

در اصطالح فقه: تسلط یافتن بر روي چیزي 

: حیازت هر چیز به حسب خودش است. مثالنکته

حیازت ماهی به صید آن است 

حیازت گیاه به چیدن آن است 

.حیازت اب رودخانه انتقال و وارد کردن ان به حوض خود است 

 دلیل براینکه دراین موارد بیع صحیح نیست

 قبل ازحیازت این امور، بایع و مشتري هر دو نسبت به آن مساوي بوده وکسی مالک آنها نیست

بعدازحیازت+ وقبل از نیت تملک، هم بیع آنها صحیح نیست 

تذکر
دراینکه عالوه بر حیازت نیت تملک هم شرط است یا نه؟ درمساله اختالف است

برخی مثل شهید اول نیت تملک را شرط نمی دانند. بر خالف شهید ثانی که شرط می داند

اما اگر حیازت رخ دهد+ نیت تملک هم بشود+ بیع آن صحیح است،چونکه دیگر مالک شده است واجازه بیع دارد

ۀِ عنْوةً فْتُوحضِ الْم لَا الْأَر و)

مقدمه
بیع آنها صحیح نیستحکم(زمین هاي فتح شده به زور و غلبه مسلمانان (در مقابل زمین هایی که با صلح واگذار میشود

چونکه، این زمین ها براي همه مسلمین بوده وملک شخص خاصی نیست تا بتواند آنرا بفروشددلیل

ذکر: تنها دریک حالت اجازه فروش این زمین ها داده شده است
امام (علیه السالم) آن زمین را دراختیار مسلمانی قراردهد+وآن مسلمان در آن زمین تصرف کند

مثال درآن خانه یا دیواربسازد ویا درخت بکارد

( رِّفتَصارِ الْم آثَ ا لعدر یک حالت فروش این زمین ها استثنا شده ست(إلَّا تَب
مگر به تبع آثاري که مسلمانان به واسطه تصرف در آنها ایجاد کرده اند

از قبیل ایجاد ساختمان یا کاشتن درخت در این زمین که طبق نظریه صحیح فروختن آن صحیح ست

ۀُ یالثَّان

 هیملى تَس طُ أَنْ یکُونَ مقْدوراً علَ یشْتَرَ

هدوةُ بِعادی الْعإِلَّا أَنْ تَقْض حصی رَ لَمالطَّائ  اممالْح اعب فَلَو

شرط مبیع آن ست که بایع قدرت داشته باشد بر این که آن را به مشتري تحویل دهد

پرواز یا سایر پرندگانی را که در ملکیت اوست بفروشد صحیح نیست مگر این که عادتا پرنده برگردد در این حالت بیع صحیح ست لذا اگر بایع کبوتر در حال 

دلیل
 زیرا در چنین حالتی شبیه عبدي ست که براي برآوردن نیاز هاي موالیش فرستاده شده ست

که بر حسب عادت بر میگرددمانند حیوان چهار پایی باشد که به چراگاه رفته باشد

اما عبد گمشده و عبدي که مالکیت بایع را نسبت به آن انکار کرده اند بدون اینکه فرار کرده باشد(أَما الضَّالُّ (عبد ضال) و الْمجحود (انکار شده بردگیش و لَو باع اآلبِقَ

ى بِإِمکَانِ التَّسلیمِ  رَاع ی و عیالْب حصفَی
(لزوم بیع مراعات می شود با لحاظ امکان تسلیم) 

فروختن آنها صحیح ست اما لزوم بیع بستگی به این دارد که بایع بتواند آن را تحویل مشتري دهد

 نْ شَاء ذَّر فَسخَ الْمشْتَرِي إِ مشتري اگر بایع نتواند عبد را تحویل مشتري  دهدفَإِنْ تَع 
دنکخسفارعیبدناوتیمدھاوخبرگا

دنامبمزتلمدناوتیمدھاوخبمھرگا

ۀُ طُ أَنْ یکُونَ طلْقاًالثَّالثَ  فَلَا یصح شرط سوم مبیع آن ست که ملک خاص بایع باشدیشْتَرَ

قْفالْو عیب
 مگر در مواردي وقف متالشی و خراب شده باشدلذا فروش وقف عام صحیح نیست مطلقا

به دو شرط
طوري حراب شده باشد که دیگر غیر غیر قابل استفاده باشد  براي محلی که وقف شده مطلقا

مصرف کردن آن براي حتی به عنوان هیزم نیز براي مصالح محل وقف ممکن نباشد

 ازوالْج ورشْهلْم بِه لخُلْف (اختالف) بینَ أَربابِه (متولیان) فَا رَا ى خَ و لَو أَدى بقَاؤُه إِلَ
در وقف خاص چنانچه

به خاطر نزاع بین صاحبان وقف

باقی ماندن مالی وقفی منجر به خراب شدن آن گردد

 جواز ست یعنی فروختن مالی وقفی جایز ست نظر مشهور

ابِعۀُ الرَّ

 لَو جنَى الْعبد خَطَأً
اگر عبد جنایت خطایی بر کسی وارد کند

هعینْ بم نَعمی این جنایت مانع از فروختن او نمیشودلَم

 و لَو جنَى الْعبد عمداً
اگر جنایت عمدي بر کسی وارد کند

هیل و أَو هلَیع ینجى الْم .فَالْأَقْرَب أَنَّه موقُوف علَى رِضَ
ست اما لزوم آن موقوف به رضایت مجنّی علیهیا ولی اوست ست  بیع صحیح 

زیرا اختیارقصاص یا به بنده گرفتن عبد یا گرفتن دیه به دست مجنّی علیه یا ولی او ست

ۀُ سالْخَام

طُ علْم الثَّمنِ قَدراً و جِنْساً و وصفاً رَ از لحاظ قبل از واقع ساختن صیغه بیع ثمن معلوم باشدشرط صحت بیعیشْتَ

 مقدار

جنس

وصف

عیالْب حصفَلَا ی 

 به اجماع فقها در صورتی که تعیین کردن ثمن به نظر یکی از متبایعین یا به نظر شخص ثالثی واگذار شود بِحکْمِ (تعیین قیمت) أَحد الْمتَعاقدینِ أَو أَجنَبِیبیع در این موارد صحیح نمی باشد

اگر چه توسط بایع مشاهده شودو إِنْ  شُوهد معامله در برابر ثمنی که مقدار آن مجهول ست  مجهولِ الْقَدرِ و لَا بِثَمنِ

ۀِ فَ ولِ الصهجلَا م مانند صد درهم گرچه مشاهده کند لکن وصف آن مشخص نباشدبیعی که صفت ثمن آن مجهول باشد و

هرقَد م لإِنْ ع ولِ الْجِنْسِ وهجلَا م بیعی که جنس ثمن آن مجهول باشد گرجه مقدار ثمن معلوم باشدو

گفته شد که باید مقدار ثمن در حین عقد معلوم باشد خالصه
.حال اگر در حین عقد بایع ثمن را مشاهده کند اما مقدارش برایش معلوم نباشد باز جهالت در مقدار ثمن باقی است 

.از معامله غرري در شرع نهی شده است .هر وقت جهالت باشد غرر هم ثابت است 

ۀُ هذه (مجهول بودن  نْ قَبض الْمشْتَرِي الْمبِیع و الْحالَ کَانَ مضْموناً علَیه إِنْ تَلف بقیمته یوم التلف (فَإِ

ۀُ سادالس

وددعونِ أَوِ الْمزویلِ أَوِ الْمکنَ الْمضَانِ موذَا کَانَ الْع هر گاه ثمن و مبیع از چیزهایی باشند که با کیل یا وزن یا شماره سنجیده می شوندإِ

 تَادعا [اندازه گیري]بِالْممارِهبتنْ اعم د فَلَا ب

در این صورت باید آنها را با واحد هاي سنجش متعارف و معمول در شهر سنجید

 حناً ص زو وددعالْم اعب لَو شمارش فروخته میشوند به وزن بفروشدو بیع صحیح ست اگر بایع اجناسی را که به 

لْعکْسِ   اگر جنس وزنی را پیمانه ایی بفروشد یا بلعکسو لَو باع الْموزونَ کَیلًا أَو بِا

حۀُ فیهِما شهید اول کَنَ الصأَم

 و تَحتَملُ 

(صحۀُ الْعکْسِ (بیع مکیل با وزن

رْد (بیع موزون با کیل  (لَا الطَّ

پیمانه همان وزن کردن بوده ستلیلدلأَنَّ الْوزنَ أَصلُ الْکَیلِ  اصل 

د (شمارش قَّ (مشقت داشته باشد) الْع در اجناس شمردنی به دلیل زیاد بودن مقدار جنس و یا به جهت ضرورت و ناچاري شمارش دشوار و مشکل باشد (و لَو شَ
 اُعتُبِرَ مکْیالٌ

. (الی هذا المکیال هی (شمارش نشده ها) إِلَیاقالْب بنُس و)

السابعۀ

مال مشاع را با شرایط زیر میتوان فروختیجوز ابتیاع جزء معلوم النسبۀ

 جزء معلوم باشد. 3 کیلو 

کل معلوم باشد. (لیتر ، گرم، تن و ....) از این 100 تن 

اینجا فرقی نمیکند مبیع مثلی یا قیمی باشد یعنی هم در قیمی ها و مثلی ها میتوان مشاع خریدنکته

ذَا کَانَ الْأَصلُ (مجموع) معلُوماً تَساوت أَجزَاؤُه أَوِ اخْتَلَفَت إِ

مانند حبوبات و روغن خواه اجزاي آن در قیمت مساوي باشند یعنی مثلی

مانند جواهرات و حیوان  یا اجزاي آن در قیمت مختلف باشند یعنی قیمی

به شرط اینکه اصل جنس به وسیله پیمانه وزن و... معلوم باشد

حصفَی  
ۀِ (تساوي اجزاء لُومعرَةِ الْمبالص فصن عیصحیح ست فروش نصف کپه از گندم مثال که مقدار و وصف آن معلوم باشد(ب

فروختن نصف گوسفندي که اوصاف آن از طریق مشاهده یا توصیف توسط بایع معلوم باشد(بیع نصف الشِّیاه الْمعلُومۀِ (اختالف اجزاء

هرچند تعداد گوسفندان گله معلوم بوده وقیمت شان مساوي بوده بیع باطل ست اگر بایع یک گوسفند نامعلومی را از میان گله بفروشدو لَو باع شَاةً غَیرَ معلُومۀٍ منْ قَطیعٍ (گله) بطَلَ 

 حرَةٍ صبنْ صیزاً (پیمانه) مقَف اعب لَو و
م کَمیۀُ الصبرَةِ  اگر بایع یک قفیز از کپه مثال گندم بفروشد بیع صحیح ست هرچند مقدار کپه را نداند و إِنْ لَم یعلَ

پس از بیع اگر اگر کپه از مقدار یک قفیز گندم کم داشته باشدفَإِنْ نَقَصت تَخَیرَ الْمشْتَرِي  مشتري مخیر ست 
ۀِ  صبِالْح نَ الْأَخْذیب 

توسط خیار تبعض صفقه.و بینَ الْفَسخِ

بیع مال مشاع چند حالت میتوان داشته باشد

اوت أَجزَاؤُه [= مثلی هاجایی که جزء و کل هر دو معلوم1 ا تَسشَاعم) الثُّلُث و ف کَالنِّص( ([یجوز  ابتیاع جزْء معلُومِ

اوت أَجزَاؤُه [= مثلی هاجایی که جزء نامعلوم اما کل معلوم باشد2 ا تَسشَاعم الثُّلُث و ف لُومِ کَالنِّصعم زْءج اعیتاب  وزجی])

) جایی که جزء معلوم اما کل معلوم نباشد3 رَةِ بۀُ الصیکَم لَمعی م رَةٍ  صح و إِنْ لَ بنْ صیزًا مقَف اعب لَو و 

هصالخ

فصنِ الْوةُ عد شَاهی الْمتَکْف : ،الثَّامنَۀُ

ف صنِ الْوةُ عدشَاهی الْمتَکْف
دیدن مبیع توسط مشتري میتواند جایگزین توصیف کردن بایع شود

 و لَو غَاب وقْت االبتیاعِاگر چه مبیع به هنگام خریداري حاضر نباشد

رَ الْمخَالَفَۀُ ونُدرصورتی که بعد از بیع و مشاهده توسط مشتري خالف آن ظاهر گردد فَإِنْ ظَهغْبرَ الْم خیار فسخ بیع دارد در صورتی که مخالفت ناچیز نباشد هر کدام از بایع یا مشتريتَخَی

م قَولُ الْمشْتَرِي بِیمینهنظر شهید اولدر حالتی که مشتري نقصان مبیع را ادعا کند و بایع انکار و لَوِ اخْتَلَفَا فی التَّغْیِیرِ  قُد

اگر بایع و مشتري در باره تغیر مبیع از زمان دیدن تا فروش اختالف پیدا کنند

ۀُ عالتَّاس: هرِیح و همطَع رَاد ا یرُ م تَبعی

ازلِ جى الْأَص اگر مشتري آن را بدون آزمایش یا توصیف بر مبناي اصل صحت بخردو لَوِ اشْتَرَاه بِنَاء علَ

رَج معیباً   فَإِنْ خَ

اگر مبیع معیوب در آمد

شِ در صورتی که مشتري در مبیع تصرفی عالوه بر آزمایش آن نکرده باشد الْأَر و نَ الرَّدیشْتَرِي برَ الْم تَخَی

 در صورتی که در مبیع تصرف کرده باشد
 ش نُ الْأَریتَعی فقط حق گرفتن ارش را داردو

 یهف ف رَّ تَص ىلَو مإِنْ کَانَ أَع هر چند نابینا باشد و

ارِه (امتحان ببِاخْت دفْسا یازِ موی الْجغُ ف (و أَبلَ

اگر مبیع از چیزهایی باشد که آزمایش کردن آن موجب ضایع شدن آن میشود

ضِمثل یالْب زِ ووالْج کَالْبِطِّیخِ و
مثل خربزه گردو و تخم مرغ

خرید آن بدون آزمایش به طریق اولی جایز ست

رَ فَاسداً  اگر بعد از آزمایش فاسد از آب درآمد فَإِنْ ظَه
به خاطر تصرف در مبیع حق برگشت آن را نداردرجع بِأَرشهچناچه شکسته آن قیمتی داشته باشد مشتري ارش آن را از بایع میگیرد

مشتري تمام پول خود را از بایع پس می گیردرجع بِالثَّمنِ اگر شکسته آن قیمتی نداشته باشد مانند تخم فاسدو لَو لَم یکُنْ لمکْسورِه قیمۀٌ 

؟ د مفْسوخاً منْ أَصله أَو یطْرَأُ علَیه الْفَسخُ و هلْ یکُونُ الْعقْ

در صورت دوم که بیع باطل میشود

ست  ایا عقد بیع از اصل و از زمان وقوع عقد محکوم به بطالن 

 زیرا مبیع از همان زمان وقوع عقد مالیت نداشته

چون مبیع فاسد بوده بیع از اول باطل بوده یا پس از اختبار از فساد باطل میشودخالصه

ظَرٌ  نَ
 محل اشکال ست

احتمال اول یعنی بطالن عقد از اصل شهید ثانی

لْفَائدةُ فی مؤُونَۀِ نَقْله عنِ الْموضعِ   ثمره این دو احتمال در مورد هزینه انتقال مبیع فاسد از مکانی که مبیع را در آنجا خریده به محلفَا
آزمایش آن معلوم میگردد

چیزي که طعم یا بوي آن مورد نظر ست

اشرَةُ الْععیب وزجی

 ی فَأْرِهف کسالْم
جواز فروش مشکی که در نافه وجود دارد

قْ  و إِنْ لَم یفْتَ
هر چند نافه جهت آزمایش کردن آن شکافته نشود

بنابر اصل صحت فروخته شود

فَتْقُه و 

 شکافتن نافه به این صورت که نخی را به وسیله سوزن داخل آن کنند
طٌ و یشَمو از طرف دیگر خارج کنند خَی یهخَلَ فدبِأَنْ ی 

زیرا جهالت نسبت به مشک از بین میرود موافق احتیاط ست.أَحوطُ

الْحادیۀَ عشْرَةَ

 عیب وزجلَا ی

آجامِ  سمک الْ
ۀِ  یمضَم عم 

 (الْقَصبِ (نی

رِهغَی أَو

 ماهی نیزار و برکه خواه همراه با نی باشد یا غیر نی

 و لَا اللَّبنِ فی الضَّرْعِ 
کذَل  کَ

شیر در پستان خواه به ضمیمه چیز دیگري باشد

 با ضمیمه کردن معلوم به مجهول آن معلوم نیز مجهول میشود جایز نبودن بیع مجهولدلیل

ى الْأَنْعامِ و لَا الْجلُود و األصواف و الْأَشْعارِ علَ

 پوست ها و پشم ها و موها در حالی که بر روي بدن حیوانات ست هر
همانطور که فروختن آنها به تنهایی جایز نیست چند به ضمیمه چیز دیگري باشد

دلیل
مقدار پوست و مو و پشم مجهول ست

پشم و پوست وزنی  هستند و چیزهاي وزن کردنی را نمیتوان با تخمین فروختبه غیر از مو یعنی 

ا   إِلَّ
أَنْ استثنا در مورد که اقرب بیع صحیح ست

وقت چیدنش شده یکُونَ الصوف مستَجِزّاً

ه طَ جزُّ وقت چیدن نرسیده اما چیدنش بر بایع و مشتري شرط شودأَو یشْتَرَ

ۀُ  ح الص فَالْأَقْرَب

رَةَ ۀَ عشْ یالثَّان عیب وزج بیع ی
 (دود (کرم) الْقَزِّ(پیله کرم ابریشم جایزست

نظر شهید اول و نَفْسِ الْقَزِّخود ابریشم
و إِنْ کَانَ الدود فیه جایز ست گرچه کرم داخل آن باشد

نَّه کَالنَّوى فی التَّمرِ زیرا وجود کرم در ابریشم همانند وجود هسته در خرما ستدلیل .لأَ

رَةَ ۀَ عشْ الثَّالثَ
ف ذَا کَانَ الْمبِیع فی ظَرْ إِ

ف (وزن ظرف را کم می کند مطابق عرف طَ ما جرَت الْعادةُ بِه للظَّرْ قأُس)

 بعد از بیع مقدار وزنی را که عادتا براي ظرف کم میکنند از وزن مجموع کم میکنند فروختن آن به همراه ظرف بعد از وزن کردن جایز ست به شرطی که هر گاه مبیع داخل ظرفی باشد

الظَّرْف عم هاعب لَو نظر شهید اولاگر مبیع و مظروف را  به صورت مجموعی یکی حساب و وزن کنند به یک قیمتو ازوالْج فَالْأَقْرَب 

نمثمایعیبمطورش

آدابِ الْقَولُ فی الْ

یفذح



الْفَصلُ الرَّابِع: فی بیعِ الثِّمارِ

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار زاد حسینی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

مقدمات مهم

.ثمار ج ثمرة است. هرچیزي که آن را میکارند و برداشت میکنند. حتی گندم و خرما و بادمجان. لذا ثمار اعم از  هر نوع میوه است

مراحل تشکیل میوه
(یا به مرحله وجود نرسیده است. (یعنی هنوز شکوفه هم نزده است 

یا به مرحله وجود رسیده است
(یا صالحیت آن پدیدار نشده (مثال شکوفه داده 

([یا صالحیت آن پدیدار شده (مثال اول میوه دار شدن است[مرحله بدو صالح

در مجموع حکم معامله در میوه 3 حالت دارد 

(زمان قبل از به وجود آمدن میوه (درخت هنوز خالی است اما نشانه ها و جوانه هایی زده است 

 (زمان بعد از به وجود آمدن میوه + و قبل از پدید آمدن صالحیت آن(درخت است و شکوفه --است اما هنوز قطعی نشده 

(زمان بعد از به وجود آمدن + و بعد از پدید آمدن صالحیت آن  (درخت با شکوفه که شکوفه هم تبدیل به میوه دارد میشود 

میوه جات

دو حالت داردمعامله میوه اي که هنوز به مرحله وجود نرسیده است، چه حکمی دارد؟محل بحث

معامله فقط بر روي میوه همان سال منعقد شده باشد 

.این حالت به اجماع فقهاء باطل است 

معامله بر روي خرما باشد یا میوه هاي دیگر :در این حکم فرقی نیست که 

این میوه را به ضمیمه شیئ دیگر که موجود است بفروشد یا بدون ضمیمه

معامله بر روي میوه چند سال منقعد شده است 
االصح و مشهور: این معامله باطل است

این معامله صحیح است به سبب روایت یعقوب بن شعیب :شیخ صدوق 

قبل ظهور دو معنا میتواند داشته باشدلَا یجوز [ال یصح] بیع الثَّمرَةِ قَبلَ ظُهورِها
درخت خالی خالی 

.درختی که دارد نشانه هایی از میوه دادن در او ظاهر میشود اما ظهور به آن گفته نمیشود 

) بیعها (بعد بدو صلَاحها) وزجی ا  (و اعمإج.

( [واو استیناف] بدو ُ الصلَاحِ و

ا[چه قائلین به حرمت یا کراهت [مجوز] للْبیعِ مطْلَقً .یعنی نه مشکل حرمت داشته باشد و نه مشکل کراهت. یعنی علی هر دو مبنا. حواشی اینجا چیزهاي دیگري گفتند که غلط است[الْمسوغِ

[یعنی طبق متن شهید اول دیگر مشکل کراهت نداشته باشد. [چون شهید اول باال گفته بود یجوز البیع بعد بدو الصالح لذا طبق نظر شهید اول اینجا کراهت نداشت أَو منْ غَیرِ کَرَاهۀٍ

(به شکلی میرسد که اسم آن میوه را میتوان بر روي آن گذاشت. (شاید بتوان گفت اولین مراحل میوه شدنبدو صالح هر چیزي به حسب آن چیز استبدو صالح چیست؟

انواع بدو صالح

تمر
احمرَار التَّمرِ 

( [أَو اصفرَاره [ه: التمر)

[غیر خرمامیوه هاي دیگر رِهرَةِ غَیثَم قَادشکوفه چوبی، غالف)[انْع] [و إِنْ کَانَت فی کمامٍ

[شکوفه] فی النَّخْلِ نَّما یخْتَلف بدو الصلَاحِ و الظُّهورِ  إِ
برخی گفتند در غیر خرما نیز میتوانند دو مرحله ظهور و بدو صالح مجزا باشد

انعقاد ظهور و بدو صالحیعنی هم خرما و غیر خرما 3مرحله اي شدند

:طبق نظر شهید اولاحکام فروش میوه ها در مراحل مختلفجمع بندي

(.البته شهید در دروس قائل به این نشده است و میگوید: براي یک سال کراهت  و براي بیشتر از یک سال کراهت ندارد)؛تسین زیاجلاس کی زا رتشیب و لاس کی يارب روهظ لبق هلحرم

همیمض اب( تفر نیب زا تهارک یطیارش اب اما دراد تهارک عیب حالص ودب لبق و روهظ دعب هلحرم رد )

شورف و دیرخ زاوجحالص ودب هلحرم .

سبزیجات

طبق مبنایی که در غیر نخل مرحله انعقاد همان ظهور است  اما طبق مبنایی که در نخل داشتیم میگوییم مرحله انعقاد غیر از ظهور است(ویجوز بیع الْخُضَرِ بعد انْعقَادها) 

ۀً) [چین] و لُقَطَات معینَ ۀً  چین اول یا چین هاي معین(لُقَطَ

ۀِ و فی غَیرِها [آنچه بعدا حاصل میشود]فی تلْک السنَ ددتَجا یم رَةِ و[ثمرة الخضر] الظَّاه کَما یجوز شرَاء الثَّمرَةِ
چرا میشود ثمره ظاهره (ثمره اي که االن هست) + همراه با ثمره هاي آینده بفروشیم؟

.ه عبارت دیگر ان معدومی که حدش را معین کردیم اشکال ندارد اما معدوم مطلق اشکال داردچون دارد معلوم و معدوم را با هم ضمیمه میکند، اشکال ندارد

[عرف سبزي کاران) ف ۀِ إلَی الْعرْ ([ویرْجِع فی اللُّقَطَ
(فرقی نمیکند که این شک ناشی از اضطراب عرف یا ناشی از اختالف عرفجایی که امر مشکوك است و نمیدانیم که مشتري میتواند بچیند یا نچیند یعنی زمان چیدن رسیده است؟

در اینجا شک میکنیم که ایا ان از ملک بائع خارج و داخل در چین و ملک مشتري شده است؟ استصحاب بقاء آن در ملک بائع می کنیمدلیل بر اینکه مشکوك از نظر عرف داخل در چین مبیع نمیشودتوضیح

[چین دوم]) بِالْأُولَی) ۀُ یالثَّان تتَزَجام اگر مشتري در زمان چیدن اول نچید و سبزي ها رشد کرد و باعث شد چین اول و چین دوم با هم قاطی شود:(محل بحث(امتزاجفَلَو

ۀِ[یعنی شراکت را با هم ادامه بدهند) [به خاطر حق خیار عیب] و الشَّرِکَ کوتاهی در چیدن 3 احتمال وجود دارد ([تَخَیرَ الْمشْتَرِي بینَ الْفَسخِ

یک بار مشتري تاخیر کرده است 

.یک بار بائع باعث تاخیر شده و مثال در باغ را بسته است 

یک بار نفر سومی است که مثال اقا مشتري را حبس کرده است

( ، لعیبِ الشَّرِکَۀِ نَظَرٌ [معامله را باطل نمیکنم] فَهلْ للْبائعِ الْفَسخُ ضَاءالْإِم اخْتَار لَو و،

[ه: بائع  بِهببِس کُنْ تَأَخَّرَ الْقَطْعی [جواز فسخ براي بائع] إذَا لَم کذَل هأَقْرَب])

ضِ الْمشْتَرِي أَمکَنَ عدم الْخیارِ للْمشْتَرِي) قَب عِ[مثال در باغ را باز کرده است تا مشتري بیاید] وائینِ الْبکتَم عشْتَرِي م[کوتاهی عمدي باشد] الْم لَاطُ بِتَفْرِیطاخْتکَانَ ال لَو)

نکته

:چند نوع قرار داد براي چیدن داریم

.شرط شود خود بائع باید بچیند 

.شرط شود خود مشتري باید بچیند 

معلوم نکنند که چه کسی بچیند 

تا اینجا حد وسط براي خیار را روي مقصر و کسی که کوتاهی کرده است بردیم

اما از اینجا حد وسط را روي قبض می بریم

[قبل تمکین، یعنی هنوز بائع اجازه به مشتري نداده باشد] تَخَیرَ الْمشْتَرِي) ضِ لَ الْقَبلَاطَ إنْ کَانَ قَباخْتیلَ: بِأَنَّ الق لَو و)

[ه: قبض]، فَلَا خیار لأَحدهما)[مطلق است چون قید ندارد یعنی چه مشتري کوتاهی بکند یا نکند) هدع[اختالط] ب  ،[و إِنْ کَانَ

 (کَانَ قَوِیا)
قاعده اولی: یعنی وقتی اول با هم قاطی میشود، خیار براي مشتري است

.قاعده ثانویه: خیار براي هر دو است 

:(جمع بندي استاد براي رفع این اشکال (تناقض در معنا قبض در متن ماتن و شارحنکته
دهدیم يرتشم هب ار غاب دیلک و دراد دوجو یضتقم ینعی رگید ترابع هب .ورب و رادرب ایب تسا هداما یچ همه ینعی :نیکمت .

درادیم رب ار ئش نآ يرتشم ياقا نآ ،دیآ یم و تسین مه عنام ینعی ضبق .هتشادرب و تسا هدیچ ار اه نآ مه يرتشم و هدرک نیکمت عئاب ینعی ضبق .تسا شبسحب يزیچره ضبق :ضبق .

ایا با این دو کار (بائع بخشی را ببخشد/ همه را ببخشد ) حق خیار ساقط میشود؟ یعنی اگر کاري بکنیم شراکت از بین برود، حق خیار از بین میرود؟

فروختن محصوالتی که برگ آنها مورد نظر است

( طُ ذَا یجوز بیع ما یخْرَ (و کَ

( التُّوت و نَّاءکَالْح)

[با چند بار دست کشیدن) رْطَاتخ [با یک بار دست کشیدن] و ۀٌ  ([خرْطَ

( [و ما یجزّ [درو کردن، یک نوع چیدن مثل گندم)

( (کَالرَّطْبۀِ

 ( (و الْبقْلُ

[چند درو) جِزَّات جِزَّةً [یک درو] و])

سبزیحات به 3 دسته تقسیم میشود

انهایی که با چیدن نفس خودشان بدست می ایند مانند: خیار، گوجه، بادمجان

ءانح و ياچ دننام تسا گرب اهنآ زا دوصقم

ندروخ يزبس ،هجنوی دننام دنیا یم تسدب ناشدوخ سفن )ندرک ورد(ندیرب اب هک ییاهنا

 فروش درخت و میوه

حالت در کل در بیع میوه و درخت داریم

درخت را با میوه فروختم 

.درخت فروختم بدون میوه 

(حالتی که مطلق باشد یعنی معین نکردند. در این حالت مطلق درخت را فروختیم، این میوه ها براي چه کسی است (محل بحث 

نکته
دسریم شورف هب تخرد دوخ طقفامرخ تخرد ریغ رددوریم شورف هب مه اب ود ره تخرد و هویمدشاب هتفرگن تروص حیقلت + دشاب امرخ تخرد رگا .

.ظاهرا این ثمراتی که بیان میکند، ثمراتی است که مرتبط با درخت(اصول) است. زیرا اگر بوته (مثل چاي) باشد، خود زمین را میفروشند

 فروش میوه

:حالت باید متصور شد

میوه این چند درخت معین را میفروشم ولی بقیه را نمیفروشم 

.یک دوم مشاع از این میوه ها براي خودم است 

.همه میوه ها باغ را فروختم اما یک تُن از این میوه ها براي خودم

:اگر قبل از چیدن ثمره+ آفت آسمانی نصیب آنها میشود 
(. (در صورت استثناء به شکل اول (چند درخت معین

 آفت ها به آنها درخت هاي جدا شده وارد نشده باشد 

ضرر فقط براي مشتري است (حالت برعکس هم دارد ممکن است این اسیب ها به آن درخت هاي معین بخورد در اینجا ضرري متوجه مشتري نیست

یعنی در اینجا حکم ارطال مانند حکم مشاع است/ در هر دو نقصان بین بائع و مشتري تقسیم میشود. و خواهد آمد که در ارطال آنرا به مشاع باز می گردانند).(در صوت استثناء شکل دوم و سوم  آفت به بایع و مشتري وارد میشود

مسائلٌ



الْفَصلُ الرَّابِع: فی بیعِ الثِّمارِ

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار زاد حسینی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

مقدمات مهم

میوه جات

سبزیجات

فروختن محصوالتی که برگ آنها مورد نظر است

 فروش درخت و میوه

مسائلٌ

األولى- ال یجوز بیع الثمرة بجنسها

میوه درخت

محل بحث
معامله کشمش(انگور خشک) با انگور تازه(انگور روي درخت)اشکال دارد؟ یعنی میخواهیم بررسی کنیم رباء پیش می آید(شبهه رباء)؟یک

اگر هر دو تازه باشند مثال انگور روي درخت با انگور روي درخت دیگر اینجا رباء پیش می آیددو

...مثال: انگور بر روي درخت در مقابل کشمش یا انگور بروي درخت در مقابل انگور خشک یا خرما نچیده شده در مقابل خرما خشکمیوه اي که بر روي درخت باشد را نمیتوان به همان نوع از میوه فروختتوضیح

دلیل

:این حکم در مورد خرما این است که
در مساله اجماع وجود دارد 

.در روایت آمده وقتی خرماي تر خشک شود وزن آن کمتر میشود و این مستلزم ربا استروایت خرما تر در مقابل خرما خشک

این حکم در مورد سایر میوه ها این است که

تشکیل یک قیاس منصوص العلۀ 

در مورد میوه تر در مقابل میوه خشک (از روایت در مورد خرما) استفاده میکنیم

قیاس منصوص العلۀ ست و علت در روایت تصریح شده ست.نکته: این قیاس تنقیح مناط نیست زیرا تنقیح مناط در جایی است که به علت حکم تصریح نشده است 

میوه تر بعد از خشک شدن وزن آن کاسته میشود:همان طور که در ضمن خرما تر و خشک آمد

.این مستلزم ربا است +.گرچه در حین معامله وزن آن دو میوه ثمن و مثمن مساوي است +

 در روایت به علت تصریح شده ست

(این دلیل عام است / هم در فرض بیع میوه تر در مقابل میوه خشک و هم در فرض میوه تر در مقابل میوه تر می آید) 
یعنی ادله عام رباء که میگفتند در اجناس کیلی و وزنی رباء وجود دارد، به آنها استناد کردیم

نکته: در لسان فقهاء هم جنس بودن یعنی هم نوع بودن

( زَابنَۀً ی النَّخْلِ می فمسی و

بیع خرماي نچیده به همان نوع از خرما چیده شده را مزابنه گویند تعریف

وجه تسمیه
یعنی این سودي که ناشی از غبن است را میخواهد بیاورد و روي دوش دیگري بیاندازد

یعنی هرکس میخواهد بیشتر گیرش بیاید و سر دیگري را کاله بگذارد

.لذا مزابنۀ هم یکی از موارد رباء است

نکته
 همان دلیل اول که قیاس منصوص عله می باشد در مورد الحاق بیع میوه خشک  غیر نخل به تازه وجهی ست

.شهید ثانی وجه الحاق را در مورد میوه تازه به میوه تازه  نمی پذیرد

سبزیجات

ۀً [ه: سنبل] منْ جِنْسه[ه: سنبل] و یسمی محاقَلَ رِه نْ غَیم [ه: سنبل]، أَونْهم ب[خوشه درو نشده یعنی دانه بسته شده است و داخل در غالف] بِح و لَا بیع السنْبلِ

.سنبله گندم را به مقداري از گندم از همان سنبله یا از غیر آن بفروشدمحل بحث

محاقله
.زمینی که در آن کاشت میشود را حقل میگویند

و به آن میوه هایی که چیده میشود و متعلق بیع واقع میشود، مجازا محاقله میگویند

:سه  مرحله براي گندم به ترتیب ذیل داریم

 بیع مجاز ست به این خاطر که غیر خوردنی ست.مرحله اي که فقط کاه است و هنوز روي کاه چیزي در نیامده است 

 (مرحله سنبل (حبه در غالف 

 (مرحله اي که حبه را جدا کنیم.(حبه جدا شده

[یکی از انواع درخت خرما)موراد استثناي ربا ۀُ رِی إلَّا الْع])

محل بحث
(در جایی است که درخت نخلِ یک نفر در ملک دیگري باشد.(از موارد استثناء رباء 

.اینجا فرد مالک زمین میگوید بیا به جاي رطب ها روي درخت من فالن مقدار خرماي خشک میدهم

شروط صحت عریه

باید خرما خشک در مقابل خرما تر باشد 

باید از خرما درخت دیگر باشد 

مقدارش از روي وزن و کیل باشد

اوصاف آن ذکر شده باشد 

نقد باشد یا نه نسیه 

  یعنی در مقابل مقدار تخمینی بِخَرْصها تَمرًا منْ غَیرِهاتعریف
 (از آن خرماي خشک(شرط اول ثمن

تا اتحاد ثمن و مثمن پیش نیایدخرماي دیگري باشد غیر از العریۀ

الثانیۀ- یجوز بیع الزرع قائما

مقدمه

.ثمره هایی که از جنس کشتی است . یعنی چیزهایی که هر سال کاشته و درو میشودزرع

میتوان زرع و کشت را به سه صورت فروخت

بیع کشت درو نشده (بدون شرط) = قائما علی اصوله 

بیع کشت درو شده + اما هنوز بر روي زمین مانده = حصیدا 

کشتی که به نهایت رشد خود نرسیده (به حدود درو نرسیده) بشرط اینکه بعد از بیع مشتري آنرا بچیند(معموال براي خوراك دام). = قصیال 

.در یک بیع زمانش رسیده اما درو نشده ولی حالت سه به زمان رشد خود نرسیده:تفاوت یک و سهنکته

 یجوز بیع الزَّرعِ

قائما را اعم از أحصد ام ال و قصد قصله ام ال گفته است. هرچه که قائم باشد فروشش جایز است قَائما

هدشنعمجوتسانیمزیورزونھاماهدشوردهلحرم و حصیدا

دنیچبارنآیرتشمعیبزادعبهکنیاطرشهب،هدیسرنهشوخولبنسهبینعیهدیسرندوخدشرتیاھنهبو قَصیلًا

( لُهعِ قَصائلْبشْتَرِي فَل[چیده نشده باشد] الْم لْهقْصی لَم فَلَو)

رَةِ نْ الثَّمم بِهاحۀ صنِ بحصالشَّرِیکَی دلَ أَحتَقَبأَنْ ی وزجۀُ: ی الثَ الثَّ

:(محل بحث(عقد قُبالۀ

.گر دو نفر در درختی مثال به نصف شریک باشند

.یکی از آنها میتواند به شریکش بگوید که بیا سهم مرا به تخمین از میوه هاي این درخت قبول کن و در مقابل آن، به مقدار تخمینی سهم من، فالن مقدار میوه به من بده

جایی است که هر دو فرد قبل از معامله با هم  شریک هستند، و حاال یکی قصد دارد، سهمش را از دیگري جدا کندبه عبارت دیگر

.لذا شبهه ربا برطرف میشود اینجا شهید اول میگوید: قباله بیع نیست. حتی دروس بیان کرده که یک نوع مصالحه است

الرابعۀ: یجوز األکل مما یمر به من ثمر النخل و الفواکه و الزرع



لَفی السف :س ادلُ السالْفَص

 یا صاحب الزمان ادرکنیبسم اهللا الرحمن الرحیم

توضیحات

    با تشکر از برادر عزیزم محسن بهرامی که نسخه نموداري قابل تغییر لمعه را در سایت طلبگی تا اجتهاد قرار دادند

  توضیحات متن شهید اول و ثانی از جزوه ي استاد بزرگوار زاد حسینی  استخراج شده که اثر برادر عزیزم محمد علی هراتی ست

اگر در این اثر از حیث محتوي ایراد وارد باشد به حقیر برمیگردد نه جزوه و بیان استاد بزرگوارم زاد حسینی

 این نمودار و محتوي آن بی شک داراي نواقص و کاستی هایی ست که امیدوارم به دست شما برادران بزرگوار خودم تکمیل شود

این اثر جهت استفاده طالب و نشر آن در بین مومنین تهیه شده است لذا هرگونه استفاده مالی جهت کسب درآمد از این اثر را جایز نمی دانم

ثواب این اثر را هدیه میکنم به روح مطهر مادر سادات صدیقه کبري سالم اهللا علیها به برکت 5 صلوات محمدي پسند

بیع سلفمقدمه

بیع پیش فروش یعنی جایی که ثمن را میدهیم و بعدا مثمن را میگیریمتعریف
میتواند کاال باشد و نخواهیم االن بدهیم، یا نه اصال االن وجود ندارد

آن کسی که ثمن را میگیرد باید مثمن را براي مشتري توصیف کند

:اصطالحات بیع سلم

مسلم: مشتري 

مسلَم الیه: فروشنده 

مسلم فیه: مبیع 

ذات معامله سلم ما فی الذمه رفتن مبیع است. یعنی هیچ وقت سلم روي جزئی پیاده نمیشود و همیشه مبیع یک کلّی استنکات

یا بیع سلمی

شرایط صحت بیع سلف

1

یهطُ ف ذکْرُ :و یشْتَرَ

ذکر جنس مبیع  الْجِنْسِ 

ف صالْو و 

ۀِ الرَّافعِ للْجهالَ

(قبض ثمن (پیش از تفرق یا محاسبه شدن 

معلوم بودن مقدار کاال 

تعیین مدت 

(فروانی جنس فروخته شده (در زمان معین  شده براي تحویل کاال

ذي یخْتَلف لأَجله الثَّمنُ اخْتلَافاً ظَاهراً  شرط شدن در وصف، عناونینی که اختالف قیمت ها را برطرف میکند الَّ
 مثال برنج طارم هاشمی دو بار کشت

این اوصاف سبب رفع اختالف قیمت ست

ۀَ (الوصف) الْغَای یهغْ ف (نباید در وصف غایت گویی کند) و لَا یبلُ

 و اشْترَاطُ

د و الرَّدي ء جائزٌ یالْج 

.گندم شمال کاشت اول ولی جنس خوبش را میخواهمالجید

مثال : گندم شمال کاشت اول ولی جنس بدش را میخواهمالردي ء

جائزٌحکم

عتَنمئِ م دالْأَر و دوالْأَج ذکر صفت بهترین و بدترین ممتنع ست.و  
.زیرا هرچی بدهیم باز بهتر یا بدتر از آن وجود دارد

گر چه بتوانیم خوبترین یا بدترین را بدهیم بازهم باطل ست

هر چیزي که نمیتوان قاعده مندش کرد نمیتوان سلمی فروخت

 یهف لَمالس عتَنمی فُهصطُ و ضْبا لَا یکُلُّ م ادلیلویهالثَّمنِ ف تتَفَاو ا وهطرِ ضَب ذُّ تَعل

کَـ 

 اللَّحمِ

 و الْخُبزِ

وتنْحلِ الْمالنَّب تیر تراشیده شدهو

 لُودالْج و 

ى ء الْکبارِ آل لولو هاي بزرگ و الْجواهرِ و اللَّ

 و یجوز فی 

قاعده کلی در باب سلم این بود که مبیع کلی فی الذمه با بیان توصیفات است

 الْحبوبِ

هالْفَواک و 

ضَرِ  و الْخُ

و الشَّحمِ

عطریات و الطِّیبِ 

ه ى فی شَاةٍ لَبونٍ و الْحیوانِ کُلِّ  .حتَّ

گوسفند شیرده حتی گفت زیرا شیرش را که نمیتوانیم اندازه گیري کنیم

 و یلْزَم تَسلیم  شَاةٍ یمکنُ أَنْ تُحلَب فی مقَارِبِ زمانِ التَّسلیمِ
باید نزدیک زمان تسلیم یک گوسفندي که امکان شیرده شدن را داشته باشد را تسلیم کند

حامله بودن گوسفند کفایت نمیکند

ذ ئ الْفعلِ حینَ طُ أَنْ یکُونَ اللَّبنُ حاصلًا بِ ،و لَا یشْتَرَ
الزم نیس همین االن شیرده باشد؛ بلکه همین که پتانسیل شیردهی را داشته باشد کافی ست

 أَت با این قید گوسفند حامله خارج میشودفَلَو احتَلَبها و تَسلَّمها اجزَ

اپراھچهچهدربهچ

2هل بِقَو د قنْعی و

کإِلَی تلَمأَس 

لَفْتُکأَس ذَا أَو کَ
ذَا  فی کَ

ذَا  ى کَ لَ  إِ

خَاطَبلُ الْمقْبی ایجاب را اینجا میتواند مشتري بگوید یا بایع برخالف بیع هاي دیگر که بایع باید ایجاب را میگفت  .و

 در بیع سلف باید ثمن اخذ شود قبل از جدا شدن و لَا بد من3ْ

ضِ الثَّمن قَبلَ التَّفَرُّقِ در نسیه کاال را میدهند و پول را بعدا میدهند اما در سلف برعکس است. یعنی اول پول را میدهند و بعدا کاال را میگیردنکته قَب.

دوشیمذخانمثنیاادقنای

هلَینٍ عینْ دۀِ م باسحأَوِ الْم

محل بحث

ایا میتواند مشتري بگوید طلبی که قبال داشتم، به جاي این ثمنی که قرار است در معامله سلم به تو بدهم؟

دو صورت دارد
 بعتک کذا (فالن کاال را ) بـعشرة دنانیر التی فی ذمتی الی مدة سنۀ :عقد را روي آن جاري سازند مثال بائع بگوید+عقد ان طلب را به عنوان ثمن قرار دهند1

ولی بعد العقد در همان جلسه مشتري ثمن را از آن طلب خود حساب کند+بلکه ثمن در متن عقد مطلق بود+در نفس عقد ان طلب را به عنوان ثمن قرا ندهند2

شهید اول
حالت دوم صحیح است و حالت اول صحیح نیست

چون بیع دین به دین (کالی به کالی) باطل استدلیل

 د طْ ذَلک فی الْعقْ ذَا لَم یشْتَرَ محاسبه دین وقتی صحیح ست که در عقد نیامده باشد .إِ

و لَو شَرَطَه بطَلَ لأَنَّه بیع دینٍ بِدینٍ
چون بیع دین به دین (کالی به کالی) باطل استاگر در عقد شرط شود باطل ست زیرا

خالصه
چون در بیع سلم مبیع باید در ذمه بائع باشد تا در مدتی مشخص تحویل دهد و این در ذات بیع است  :مبیع در ذمه است

مشتري ثمن را از همان طلبی قرار میدهد، که به گردن بائع استثمن در ذمه است

درادطرش٢هکنیدهبساحمابای

کاالي مورد معامله باید معلوم باشد(و تَقْدیرُه (مسلم فیه 4
الْوزنِ الْمعلُومینِ بِالْکَیلِ أَو بِ

 ددالْع ۀِ التَّفَاوت أَو بِ تعدادش زیاد باهم تفاوت نداشته باشدمع قلَّ

5 تنَ التَّفَاورُوسِ  محلِ الْمنِ الْأَجیتَع و 

مدت زمان دقیق که در آن احتمال نقصان نمی رود را مشخص کنند

 شهید ثانی

 اگر موضوع معامله سلف باشد که باید مدت مشخص شود

چون در بیع همان لحظه ثمن و مبیع معاوضه میشود الزم نیست مدت زمان مشخص شوداما اگر با لفظ صیغه سلف گفت اما اراده مطلق بیع را کرده باشد

ه حالا مع عمومِ الْوجود عنْد الْعقْد یقین داریم که مقصودش معامله بیع نقدي است به شرط فروانی جواز دارددر جایی که فروشنده از صیغه سلم استفاده میکند ازوج الْأَقْرَب اگر عام الوجود نباشد، اشکال دارد و.

در صورتی که عام الوجود  یا فروان باشدزاوجطرش

سِ الْأَجلِ إِذَا شَرَطَ الْأَجل6َ أْ ر نْدع ودجام الْوع هننْ کَوم د لَا ب فروانی مبیعآن کاال در زمان تحویل عام الوجود باشد و 
در محل عقد فروان ست  اگر مکانی معلوم نکنیم

محل  تحویل کاال فروان ستاگر مکان معلوم کنیم

هدشهتخورفسنجیناوارف

ذکر جنس مبیع + ذکر وصف مبیع

فلسعیبطیارشهصالخ

ذکر جنس و وصف مبیع

صیغه عقد سلف

قبض ثمن فی المجلس

معلوم بودن کاال

تعیین مدت

فراوانی جنس فروخته شده

هلاسم

زمان تحویل مبیع

ۀِ یى الْهِلَال هور تُحملُ علَ مقدمه استفاده از مطلق شهر در معامله حمل بر 29 روزه میشودو الشُّ
اگر در معامله براي زمان مطلق کلمه ماه را استفاده کرد

 دو حالت دارد
 ماه هاللیماه29 روزه

 ماه عددي ماه 30 روزه

ضِ الثَّمنِ بطَلَ فی الْجمیعِ عطَ تَأْجِیلَ ب محل بحثو لَو شَرَ

 معامله باطل ستشرط شود که بخش از پول را االن میدهم و بخشی از پول را با تأخیر میدهم

 بیع دین به دین که باطل ستدلیل

در صورتی که اتفاقی صورت گرفت اشکال دارد اگر شرط شود باطل ست

نمثزایرادقمندوبرادتدممکح

و لَو شَرَطَ موضع التَّسلیمِ لَزِممکان تحویل مبیع
باید به آن وفا کرد اگر مکان تحویل کاال در معامله شرط شود

 د ى موضع الْعقْ لَّا اقْتَضَ   اگر شرط نشد اقتضاي  اطالق همان مکان انعقاد عقد ست.و إِ

هزیاجوغئاسطورش

تسازیاجناشدومنطرشفلسعیبردهکیروما

وزجی و

 قْدی الْعغِ (شرط جایز) ف ائرَاطُ الساشْت
شروط جایز (شرعی یا عرفی) را میتوان به معامالت اضافه کرد به شرطی که با ذات معامله منافاتی نداشته باشد مقدمه

فروشنده یک چیزي گرو به مشتري بدهد به چه کسی تحویل بدهدمثل شرط حمل تا محل مشخص

ۀٍ یى کَرَاه ه علَ ى الْغَرِیمِ و غَیرِ محل بحثو بیعه بعد حلُوله  علَ
زمان تحویل رسیده است و قبل قبض  است 

بله؛ کراهت داردمیتوان این معامله سلم را به دیگري (به خود بایع یا غیر بائع) بفروشد؟ 

فَع ذَا د و إِ

ۀِ وجب الْقَبولُ   فَوقَ الصفَ
.اگر ثبت نام کردیم پراید بگیریم ، بعدا بگویند به جا پراید، پژو میدهیم. (یعنی یک ماشین با اوصاف باالتر بدهندمثالمقدمه

محل بحث
.اگر فروشنده جنس با وصف بهتر بدهد، باید مشتري قبول کند اگر درجایی نسبت به وصف مبیع هیج شرطی نشده بود

 و امتناع از این کار دشمنی و عناد ست به دلیل اینکه این عمل خیر و احسان ستدلیل

ا لَا تَجِبونَهد و
پذیرش آن واجب نیست اگر این وصف کمتر از آن چیزي ست که در قرار داد آمده ست

 لَزِم بِه یضر لَو اگر مشتري راضی به این وصف کمتر شد معامله الزم میشودو  

د الْحلُولِ تَخَیرَ بینَ  و لَوِ انْقَطَع (نایاب شود) عنْ

محل بحث
زمان تحویل رسیده و کاال در بازار نیست

اینجا مشتري بین فسخ و صبر مخیر است
خِ  الْفَس

.و الصبرِ 

حاال که نیست قیمت امروز را حساب کند و به مشتري بدهدشهید ثانی صورت سومی بیان میکند

Main Topic 8


