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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



5�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مقدمه
کتاب�تجارت����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
آنچه که اکتساب به آن حرام است������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 6

عقد بیع��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12

شروط مبیع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

خیارات���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25

28 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� احکام خیار

احکام عقود��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

34 ��������������������������������������������������������������������������������������������� چیزهایی که به مورد کاال مربوط می شود

تسلیم مبیع�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37

فروش چیزی که به قبض درنمی آید ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 41

اختالف متبایعین���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44

ملحقات احکام عقود����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47

49 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� احکام عیوب 

55 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� مرابحه و مواضعه و تولیه

احکام معامالت مرابحه، مواضعه و تولیه������������������������������������������������������������������������������������������������� 57

60 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ربا

69 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ مسائل ربا

74 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فروش میوه 

ملحقات فروش میوه����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 76

80 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فروش حیوان

احکام خرید حیوان������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 82

سلف/ سلم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85

شروط بیع سلف������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 86

91 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� احکام بیع سلف 

95 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� اقاله 

96 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ قرض 

احکام قرض����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 98

فهرست



مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج االصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج االحکام و��� مخصوصًا 

کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

کتاب حاضر متن و ترجمه بخش  تجارت از کتاب شرایع االسالم است که به صورت مستقل از دیگر 

بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396



نشر چتر دانش/ فقه البیع از شرایع االسالم با ترجمه فارسی ۶

کتاب التجارة

1  وهو مبني علٰی فصول:

الفصل�األّول:�فیما یکتسب به وهو ینقسم الٰی: محرم، ومکروه، ومباح

فالمحرم منه أنواع:

األول: األعیان النجسة کالخمر، واألنِبذة، والفقاع... وکل مائع نجس، عدا االدهان لفائدة اإلستصباح بها 

تحت السماء... والمیتة... والدم... وأرواث وأبوال ما یؤکل لحمه، وربما قیل: بتحریم االبوال کلها، إال االبل 

خاصة، واألول أشبه... والخنزیر وجمیع أجزائه... وجلد الکلب، وما یکون منه.

کتاب تجارت

1  که مشتمل بر چند فصل است
فصل اول: در مورد اشیائی که کسب می شوند، که آن به حرام و مکروه و مباح تقسیم می شود.  

اشیائی که اکتساب به آن ها حرام است چند نوع هستند:
اول: اشیای نجس العین مثل خمر )که از عصاره ی انگور گرفته می شود( و نبیذها )که از سایر میوه ها گرفته می شود( و فّقاع )که 
از جو گرفته می شود( و هر مایِع دیگری که نجس باشد؛ غیر از روغن هایی که برای روشنایی در جایی که سقف ندارد استفاده 
می شود و ُمردار و خون و مدفوع و ادرارِ حیواناتی که گوشت آن ها خورده نمی شود و چه بسا گفته شده هر ادراری حرام است، 
مگر ادرارِ شتر، اما نظِر اول بهتر است و خوک با تمام اجزای بدنش و پوست سگ و هر چیزی که از آن باشد )مثل مو، گوشت،  

استخوان و ...(



7 کتاب تجارت

ِمر... و هیاکل العبادة المبتدعة،  صد به کآالت اللهو، مثل العود والزَّ
ُ
2  الثاني: ما یحرم لتحریم ما ق

ج... وما ُیفضي الٰی المساعدة علٰی محرم، کبیع السالح 
َ
کالصلیب والصنم... وآالت القمار کالَنرد والِشْطرن

 .
ً
، وبیع الخشب لیعمل صنما

ً
العداء الدین، واجارة المساکن والسفن للمحرمات، وکبیع العنب لیعمل خمرا

ویکره: بیع ذلک لمن یعملهما.

 کانت، کالقرد والّدب، وفي الفیل تردد، واألشبه جواز بیعه 
ً
3  الثالث: ما ال ُینتفع به کالمسوخ: برّیة

ها اال الهّر.
ّ
ي والضفادع والسالحف والطافي. والسباع کل ، کالجرِّ

ً
لالنتفاع بعظمه... أو بحریة

 لالنتفاع 
ً
 کالفهد. وقیل: یجوز بیع السباع کلها، تبعا

ً
 کانت کالبازي... أو ماشیة

ً
4  والجوارح: طائرة

بجلدها أو ریشها، وهو األشبه.

2  دوم: چیزهایی که به واسطه ی هدفی که در استفاده از آن ها است حرام اند، مثل ابزار لهو و لعب، همچون کمانچه و 
نِی و اَشکالی که براِی عبادت ها ساخته و بدعت شده  اند، مثل صلیب و بت، و ابزار قمار، مثل نرد و شطرنج و کارهایی 
که منجر به کمک به فعل حرام می شوند، مثل فروش سالح به دشمن دین واجاره ی مسکن و کشتی برای کارهای 
حرام و همچنین مانند فروش انگور تا از آن شراب به دست آورند و فروِش چوب برای ساختن بت، ولی فروش آن 
برای کسی که کارش شراب سازی و یا بت سازی است، مکروه است، به شرطی که فروشنده قصدش برای جهِت 

حرام نباشد.
3  سوم: چیزهایی که فایده و بهره ی چندانی ندارند، مثل حیوانات َمسخ شده؛ چه صحرایی و خشکی باشند، همچون 
میمون و خرس و فیل؛ البته در فیل اختالف نظر است و نظر بهتر، جواِز فروش آن است، چون از استخوان آن می توان 
بهره مند شد. و چه دریایی و آبزی باشند، مثل مارماهی و قورباغه و الک پشت ها و ماهی ای که در آب مرده و تماِم 

درندگان و حیوانات وحشی به غیر از گربه. 
4  و تمام حیوانات شکاری؛ فرقی نمی کند که پرنده باشد، همچون باز شکاری یا روی زمین راه رود، مثل پلنگ، اما 
نظر دیگر این است که فروش همه ی درندگان جایز است و به تبع آن استفاده از پوست و موی آن ها، و این عقیده 

بهتراست.
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5  الرابع: ماهو محرم في نفسه: کعمل الصور المجسمة. والغناء. ومعونة الظالمین بما یحرم. ونوح 

م السحر، والکهانة، 
ّ
النائحة بالباطل. وحفظ کتب الضالل، ونسخها لغیر النقض. وهجاء المؤمنین. وتعل

ْوب اللبن بالماء، وتدلیس الماشطة. وتزین الرجل بما 
َ

والقیافة، والشعبذة، والقمار. والغش بما یخفٰی، کش

یحرم علیه.

6  الخامس: ما یجب علٰی االنسان فعله کتغسیل الموتٰی، وتکفینهم، وتدفینهم. وقد یحرم االکتساب 

ه تعالٰی.
ّٰ
خَر، تأتي في أماکنها ان شاءالل

ُ
بأشیاء أ

5  چهارم: کارهایی که به خودی خود حرامند، مثل مجسمه سازی )منظور مجسمه ی انسان یا حیوانی است که روح 
داشته باشد نه مجسمه ی درخت و گیاه و ... که روح ندارند( و موسیقی و یاری ستمگران )در کارهایی مثل نویسندگی 
برای آن ها یا احضاِر مظلوم در نزِد ایشان و ... بر خالف کارهایی مثل خیاطی کردن برای آن ها که ربطی به ظلمشان 
ندارد( و نوحه ی نوحه گران به چیزی که دروغ باشد )مثل وصف میت به صفتی که در او نبوده( و حفظ کتاب های 
گمراه کننده و نوشتن و چاپ آن ها برای هدفی غیر از نقض و ردکردن آن ها، و هجو و مسخره کردن مؤمنین و 
یادگیری سحر و ِکهانت )منظور ریاضاتی است که موجِب اطالع از اسرار و غیب شود( و یا قیافه )مراد علمی است 
که به کمک آن بتوان فرزند شبهه ناک را به کسی نسبت داد و یا رابطه ی خویشاوندِی دو کس را فهمید( و شعبده 
)منظور اعمال کوتاه و سریعی است که بیننده چیزهایی غیرواقعی را واقعی تصور کند( و قمارکردن و غش در معامله 
به چیزی که پنهان باشد؛ مثل مخلوط کردن شیر با آب و فریب دادن آرایشگران )مثاًل عروس را به نحوی آرایش کند 
که دامادی که تا به حال عروس را ندیده آن را زیباتر ببیند؛ مثالً  موهای مصنوعی به او وصل کند و یا صورتش را 
سفید کند( و زینت کردن مردان با لباس  هایی که برای  آن ها حرام است )مثل پوشیدن لباسی که مختص زنان است(.
6  پنجم: کسب درآمد با اعمالی که بر انسان انجام آن ها واجب است مثل غسل دادن میتی که روی زمین مانده و 
کفن و دفن او و گاهی هم کسب درآمد با چیزهایی دیگر حرام می شود )مثل بیع ربوی، فروش نسیه به نسیه و فروش 

انسان آزاد که برده نیست و ...( که در جای خود توضیح داده خواهد شد.



۹ کتاب تجارت

مسأله:

َضاء علٰی 
َ
7  أخذ األجرة علٰی األذان حرام، وال بأس بالرزق من بیت المال... وکذا الصالة بالناس... والق

تفصیل سیأتي، وال بأس بأخذ األجرة علٰی عقد النکاح.

: کالّصرف... وبیع األکفان، والطعام، 
ً
8  والمکروهات ثالثة: مایکره ألنه ُیفضي الٰی محّرم أو مکروه غالبا

. وما یکره ِلِضَعِته: کالنساجة، والحجامة اذا اشترط، وضراب الفحل.
ً
والرقیق... واتخاذ الذبح والنحر صنعة

9  وما یکره لتطرق الشبهة: ککسب الصبیان، ومن ال یتجنب المحارم. و قد تکره أشیاء تذکر في أبوابها 

ه تعالٰی. وما عدا ذلک مباح.
ّٰ
ان شاء الل

مسأله

7  گرفتن اُجرت برای اذان گفتن حرام است ولی تأمین معاِش مؤذن از بیت المال منعی ندارد؛ همچنین امام جماعت 
برای نماز خواندن و قضاوت کردن بر تفصیلی که در کتاب قضا خواهد آمد حرام است ولی گرفتن اُجرت برای خواندن 
صیغه ی نکاح اشکالی ندارد )فرق اُجرت با ارتزاق از بیت المال در نوع اعتبار آن ها است. گاهی به کسی می گویند 
در مقابل هر اذانی که بگویی یا نمازی که بخوانی یک دینار به تو می دهیم که آن را اُجرت می گویند و گاهی به او 

می گویند در این مسجد اذان بگو و خوراک و پوشاک و معاِش تو بر عهده ی ما باشد، که به آن ارتزاق می گویند(.
8  کسب های مکروه سه دسته است: اعمالی که نتیجه اش غالبًا منجر به وقوع در حرام یا مکروه می شود مثل صّرافی 
و کفن فروشی و فروختن طعام و برده فروشی و اینکه ذبح و کشتن حیوانات را شغل خود قرار دهد و اعمالی که به 
خاطر پَست بودنش مکروه اند، مثل نّساجی و حجامت در صورتی که اجرت را شرط کند و اجاره دادن حیوان مذکر 

)نر( برای جماع با حیوانات ماده.
9  و کارهایی که مکروه  است چون احتمال حرمت آن وجود دارد، مثل خرید و فروش با کودکان )چون احتمال دارد از 
خانواده یا از غیر سرقت کرده باشند( و یا با کسی که از حرام اجتناب ندارد و الابالی است و گاهی هم به علل دیگری 
معامله مکروه می شود )مثل معامله در بین الطلوعین و ...( که در فصل خود انشاءاهلل تعالی بحث خواهد شد و غیر از 

این ها مباح است )مثل فروش فرش و خانه و بستان و ...(



نشر چتر دانش/ فقه البیع از شرایع االسالم با ترجمه فارسی ۱۰

مسائل:

الماشیة والزرع والحائط تردد،  10  األولٰی: الیجوز بیع شيء من الکالب االکلب الصید. وفي کلب 

واالشبه المنع: نعم، یجوز اجارتها، ولکل واحد من هذه األربعة ِدّیة، لو قتله غیر المالک.

11  الثانیة: الُرشا حرام سواء ُحِکَم لباذله أو علیه، بحق أو باطل.

ن له   الٰی غیره، لیصرفه في قبیل، وکان المدفوع الیه بصفتهم، فإن ُعیِّ
ً
12  الثالثة: اذا دفع االنسان ماال

عمل بمقتضٰی تعیینه، وان أطلق، جاز أن یأخذ مثل أحدهم من غیر زیادة.

چند مسأله:

10  اول: فروش هیچ یک از سگ ها جایز نیست، مگر سگ شکاری. اما در مورد سگی که در میان گله می گردد و 
آن ها را از گرک و دزد محافظت می کند و سگی که در مزرعه از زرع حفاظت می کند، اما سگی که در باغ و خانه 
می بندند تا از آن محافظت کند، فروشش مورد تردید است و نظر بهتر حرمت آن است. بله، اجاره ی آن ها جایز است، 

و اگر غیِر مالک آن را بکشد باید قیمِت آن را که در میان متشرعین معمول است به عنوان دیه بدهد.
11  دوم: رشوه دادن حرام است، فرقی نمی کند که به نفع یا علیه اعطاء کننده حکم شود و یا حکم به حق یا به ناحق 

شود.
12  سوم: اگر انسان مالی را به دیگری بدهد که برای یک جماعت یا صنف خرج کند )مثاًل بدهد به طالب( و کسی 
که مال به او داده شده خودش از همان صنف یا جماعت باشد؛ در این صورت، اگر مقدار مال را برای او تعیین کرده 
است )مثاًل بگوید صد دینار برای خودت بقیه را به سایر طالب بده( به مقتضای تعیین عمل می کند و اگر چیزی برای 

او تعیین نکرده باشد، جایز است که هماننِد یکی از آن جماعت، بدون هیچ  زیادی اخذ کند.
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13  الرابعة: الوالیة من قبل السلطان العادل جائزة، وربما وجبت، کما اذا عّینه إمام األصل، أو لم یمکن دفع 

المنکر أو األمر بالمعروف اال بها. وتحرم من قبل الجائر، اذا لم یأمن. اعتماد ما یحرم. ولو أمن ذلک، وقدر 

 للضرر الیسیر، علٰی کراهیة.
ً
علٰی األمر بالمعروف والنهي عن المنکر استحبت. ولو أکره، جاز له الدخول، دفعا

14  وتزول الکراهیة، لدفع الضرر الکثیر، کالنفس، أو المال، أو الخوف علٰی بعض المؤمنین.

القدرة علٰی  اذا أکرهه الجائر علٰی الوالیة، جاز له الدخول والعمل بما یأمره، مع عدم  15  الخامسة: 

التفصّي، اال في الدماء المحرمة، فإنه ال تقیة فیها.

 بعینها فهي حرام، واال فهي حالل. فإن قبضها، أعادها علٰی 
ً
16  السادسة: جوائز الجائر ان ُعِلَمت حراما

المالک. و إن جهله، أو تعذر الوصول الیه، تصدق بها عنه. وال یجوز اعادتها علٰی غیرمالکها مع االمکان.

13  چهارم: قبول والیت از جانب سلطان عادل جایز است و چه بسا واجب هم باشد؛ همچون موردی که امام معصوم 
او را تعیین کرده باشد و یا موردی که دفع منکرات و امر به معروف جز با قبول والیت امکان ندارد و قبول والیت از 
جانب سلطاِن ستمگر درصورتی که احتماِل صدور کار حرام می دهد حرام است ولی اگر این احتمال را نمی دهد و قادر 

بر امر به معروف و نهی از منکر است، مستحب است که والیت را بپذیرد.
14  و اگر اکراه بر این کار شود جایز است بر آن کار ورود پیدا کند اما اگر ضرر کم و قلیلی در پی داشته باشد قبول 
والیت مکروه است و اگر به خاطِر دفِع ضرِر شدید )مثل قتل او یا از بین بردن و آتش زدن مالش یا ترس بر بعضی 

از مؤمنین، این والیت را قبول کند( کراهت ندارد.
15  پنجم: اگر حاکِم ظالم، شخصی را مجبور به قبول والیت بکند جایز است که در آن کار وارد شود و به آنچه حاکم 
امر کرده عمل کند. البته درصورتی که قدرت بر خالصی از آن کار نداشه باشد )مثاًل حاکم می گوید فالن مؤمن را 
برای او احضار کند و او می تواند بگوید من فالنی را نیافتم، و اگر نتواند خود را خالص کند جایز است که آن شخص 
را احضار کند( اما اگر حاکم دستور به قتل کسی بدهد قبول والیت از حاکم ستمگر جایز نیست چرا که در مورد 

خون  هایی که حرمت دارند تقیه وجود ندارد.
16  ششم: جایزه هایی که حاکِم ستمگر به اشخاص می دهند در صورتی که انسان بداند آن جایزه حرام است، )مثاًل 
می داند مال فالنی است که غصب شده( قبول آن حرام است و در غیر این صورت حالل است. بنابراین اگر آن هدیه 
را گرفت، باید آن را به مالکش برگرداند. و اگر مالک را نمی شناسد، و یا امکان دسترسی به او را ندارد، از جانب او 
صدقه می دهد. و درصورتی که برگرداندِن آن به مالک اصلی اش امکان داشته باشد، جایز نیست که آن جایزه را به 

سلطان جائر و یا کس دیگری برگرداند.
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الخراج عن حق  باسم  األموال  أو  المقاسمة،  باسم  الغالت  الجائر من  السلطان  یأخذه  السابعة: ما    17

األرض، و من األنعام باسم الزکاة، یجوز ابتیاعه، و قبول هبته، وال تحب اعادته علٰی أربابه، وان ُعِرَف بعینه.

الَفْصل�الثَّاني:�في�عقد�البیع،�وشروطه،�وآدابه��

18   العقد: هو اللفظ الدال علٰی نقل الملک، من مالک الٰی آخر، بعوض معلوم. وال یکفي التقابض من 

غیر لفظ، و ان حصل من االمارات ما یدل علٰی ارادة البیع، سواء کان في الحقیر أو الخطیر.

19  ویقوم مقام اللفظ، االشارة مع العذر.

وال ینعقد اال بلفظ الماضي. فلو قال: اشتر أو ابتع أو ابیعک، لم یصح، وان حصل القبول. وکذا في طرف 

القبول، مثل أن یقول: بعني أو تبیعي، ألن ذلک أشبه باالستدعاء أو االستعالم.

17  هفتم: مالی را که سلطان جائر به اسم مقاسمه )سهم سلطان(، از غالت )گندم و جو و ...( می گیرد و یا به اسم حراج 
از حق زمین، و یا به اسم زکات از چهارپایان مردم می گیرد، جایز است که از جانب سلطان به عنوان هدیه قبول کرد و 
یا از او بخرد، و واجب هم نیست که آن مال را دوباره به صاحبان اصلی اش برگرداند؛ اگرچه آن افراد را به طور مشخص 
بشناسد. )چرا که صاحب اصلی با دادن آن مال به حاکم ستمگر، ذمه ی خود را از زکاِت واجب بری کرده است و دیگر 

مالک آن مال نیست: البته گرفتن آن مال توسط حاکم ظالم کار حرامی است که گناهش به گردن حاکم ظالم است.(

فصل دوم: در مورد معامله ی بیع )خرید و فروش( و شروط آن و آداب آن  

18   عقد: لفظی است که داللت بر انتقال ِملک، از یک مالک به مالک دیگر، در ازای عوِض معلومی بکند. و معاطات 
)اینکه هر یک از دو مالک مالی را که در اختیار دارند به دیگری بدهند( بدوِن ایراد لفظ، کفایت بر ملک نمی کند، اگر 
چه از امارات و قرائن دیگر آنچه بر اراده ی خرید و فروش است حاصل شود، و فرقی نمی کند که معامله در اشیاء با 

قیمت کم باشد و یا در اشیای گران قیمت باشد.
19  و اگر شخص اللی عاجز از گفتن لفظ باشد، اشاره جایگزین ادای لفظ خواهد بود. 

عقد بیع جز با لفظ ماضی )گذشته( منعقد نمی شود. بنابراین اگر فروشنده بگوید: »بخر« یا »فروختن را قبول کن« 
و یا بگوید »به تو می فروشم«، معامله صحیح نیست، اگر چه بعدش هم قبول حاصل شود. همچنین در طرِف قبول 
باید به لفِظ ماضی باشد )یعنی بگوید خریدم( اما اگر بگوید بفروش یا بگوید می فروشی؟ عقد بیع واقع نمی شود؛ چون 

این الفاظ بیشتر شبیه به خبرگرفتن و یا درخواست کردن است.
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20  وهل یشترط تقدیم االیجاب علٰی القبول؟ فیه تردد، واألشبه عدم االشتراط. ولو قبض المشتري ما 

 علیه.
ً
ابتاعه بالعقد الفاسد، لم یملکه، وکان مضمونا

21  وأما الشروط: فمنها ما یتعلق بالمتعاقدین وهو: البلوغ، والعقل، واالختیار.

، علٰی األظهر. وکذا المجنون، 
ً
 عاقال

ً
فال یصّح بیع الصبي وال شراؤه، ولو أِذَن له الولي. وکذا لو بلغ عشرا

َره 
ْ
َره، ولو رضي کل منهم بما فعل بعد زوال عذره، عدا الُمک

ْ
ز والُمک َمٰی علیه، والسکران غیر الممیِّ

ْ
والُمغ

للوثوق بعبارته.

22  ولو باع المملوک، أو اشترٰی بغیر إذن سیده، لم یصح. فإن أذن له جاز. ولو أمره آمر أن یبتاع له 

نفسه من مواله، قیل: الیجوز، والجواز أشبه.

20  و در مورد اینکه آیا مقدم بودِن ایجاب بر قبول، شرط است، جای تردید وجود دارد، و نظر بهتر عدم اشتراط چنین 
شرطی است. و اگر مشتری با یک عقد فاسدی آنچه را که خریده قبض کند، مالِک آن نمی شود، و ضامِن آن خواهد 

بود. )درصورتی که تلف شود، باید قیمت یا مثلش را بدهد(.
21  اما شروط معامله:

از جمله شروطی که به طرفین معامله مربوط است، مثل: بلوغ، و عقل، و اختیار.
 بنابراین فروش کودک و همچنین خرید او صحیح نیست؛ حتی اگر ولی اش به او اجازه داده باشد و حتی اگر به سن 
ده سالگی برسد و عاقل باشد، این نظر صحیح تر است )در مقابل، گفته شده اگر ده سال تمام داشته باشد معامله اش 
صحیح است(. همچنین معامله ی دیوانه، شخِص بیهوش و مسِت الیعقل که قدرت تشخیص ندارد و کسی که مجبور 
و اکراه شده، جایز نیست، حتی اگر هر یک از این  ها به آنچه انجام داده بعد از ازبین رفتن عذرش، راضی باشد، مگر 
شخصی که اکراه شده؛ چرا که )عقد بیع از او صادر شده و معنای آن را هم اراده کرده است فقط راضی به آن نبوده 

که بعداً راضی هم شده است(، پس می توان به عبارتش اعتماد کرد. 
22  اگر برده ای بدوِن اذن صاحبش چیزی را بفروشد و یا بخرد، صحیح نیست و اگر به او اذن داده شده است صحیح 
است. و اگر شخصی به عبد امر کند که خودش را برای آن شخص از موال و صاحبش بخرد، یک نظر این است که 

جایز نیست، ولی نظِر بهتر این است که جایز است.
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... أو ممن له أن یبیع عن المالک: کاألب والجد لألب، والوکیل، والوصي، 
ً
23  وأن یکون البائع: مالکا

والحاکم، وأمینه.

فلو باع ملک غیره، وقف علٰی اجازة المالک أو ولّیه، علٰی األظهر. وال یکفي سکوته مع العلم، وال مع 

حضور العقد. فإن لم یجز، کان له انتزاعه من المشتري، ویرجع المشتري علٰی البائع بما دفعه الیه، وما 

 انه لغیر البائع، أو ادعٰی البائع ان المالک 
ً
اغترمه من نفقة، أو عوض عن اجرة أو ِنماءف اذا لم یکن عالما

أذن له.

24  و ان لم یکن کذلک، لم یرجع بما اغترم، وقیل: ال یرجع بالثمن مع العلم بالغصب.

23  شرط دیگر این است که فروشنده، مالک باشد یا کسی باشد که این حق را داشته باشد که از جانِب مالک بفروشد 
مثل: پدر و جد پدری، و حتی وکیل، و حاکم، و وکیِل حاکم که امین او است.

 پس اگر کسی ملک دیگری را فروخت، صحِت معامله توقف بر اجازه ی مالک یا بنا بر نظر صحیح تر اجازه ی ولی 
مالک دارد. و سکوت مالک که علم به آن معامله ی فضولی هم دارد، کفایت نمی کند، حتی اگر در صحنه حاضر 
هم باشد و سکوت کند )کفایت نمی کند(. و اگر مالک، معامله را اجازه ندهد، می تواند آن مال را از مشتری بگیرد، 
دراین صورت، مشتری برای پس گرفتن پولی که به فروشنده داده، به فروشنده ی فضولی رجوع می کند؛ همچنین 
برای پس گرفتن خرجی و نفقه ای که صرف کرده، و غرامتی را هم که به مالک اصلی )برای این مدت که مالش در 
دست او بوده( داده؛ همچنین بهره و فرزندی که از آن متولد شده )و به مالک اصلی رد کرده( به فروشنده ی فضولی 

رجوع می کند.
24  )همه ی اینها در صورتی است که خریدار آگاه نباشد که فروشنده ی مالک نیست و یا فروشنده ادعا کند که از 
جانب مالک اذن دارد.( و اگر آگاه باشد که او مالک نیست، نمی تواند برای آنچه غرامت داده به فروشنده رجوع کند 

و اگر آگاه به غصب بوده است نمی تواند برای گرفتِن بهای معامله رجوع کند.


