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 ع یکتاب الب

 : ع یب فیتعر

 .  بمال   درلغت: مبادلة مال  تعریف بیع 

 الح :در اصطتعریف بیع 

 . یبعوض مقدر على وجه التراض رهی من شخص إلى غ نی انتقال ع : )ره(  یطوس خیش-الف

 . ع یود ب خ است نه  عی ب  الزمهانتقال اثر   رایمسامحه است، ز فیتعر  نی ا ی: انصار خیاشکال ش

 .   االیجاب والقبول الداالن علی االنتقال :  )ره( فاضل مقداد ن،ید یمه، شهالع-ب

از مقوله معنا    عی از مقوله لف قرار داده شده است و حال آنکه ب  ع یب   ف یتعر  نی در ا  :  یانصار  خیاشکال ش

 .است 

 . المخصوصه  غة یبالص ن ینقل الع )ره(: ی محقق کرک-ج

در    ا  ی واقع شود .ثان  عی تواند معرف ب  یونم  معامالت است   گریو د   ع یاو ال نقل اعم از ب اشکال شیخ انصاری :

ب   ن یا معامله  لف  د ی با  ع یصورت  با  ص  ظ منحصرا   واقع    غهیو  حال   شود مخصوص  نظر  و  به  ایشان  آنکه  خود 

 است.  ع یمعاطات ب

 . المشتری  بتملک تعقبه  بشرط  بعوض   عین  تملیک   :شوشتری هللا  اسد شیخ-د

 . بمال   عین تملیک انشاء : انصاری شیخ-ه

 :  انصاری  شیخ تعریف   بررسی و  نقد

  از   «بعت   »بجای  بتوان   باید   لذا  و   است   شده   داده  قرار  یکی  تملیک   و   بیع   حقیقت   تعریف،  این  در :  اول  اشکال

 .کرد  استفاده «ملکت » صیغه 

 .شود می   واقع  بیع   نیز « ملکت» صیغه  با  اشکال بال:   درمورد اشکال اول  انصاری  پاسخ شیخ

 حساب  به  بیع   معاطات،   باالجماع   آنکه   حال   و   شود   می  هم  معاطات   شامل  زیرا  نیست،  اغیار   مانع :  دوم  اشكال

 . آید  نمی

  صحیح   بیع   معاطات   که   اینست   اجماع   از   منظور   و   است   بیع   معاطات   :   دوم   اشکال   درمورد  انصاری   شیخ   پاسخ

 .نیست   بیع  اصال اینکه نه   نیست 

  پس   کند   می   تملیک  انشاء   هم   مشتری   که  چرا  شود،  می  هم   شراء  شامل  زیرا  نیست،  اغیار   مانع  :سوم  اشکال

 . باشد  بیع  باید   هم خریدن 

  حقیقت  ولی   است   تملیک   انشاء   بیع،   حقیقت   زیرا   نیست   شراء  شامل   : سوم   اشکال   درمورد  انصاری   شیخ   پاسخ

 . تملک   انشاء شراء
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  آن  پس   شود،  می   خانه   منفعت   مالک   ،   پول   تملیک   انشای   با   هم   مستأجر   زیرا   نیست،   اغیار   مانع   : چهارم  اشکال

 .  باشد   بیع  باید  هم 

 .  شراء  مثل است  تملک  با  اصالت   اینجا در  :اشکال چهارم  درمورد انصاری  شیخ پاسخ

  عینی   که  کسی  که  چرا شود، می شامل  هم   را مال  مقابل در عین  بر   صلح زیرا نیست، اغیار  مانع: پنجم اشکال

 .  کند  می عین   تملیک انشاء  کند، می صلح مالی،  برابر  در را

 . ندارد  وجود   تملیک  انشاء صلح، در  الجمله  في: اشکال پنجم  درمورد انصاری  شیخ پاسخ

  با   واقع   در   کند   می   هبه   کسی   به   را  مالی   شخص   که  نیز  معوضه   هبه  در  زیرا  نیست،  اغیار   مانع   :ششم  اشکال

 .است  کرده  هبه   شخص   به  را خود  مال  مال،  به  عین تملیک   انشاء

  این   ولی   است   عین  تملیک  انشاء  که   است   درست   معوضه  هبه  در:  ششم    اشکال  درمورد  انصاری  شیخ  پاسخ

 . نیست   عوض   مقابل انشاءدر

 بعوض  مال  تملیک  واقع  در  دهنده  قرض   که  چرا  هست،  هم   قرض   شامل  چون  نیست،  اغیار  مانع  :هفتم  اشکال

 .کند  می

 . معاوضه وجه به   نه و  ضمان   وجه   به تملیک   از عبارتست   قرض : هفتم   اشکال درمورد انصاری  شیخ پاسخ

 : مهم  نکات

  رو   این   از  ،باشد   اعیان  از  باید   مبیع   ،  بیع  شرعی  و  عرفی  ظهور   نیز   و  سلب   صحت   و   تبادر  حکم   به :  1  نکته

  تواند  نمی (  التحجیر  حق  مانند )   حق  و(  مدتی  برای   فردی  لباس   پوشیدن )   انتفاع  ،(فرد   خانه  در  سکونت )  منفعت 

 .  باشد   منافع و   اعیان از تواند  می من ث  اما.   شود  واقع  مبیع

  که  دلیل این به التحجیر، حق  مانند  حتی حقوق اقسام از یک  هیچ  به  انصاری شیخ نظر به نظر شیخ انصاری :

 .  شود واقع  بیع   ثمن تواند  نمی  آید،  نمی حساب  به مال   عرف، در

  حق  همچنین  . است  فعلی سلطنت  و  مالکیت  از ضعیفی  مرتبہ  حق  که است  این در ملک  و  حق  تفاوت  : ۲ نکته 

 . است  وشیء فرد   میان  رابطه  ملک  اما ،است ( الحق علیه  من - الحق له  من )  فرد  دو بر  قائم  همیشه 

  حقیقت   ظهوراسالم   از   بعد   و   رود   می   بکار   خودش  عرفی   معنای   در   بیع   لفظ    انصاری   شیخ   عقیده   به   : 3  نکته 

 .است   نکرده  پیدا  متشرعه شرعیه 

 فاسد؟  و  صحیح از اعم یا  است صحیح در حقیقت  بیع  لفظ آیا

   . هستند  صحیح   در حقیقت   بیع، همچون   معامالت  و  عقود  الفاظ(:  ثانی  شهید )اول قول 

 . است  فاسدصحیح  و  صحیح  به  بیع  تقسیم  چون . هستند  فاسد  و   صحیح  از اعم  در  حقیقت   الفاظ این: دوم قول 

 . لفظ  یک بودن  مجاز  و  حقیقت  از  است  اعم  استعمال و  تقسیم   اشکال شهید ثانی :

 شرطیت  و   جزئیت   در  که   وقتی   در   آن   مانند   و   البیع   للا   أحل  خطابات   صحیح،  به   قول  بنابر :  مذکور  قول   دو   ثمره 

  بودن   بیع   زیرا  کنیم،   تمسک   خطابات   آن   اطالق   به   توانیم   نمی   و   کرده   پیدا  اجمال   کردیم،  شک   بیع   برای   چیزی 
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  اطالقات  به  توانند   می  آسانی   به   ها   اعمی .  نیست   محرز  است،   نظر  مورد   شرط   یا  و   جزء  فاقد   که  موردی  آن

 . کنند  تمسک  معامالت 

 

 معاطات 
 معاطات:  فیتعر

 . بدون عقد مخصوصمعاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد  اول:  انیب

 ر«»المعاطاه أن یعطي كل من اثنین عوضا عما یأخذه من االخ دوم: انیب 

مخصوص(    غهی و قبول )ص   جابی است که در آن ا  یمعاطات هر معامله و معاوضه ا  سوم:  انیب

 .گفته نشود ای گفته شود    یگری نباشد اعم از آن که لفظ د

  معاطات از نظر قصد طرفین: اقسام

برا  یش   ت ی مالک  ن،ی طرف  .1 برا  یرا  اباحه تصرف را  تنها  و  نگهداشته    گر ی کد ی   یخود محفوظ 

 قصد

 . کنند  یم

 کنند.    یرا قصد م(مالک کردن طرف مقابل بر مال داده شده )  کی طرفین، تمل  .2

  ی قسم محال است چون نم   ن ی : ا  یانصار  خی ش  ).دکنن  ی قصد م  گری کد ی طرفین، نقل مال را به    .3

در   رهی از عقود بیع و غ   کیچ ی قصد کند و آن را در قالب ه  یگری شود شخص، نقل مال را به د

 ( . ردی نظر نگ

ملک   ن،ی طرف .4 ب   تیمجرد  از  اعم  که  م  کیتمل  ع،ی را  قصد  است  معوضه  هبه   خ ی ش  .)کنند  یو 

 (. ستی جز قسم دوم ن یزیقسم چ  نی از ا یانصار

 باره معاطات: اقوال موجود در 

 الزمه مطلقاء تی إفادة ملك:  یانصار خیو ش دیمف  خیش -1

 نیست. همراه باشد، مفید ملكیت الزمه است و گرنه مفید  ن یمعامله طرفو  یاگر لفظي دال بر تراض 

 . شود   ی از دو مال، الزم م یکیبا تلف    ی عنیمتزلزله است،    ت یملک د یمف :  یکرک  محقق  -2

 مثل بیع( است.  ت یر ملکبأباحه جمیع تصرفات )حتى تصرفات متوقف   مفید 

 مفید اباحه تصرفات غیر متوقف بر ملكیت است.  قواعد:  یدر حواش دیشه -3
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 .معاطات در حكم بیع فاسد است و لذا نه مفید ملكیت است و نه اباحه تصرف  عالمه  در نهایه: -4

 ادله افادة ملكیت:  یو بررس  نقد

 .بر معامله ملک با معاطات بوده است  ن یسیرة مستمرة مسلم اول: لی دل  

 .ندارد   ت یمسلمانان بوده و حج یاز کم مباالت  یناش ره یس ن ی ا :  یانصار خیش

  ی، جمیع تصرفات ناش«است و به حکم اطالق موجود در »احل للا البیع  عی معاطات از نظر عرف ب  دوم:   لیدل 

 شود.   یاستفاده م  زیصحت آن ن  یحالل بود، به داللت التزام  یحالل است و وقت   عی از ب

بلکه    ،رد وجود ندا  یو عاد   یحلیت جمیع تصرفات با صحت و حصول ملكیت مالزمة عقل  ن یب   :   یانصار  خیش 

  نیلذا امالزمه هست و    نی. البته از نظر عرف ام یبر آن در معاطات ندار  یلیهست که دل  ی شرع  ۂفقط مالزم

 . مورد قبول است  لیدل

 تراض«،   »اآل ان تكون تجارة عن  هی است و به حکم آ  یتجارت با توافق و تراض   ی معاطات نوع  سوم:   ل یدل 

 .است  ت یشود جواز تصرف و ملک یم  جهیآنچه که از معاطات نت

 . ندارد وجود  ی ن حلیت و جواز تصرف با ملكیت و صحت در باب معاطات، مالزمه ابی : یانصار خیش

الناس مس  چهارم:   لیدل  مف لاطالق روایت  أموالهم،  دارد   نست یا   د یطون على  مالش سلطنت  بر  مالک  م  که    یو 

 .د ینما  کی تمل  یگر یبدون آن به د  ا یو    غهیتواند آن را با ص

  عی شرعا صیغه در عقد ب  ایآ   نکهیا  یول   کند   یفقط عموم انواع تصرف را اثبات م  ت ی روا   نی ا  :  یانصار  خیش

 .شود  ی استفاده نم ه ینه؟ از آ   ای الزم است 

پنجم:   اثبات مب؛ اطالق  کاجماع مر  دلیل  اجاره  اجاره معاطات  ی ادله سائر عقود مثل هبه و  و    ی کند که هبه 

قول به انفکاک    ع،ی صحت معاطات در سائر عقود و ب  نی ب  ه،یامام   یفقها   ان ی در م  نکهی است و به حکم ا  حی صح

 .شود  ی مهم استفاده  ع یو تفصیل وجود ندارد، به اجماع مرکب صحت معاطات در ب 

  ت یملک   د یما، معاطات مف  دهیبوده و لذا به عق   ی وق   ت یادله افاده ملک  و در مجموع   یانصار  خیمهم: نظر ش   نکته 

 است.

 ملكیت حاصل از معاطات الزم است؟  ایآ

 :مفید ملكیت الزمه است ر، ی ز  لی : معاطات به دال دیمف خ یو ش یانصار خیش -1

است   ی قحاصل شده از ابتداء، هنوز هم با  ت یملک  ای که آ  می اگر شک کن  .)تیاستصحاب ملک  ایاللزوم    صالةا-الف

 ( است. ت یهمان لزوم ملک  نی که ا  م یکن   یآن را استصحاب م ی صورت بقا  ن ینه؟ در ا   ای

که از راه   یبر مال   ن،ی از طرف  کی هر    ث،یحد   نی مطابق ا)«الناس مسلطون على اموالهم  »مشهورة    ی نبو-ب

 ( توان مال را از سلطنت او خارج ساخت   یاو نم  ت یمعاطات بدست آورده است، سلطنت دارد و بدون رضا 
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هرگونه تصرف، از جمله باز    ت،یروا  نی مطابق ا  «)»ال یحل مال امريء مسلم إال عن طیب نفسه  تیروا-ج

ا  ت یبه رضا  ی در معاطات، بستگ  گریمال طرف د   ی ر یپس گ لزوم ملكیت حاصل از    ی به معنا  ن ی او دارد و 

 ( معاطات است 

  ریاكل مال غ  فه ی شر  ه ی مطابق آ  «)   ال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل اال ان تكون تجارة عن تراض   فه، یشر  ه یآ»-د

رو مال    ن ی باشد، از ا  ن ی طرف  ت ی است که بر اساس تجارت و داد و ستد همراه با رضا   ز یجا  ی تنها در صورت

 (لزوم معاطات است.  ی به معنا ن ی توان باز پس گرفت و ا  ی حاصل از معاطات را بدون تجارة عن تراض، نم

  ی بهم خوردن آن م  ز  تنها در مجلس عقد و قبل ا  ت،یروا  نی مطابق ا«)البیعان بالخیار ما لم یفترقا  ت، یروا»-ه

 . (حق رجوع نخواهند داشت  چکدامی الزم شده و ه ع یرا فسخ کرد و بعد از آن، ب  عی توان ب

  نیعهد است که معاطات از جمله آنست، بنابرامطلق    نجا،یمراد از عقود در ا   «)أوفوا بالعقود    فهیشر  هی آ»-و

 . (آن روشن است غه أمر، وفاء و لزوم یبه موجب ص

شروطهم  ینبو-ر عند  ا  «)مشهور»المؤمنون  در  معنا  نجا ی شرط  از    ی به  معاطات  که  است  التزام  و  عهد 

 ( آنست  قیمصاد 

 .متزلزله است  تی معاطات مفید ملك :یمحقق کرک.2

را از خالد بن حجاج    ث یحد   نیا  ی نی مرحوم کل)«: »انما یحلل الكالم و یحرم الكالم  ثی احتماالت موجود در حد 

کنم و او    یداریرا خر   یاو لباس   ی خواهد تا برا  یاز من م   ی کند که کس  ی کند که از امام صادق ;سؤال م  ی نقل م

مذاکره او اختیار دارد   نیپس از ا  ای: آ دند یامام و پرس   ست؟ی کار چ  نیبه من سود بدهد. حکم ا   یهم مبلغ مشخص

 ( کند  یکالم است که حالل و حرام م  نی ندارد، همانا ا ی . فرمودند: اشکالیگفت: آر  بخرد؟ آن را   ا تا خود رأس

 . شود یعدم افاده اباحه تصرف استدالل م زی اثبات عدم لزوم معاطات و ن یبرا ث یحد  نینکته مهم: از ا

صورت فعل )مثل    ن یحرام کند. در ا   ا یرا حالل و    ی زیتواند چ  یدر اسالم، فقط لفظ است که م   اول:  احتمال

 .کند  یحرام نم  ا یرا حالل و   یز یکه متکلم آنرا با قصد، اداء نکرده باشد، چ ی معاطات( و با الفاظ

شود، مثل    یم  حلیت عمل، هم علت حرمت و  رایاحتمال موجب تخصیص اکثر است، ز  ن یا   :  یانصار  خیش

به سؤال    ی ربط  ث،یقسمت از حد   نی . عالوه بر آن، انکاح با اوست  میبا زن شوهر دار که موجب تحر  یکینزد 

 .مذکور و جواب امام نخواهد داشت 

د   ، یلفظ و مضمون  ک یبا    زی چ   ک ی  نکه ی ا  دوم:   احتمال لفظ و مضمون  با  و  لفظ    ) حرام شود؟  گریحالل  مثال 

برا را  بكذا زن  نفسي  م  یمتعتك  ول   ی مرد حالل  نفس   یکند  آجرتک  زناشو   ،یعبارت:    ی م  یی موجب حرمت 

 . (شود 

که عمل مذکور،    ست ین نی ندارد، چون سؤال از ا  ث یبه سؤال و جواب در حد   ی معنا هم ربط نی ا  :یانصار  خیش

 نه؟   ای شود  یبا فالن مضمون حالل م   ایآ

نباشد، همان    ی( حالل میمورد نظر )زناشوئ  ءی( اگر باشد، شت کالم )مانند انکح  سوم:   احتمال شود و اگر 

 . شود  ی حرام م ،یش

 مورد قبول است.  ت یروا  ی احتمال در معنا ن ی ا :  یانصار خیش
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  جاب یعنوان ا  بهاگر   یداده شود، حالل است ول  یداریاگر در عمل مورد سؤال، فقط وعده خر  چهارم: احتمال  

 .لباس کند، محرم خواهد بود  د ینتواند خود رأسا اقدام به خر ی که شخص متقاض یباشد، بطور   عی ب

تواند اثبات کند که در معامله، وجود لفظ معتبر    ی سوم و چهارم نم  ی معنا   :   یانصار  خیش   یینها  ی ری گ  جه ینت

است، ظهور در   حصر  کلمه انما که ادات   می پس باطل است، مگر آنکه بگوئ  ست،ین  ن ی است و چون معاطات چن

حرام کند و چون در معاطات، لفظ بکار نرفته است، پس    ا یتواند حالل و    ی دارد که فقط لفظ است که م   ن یا

 . ست یحالل ن 

 تنبیهات معاطات 

 معاطات:  هات یتنب  یفهرست اجمال

 

 معاطات بیع است؟   ایاول: آ  ه یتنب 

 ؟ در معاطات قبض و اقباض )دادن و گرفتن( شرط است ایدوم: آ هی تنب

 . در معاطات   یبائع از مشتر  زی سوم: تم ه یتنب 

 . ن یچهارم: اقسام معاطات از نظر قصد طرف هی تنب

 . معاطات در غیر بیع  ان یپنجم: جر  هی تنب

 .کند ی که معاطات را الزم م یششم: عوامل هی تنب

 معاوضه مستقل است؟    نکهیا ایشود و    یم  عیبه ب   لی معاطات پس از تلف مال، تبد ا یهفتم: آ  تنبیه

 . خاص آن  ط یفاقد شرا  یتنبیه هشتم: حکم معاطات واجد لفظ ول 

 


