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 مقدمه
 .باشدیم 4ب آن در آزمون دکتری ضریعامالت یکی از دروس تخصصی آزمون دکتری حقوق خصوصی است که فقه ممتون 

که ضریب هر یک از  دنی استحقوق تجارت و حقوق م -متون فقه بخش معامالت ی شاملس تخصص درو همانطور که می دانید

 د.شابمی  1ستعداد تحصیلی نیز ن و اای زبس عمومیب درو. ضراست  4آنها  

ًا این درس پاشنه آشیل داوطلبان لبغامتون فقه بسیار ضعیف هستند و درس در دکتری حقوق خصوصی شاخه داوطلبان  ا اینکهب

 شد؛ خواهدستمر داشته بامنظم و مبه صورت نانچه داوطلبی اراده مطالعه چ؛ اما سوب می شودمح دکتری حقوق خصوصی

و در نهایت  رتبه خوبی برای خود به ارمغان آوردآزمون دکتری صحیح بزند و وز رس را در از تست های این در ارییبستوانست 

در آزمون دکتری  خواهد بود.ی تردکغدغه از مصاحبه د بیباعث گذر  در آزمون دکتری نیمه متمرکز حقوق خصوصی رتبه خوب

هزار نفر از این تعداد در  2حدود  یتهادر نشرکت کرده بودند که خه اشدر این ، بهزار داوطل 7حدود  98ل تمرکز سانیمه م

نهایی در آزمون   حدودا از هر سه نفر یک نفر پذیرفته ؛)قرار گرفتندنهایی دانشگاه های مختلف سراسری و آزاد مورد پذیرش 

 (امسال شدری  دکت

ری سوال آمده تکاز آنها در د 1398الی  1391ی اسالهر بین ی که دمباحثمهمترین معامالت:  شخخصوص متون فقه ب اما در

 ت و ارث مان، وکالت، جعاله، وصیضجعاله، دین، رهن، شرکت، اجاره، متاجر،  مباحث  :  است عبارت است از

عد، ررسی اصول، قوامانند ضمایر، بی فنث نکته ای بود و کمتر به مباح صورت تر بهاالت دکتری بیشسو 1395قبل از در سالهای 

معامالت بیشتر رنگ پرداخته شده است. بنابراین در سالهای اخیر سواالت یدثانی ی به غیر از شهید اول و شهقهاف نظریات

فقه )به که بیشتر مباحث مبتال)لی ی مانند فقه استدالبجایی سوال می دهند که در کتفته و معموال از تفسیری به خود گر

  .نگرفته استاشاره قرار  رد  مو  (وردهرا آ  (عهموضو

مطالبی بسیار نیمه متمرکز حقوق کار کار شده است؛ آزمون دکتری خصوصی که مخصوص کتاب پیشرفته متون فقه حقوق 

 :این کتابت.  را برای آزمون دکتری آورده اسکامل و کاربردی  

ره شده  شاا  حقق حلیمسی، نند شیخ طوامامیه ما ایفقه ظراتن -قول قیل -ظرات شاذنبه  یعنی )تبه صورت تفسیری اس مه 

 ارائه داده است.  ثانی نظر آخر را و در نهایت شهید  (است

 ه شده است.جل نیز تولمات و افعاعربی ک  قواعد،  به مباحث  ؛ به این صورت کهمورد بررسی قرار گرفته استهم به صورت فنی  

زمونی مهم در آخر هر آکتری و یا شده و سواالت دق خصوصی کار حقو کتریصورت کاربردی برای آزمون دنکه به و هم ای

 است. ده شده  مبحثی آور

 قرار گرفته است.و در نهایت لغات مهمی که برای آزمون مورد نیاز بوده در آخر هر مبحث مورد اشاره  

الت واس برخی از د کهویمی شمتوجه  بررسی کرده باشیدرا  ی قبلو سالها 98سال  صوصیسواالت دکتری حقوق خچنانچه 

تحریرالروضه تفسیری که دکتر شیروانی آن را جلدی   13دوره تفسیری از  هم  آمده است و برخی   نتروم کالحح مرشر  از  متون فقه

 کرده است. ه  ترجم 

گری ع دیابمناز  کتاب در طی نگارش و بنا نهادهب پایه این دو کتا بر را پیشرفته دکتری حقوق خصوصی کتاب تالیف ما بنابراین

 ل اشاره کرد:نها می توان به موارد ذیجمله آ که از یما  برداری کرده  نیز بهره

 دمشقیهلمعه    

 جلدی متون فقه ترجمه عباس زراعت  6دوره  

 جدسراییجلدی نموداری حمید مس 9دوره  

  ریر الروضه امینی و آیتیتح  کتاب
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ز با بررسی ای که ان یانابرد بآی ره گردید میدر اینجا اشاکه  میمهو منابع  از نظرات متون فقه یت دکترسواال به دلیل اینکه

د مورصر و نظریات فقهای معاگرفت؛ بیشتر از این نیازی نبوده تا منابع دیگر حقوق خصوصی صورت  ون دکتریوالت آزمس

  بررسی قرار گیرد.

ها راتفقه انتشا متونکتب زند ب (التعاممش بخ)ر را در بحث دکتری حقوق خصوصیخآ رفاینکه این کتاب ح ناگفته نماند برای

 !به هر حال اگر نکته ای داشتند آنها را مورد استناد قرار دهیمسی قرار دادیم که  وسسات آزمونی را نیز مورد بررم  و

: شامل مباحثآن  جلد اوله که کیل یافتخصوصی از دو جلد تش پیشرفته متون فقه دکتری حقوقن کتاب؛ کتاب اما در مورد ای

نکاح، غصب، وصیت متاجر، طالق، : باحثامل مآن ش جلد دومو  باشدیممضاربه  عاریه،، دیعهشرکت، ون، ضما، حجر، دین، رهن

 خواهد شد؛شر  منتنیز به محض اتمام کتاب  شده و جلد دوم     جلد اول منتشراست. فعالاره  ، وکالت و اج، جعالهو ارث

ممکن است در گذارند و یمخود را  ب هنوز چاپ اول؛ اینکه این کتامریدایک درخواست دکتری حقوق خصوصی طلبان از داو

 1مایید.وع مطلع نوضاز مهده لطفا ما را  همراه باشد؛ در صورت مشاجزئی   با ایرادات  ی مباحثالبه ال

 ری حقوق خصوصیان دکت دپارتم

 1398مهرماه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1- shamabadi.abolghasem@yahoo.com 
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  اول:بخش 
 دی کاربرتحلیلی و درسنامه 
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 (1)الدین کتاب

 : مانوهو قس

 بفتح القاف وكسرها (2)القرض –القسم االول 

به قرض بر  )عظيم الدرهم منه  ( گردد بر می ض ر به ق ) وفضله 

قيل   ( بعشرةالصدقة أن درهم ع م درهما ة عشربثمانی (گرددمی 

 فيه: والسر 

  ال يقع إال ، والقرض هغیر د المحتاج وفی ی أن الصدقة تقع -الف 

 با غال حتاجفي يد الم

 .ال یعودودرهم الصدقة   ثانيا  فيقرض  یعودقرض  هم ال در وأن -ب

الثواا   (3)لقققومطعلی قصد القربة، ف یتوق ال ضواعلم أن القر

كول قورض يترتو   فليس ،(بةالقر : قصدميرجع ضرم)يتاقف عليها

 :ميرمرجوع ضو )يهوابة معتبرة فن القرقة فإالف الصد ثاا ، بخعليه ال

 (4)(صدقه

ی اجل واقرضه. فها دائو..  إلماال عطاهاي اتر: كالنشرح : 1ورقی اپ

مدتی جهت قرض. كوه  یلی براما : يعنی اعطایوذاك مدي. ومديان

 شاد.یحسا  مدائ. و ديگر مديان م او

ك لغيور مو. الموا قرض: ما تعطي تعريف  نتر:شرح كال: 2 پاورقی

با اي. شرط  دشاديگری داده میبه  آنچه: ه لك باجلبشرط أن يعيد 

 برگرداند.به شما( از مدتی)آن را بعد ه ك

ة منصوابة والجملو ة يو يحتمل قايا ان تكوان الوااو لال :3پاورقی 

حوا  أن د القربوة، والاقوف علوی قصو ی أن القرض ال يتمحال. والمعن

ما  : به التربيكل عمل ققربة في ق الثاا  متاقف علی قصد المطل

معنوی ا   ومنصوا  محلوی  هلت باشد و جمللا واو ه)و(قای كلم

  آنكه مطلق ثاا  صد قربت نياز ندارد و لاقرض بر قاست كه  اي.

 از به قصد قربت دارد.در هر عملی است كه ني د قربتقص ماقاف بر

كنود  تغييور نموی هاآنر رف آخركت لكه ل ت مبنیماكل***

قرار  رفع التر لنی دكلمه مباگر هستند. يعنی  محّلی  اعرا ایدار

قرار گيرد،  نص  تدر لالو اگر ت اس   مرفاعمحالا  می گاييم ،گيرد

 :است محالا منصا  گاييممي

 «مرفاع(» اعرا  محّلی محالا  ،)مبتدا . ِكتا    هذا : عفر : مثا 

اعرا  »( منصوا ِكتواَ  .)مفعوا  بوه، محوالا لْ ا هوذا ْيت  ِإْشَترَ  :  صن

 محّلی «

صودقة، الذة في مفهام اخاي أن القربة مأ  ر:تكالنشرح  :4رقی پاو

: قصود قربوت ، وليث ال تاجد ال تاجود الصودقةاماتهام. مق هاآنو

 اگرت و نده آن اس ماخاذ است و تشكيل ده م صدقههافداشت. در م

 رد.ارت نمی گيه صنباشد صدق قصد قربتی

 ینب دتاک

   :ستا سم دو ق بر ندی

  .1قاف سرۀ یا ک  و  هح تف به ض قر اول:قسم 

  ک ثواب ی  ت که:[ده اس ایات آمور در] و رددای یادز باوث ن داد ضرق

یک   اب وث ه کنجود ای و ؛ با است همدره دج ه  رابرِ، بندادرض درهم ق

  که نای سرّ :د انفته گ  المع ازبرخی  .شد ابمی  ،همدرده  رابرِبرهم صدقه د

 :[تس از یو چ]د د دار دادن  هقصد از   یشتریب باثودادن   قرض 

[  مواقع ]گاهی  مه  و ردگیی م  ارقر نآ د نمازین  تدس  در صدقه هم -الف 

ت  ه دس ب اًض غالبقره ک یلدر حا ،رسد می  مند نیاز غیرست شخص به د

 رسد.ی د آن منزمنیا

  [ هند هدقرض ست د ه]ب  هار د دوبوش ی مرض داده ق هی کرهمد کی -ب

که   ی لاح رد شود،می اده رض دق [ ریدیگ  ]به کسی هدوبار و  گردد می رب

  [ ه دهندهقصد دست ه ]بگر د دیوش ی م  هاد د قه صد  که  درهمی  یک

 .دگردمی برن

  بت د قرون قصبد دارد ]و ن  بتقر  دز به قصنیاض، رق ه ست کدان باید 

  صد ق تنداش هبوف قوابی، موث ره هی کالحاست[ در  حنیز صحی

  ، د اش اب بودارای ث هر قرضی  ت که نیس چنینپس  ،بت است قر

  ، ن تشاد تبقرد ص ا قیست[ زیرض ن رق د ن نام ]که قهدف ص برخال

 ؛ شدباه می قصد[ حت ص ایبر]  شرط
**************************************** 

 ف وقیتب ثواال و مطلق ربد الققص ىعلال یتوقف  ضأن القر : تهنک

ن دقة ف  لص  ا فالبخ   اب، وثليه الع برتتیض ل قرك يسلف عليها

 . ايهة فرمعتبربة قال

 زی  ن تب  رقد ص  قن دوب  ]و  نققدارد تقرب دصق هب زاین رض،ق:  نکته

 ،اس تربت د ققص ه داشتنموقوف ب ،یبر ثواکه ه یلاح [ درستا حیصح

ه ]ک   خالف ص دقهب ر ،باش د  ابثو یدارا یضکه هر قر تسین نیپس چن

ه قد [ ص  تص ح یا]ب ر ن، شرطشتاد تبقرقصد  اریز [ستین قرض د اننم

م ق رض، دره   کی   باوث د کهش  هگفت مطلقر وطبه هکنیپس ا باشد؛یم

 .د ش ابیم راببر دهجه

ام ا  ،دگی رمی زمن د ق رارام غیرنیو ه زمند ادست نی رد مه هدقص : نکته

 گیرد.مید قرار منازافراد نیت دس در  قرض

 .ند گویمی ضرِتقمُ ندهیرقرض گو به  رِضقمُه هند د ضقربه ته: نک

 

 
 

 

 ه( يدل)ع ف شده است.ذل   ،دبرارك  عدمل  يلده  ش بخب  اي.  :د گاشز   -(ی مااليشرا ا بد و يخا  برای)عبد  فتن گر ضرق م:ودقسم  - 1
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 :عشر قرض بثمانيةفإطالق كان درهم ال

 ةالقرببقصد ط إما مشرو :[]توجیه اول

الثواا   (1)ريور اعتبواه تعالی م. غتفضل م. الل وأ ]توجیه دوم:[

لبر م. اعلي اف .، وقد يقع التفضل علی كثير م(2)بواسطة  اوطوين  

  .(3)ربة كالكرمغير اعتبار الق
و بوه، أ صيغة اقرضتك، أو انتفعل)واوقبا . ا  رض إلی إيجويفتقر الق

 أو إصورفه )وعليوك هوذا،أو خوذ  أو أسولفتك، فيه(، أو ملكتك فتصر

ال  (4)جوائزة، وهويال . العقاد، النه ملمعنیى هذا اوما أد ،عاضه(

مرجوع ضومير هوا: )ناهافاد معأ ابم (5)تتأدىتنحصر في لفظ، بل 

دا ا عو ( مو يك عاضوهضميمة )وعل لیإ (6)جيحتاوإنما ، اد جايز(عق

ر ضمام أمفتقر إلی اني معناه ال تحة فصري هاآنف (7)الصيغة االولی

 ر آخ

 : بودون الثاااستحقاق اعتبار غير  اي م. نتر:كال شرح :1پاورقی 

 اينكه استحقاق ثاا  شرط باشد.

 وهما:  نتر:الكشرح  :2پاورقی 

يقع  والقرض ال ره.ي يد المحتاج وغيصدقة يقع فأن درهم ال -الف 

 غالباد المحتاج ي ي فإال

قة الصود ف درهوم ثانيا، بخوالفيقرض  لقرض يعادأن درهم ا و -ب

 فإنه ال يعاد

م ]گاهی  د و هر می گيرد آن قرازمنر دست نياصدقه هم د -ف لا

كه قرض   ر لالی د د مااقع[ به دست شخص غير نيازمند می رس 

 نيازمند آن می رسد. غالبًا به دست

وباره ]به دست  د د شا  داده می ی كه قرض درهميک  - 

اده  [ قرض ده كسی ديگریدوباره ]بگردد و [ برمی هندهدقرض 

گر]به  ی شاد ديدقه داده مص يک درهمی كه  هك شاد، در لالی می 

 گردد. ت صدقه دهنده[ برنمی دس 

لنفسوه، أو الكوريم صويانة ا يفعله إنم نهفإ شرح كالنتر: : 3پاورقی 

كوه تاسوش شوخص  موری: اشوهرةأو للسومعة والضه، أو لجاهوه، عر

 و شهرت م و معروفبتا مقافس، عرض و يجهت صيانت نسخاوتمند 

 ت می گيرد.صار

 عقاد جايز :4 یپاورق

 )منظار عقاد جايز است(ة.الجائز العقاد يأ  :5 پاورقی

 ت.سمنظور عقد قرض ا :6پاورقی 

الصیغة تدل على القرض   هذهوهو أقرضتك، فإن    :7ی پاورق

 ند بر قرضيغه داللت می كاي. صم، دادرض تا قبه  :المطابقةب

 

 

  ده رض، هج م قرهک دب ی ثوا ه د کش ه فت گ لقططور مبه ه کنای پس

 : باشدی م  ابررب

 ربت باشد.ق د صق با قرض ه کت اس  نیا به  ط روشم ای :[لویه اجو]ت

  ند اود خ حیۀ ز ناا ذکور، تفضل م ثواب  م که بگوییا اینی ]توجیه دوم:[ 

ون  بد  ب[  والف رد شد]مون ياب ی كهجهت ود  آن به واسطۀ  است

  اری از بسی لشامی هلا ضلتف ابسه چ و د شرط باش  ، بواثاق حقستا هکاین

د  ننام ، د باش  رطش  آنان لر عمدت برق صد ق ه ک ن آ ن ود بد شومی  ان کارونیک

 وت.سخا

ل  و قبیجاب و ا  از به صیغةنیاست[  ملۀ عقود ض از جر]از آنجایی که ق 

 ست:ن انیچ [ هند دهض قر  ط س تو]  بصیغۀ ایجا رد؛دا

 قرض دادم[ ا ریز چن  فال  تو« ]به  کتضقرأ» -1

دۀ  هع بر نآ  عوض ببر و فع ل ن ان م]از فاله«  وض ع کیعلو  بهفع ت یا »ان -2

 [ تس وت

  عوض آن  ]در فالن مال تصرف کن و ه« ضوع  لیکو عیه ف رفتص»  یا -3

 بپردازی[  کهتوست  دهبر عه

ک  تملی به توا ر  الن م]فال « ضهعو ال و علیکلما ذاه ککتیا »مل -4

 [.تتوس  هدۀر عب نعوض آ  و  دم رک

تو  یش به پ از  ا ال رفالن م« ] ضه عو ک لیع و ل لمااهذا ک فتلیا »أس  -5

 [ ی زردابپ اًد بعکه  تس ۀ تود عه رب آن ض وعو م داد

  دۀ ض آن بر عهعو یر و گ مال را ب]این  «یا »خذ هذا و علیک عوضه -6

 توست[ 

دۀ  هع بر  ن آ و عوض ف کن صر ا ر مال ]این ه«ض وععلیک  ه و اصرف» یا -7

ان  عنوبه د انوتی]م  ند رسابرا  رضق یکه معنا رییگ دفظ ل  هرو  ت[س تو

  قود ۀ ع جملز ا رض ق زیرا  ، [د ور  ار ک ه ب  هند هدقرض توسط  ابایج صیغۀ 

  لفظی با هر ه بلک ،تیسخاصی نه لفظ باست و عقود جایز، منحصر ز یاج

 بد.یای مق  قح تا برساند ریز  جا د قع عنای ه مک

ت  اس م ز ضتک«[ القر»أی یعنل ]وه ا یغص جزه ب ،ابجیهای اه صیغ ر ایس  در

  ر حت بارص ورط ل بهۀ اویغص اما ،شوداضافه ه« وض ک عیعلو » ه جمل  که

 (هم م)جملۀ دیگری به آن نیست.ن دوز فه ا ز ب یانو رد اد اللت دض رق
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 اضو مموا د  علوی الر ضيت {}مانند رههقبلت وشب ض:فيقا  المقتر

 (1)ن مرجعهالالقبض، كتفاء بدروس االقر  في الاست، وباالیجاب
 .إلی االذن في التصرف

لملك المترت  علوی ته لإفادبالة التصرف. أما ليث إ م. وها لس. 

 . (2)هيلاستد  به ال يؤدي إما ، ويل عليهالقرض فال دل صحة

 دييجر نفعا )فال يف  قرضع.   للنهي  ط النفع(،را)وال يجاز اشت  -اول

رباي، وغيوره، وزيوادة العوي.، الك في ذل ، سااء(3)رطهالملك( لا ش 

سورة، خالفوا البوي ض المكعوا الصوحاح لوا شورط والمنفعة )لتی

مو.  (4)فردهذا ال اعة ليث جازواالحلبی رلمه الله وجمح(، الصال

 (5)ی روايةإلا داالنفع، استن

 نالزائود الصوحيح بودواء إعطو  (6)وظواهرهمطلوابهم. ی ال تد  عل 

روي ان النبوی صولی اللوه قود ، ویکرهال بل الف فيه، وال خالشرط

إن خيور النواس ، قوا : رباعيوا (7)عليه وآله اقترض بكرا فرد بوازال

 .لسنهم قضاءأ

لتعليل  ا قباض( ويد  عليه)اال ه من رادأي القبض الم  ( 1) یپاورق

ر از قبض، اقباض  يعنی در اينجا منظا: ن مرجعه الخ(.مذكار: )الال

[، اذ  در  دهندهقرض که ]  می گرددض به این بر زیرا معنای قب)ت.اس 

ل  و برای همي. از تعلي (ست.ا ه[ دادگ رندهقرض به تصرف کرد  را ]

 اده می شاد. ستف( ارجعهالن مر)ذكام

ة  ت  علی صحملك المترالإلی اي  شرح كالنتر:  (2) رقیپاو

 صحت قبض باشد. : يعنی اينكه ملكيت مترت  بر القبض

 .  أي النفع (3) یپاورق

 ض المكسرة(.  صحاح عااي )ال (4) قیپاور

ل  سالم ع. الرجلا هق عليداصال عبداللهسئل أبا (5) رقیپاو

نفسه   ازجية طيبة بهام الطراهالد نه خذ مفيأ غلة ال اهم يقرض الدر

تا  التجارة اباا  الصرف  ئل كلاسافقا  عليه السالم: ال بأس به، ا

لنفع في  اشتراط اعلی واية ال يد  ر ل. فظاهر ا5الحديث  - 12با  

 القرض.  مت. عقد 

كه   ی دادنض ر از ق كه است روايتی منظار ظاهر  (6) پاورقی

 .تشده اس  یباشد نه ه تاش د ی ا در پر  یساد

تم له ثمان سني. ودخل في  البل: الذي الباز  م. ا (7) پاورقی

 او درآمده   شيان ندند و  ده يكه به سا  نهم رس  ی شتر: تاسعةفي ال

 
 
 

 
 

 

  ست كه ا. اي ادش ی گفته م [ض قترِ مُ]  هند گيرض ر ق تاسش كه    قبا : صيغه  

  ر ه ب»رضيت«[ ك ند ]مان ن آ  يه شب  ای يغه ص  و [ مدكر  قبا  ت« ]لقب»

  ا  كت  در  شهيد او   ند.كت می دالل  ايجابه  بتنس . تش اد تيارض

قبض  قبا  كردن[، به ی ارب ]كه ست ا هدشمر  ااص بهيک دزن س: و ر د 

ي.  ا به  قبض  ای عنرا مزي، اكتفا شاد[ يرندهگقرض سش ما  ]تاكردن 

[  دهرنگيرض ق]به  ا ر دن رك صرف ر ت ن داذ ، [هدهند ض قر ] ه ك  دد رگبرمی 

 است. ده دا

[  ه گيرند رض قای بر] رفحة تصااب ،بضق  كه. ياظ لحا از  :ینثا  شهید

وجاد ندارد بر  ليلی د  ا ما استا  خ ، ضقب  ه ب ن د رك تفاكا د كن ی م جاديا

عقد  حت ص ر ب ت  رتم  ملكيت، ۀ و اي. افاد  ند كيت كلافادۀ مقبض،  ه كاي.

   التد اس ان وس[ بد در  ا تك در او  شهيد  ] فمصنكه لی يلد و تاس 

 د:نك  نمی ثابت ات رملكي ،اند ده كر

  ه ك  ی نادض درق زا[ تايروا ر]د زيرا ست،ي ز ن ي ا ج  د: دن سا ر ط ك ر ش   : او 

د كه  نشرط كن ر اي. اگبنابر ؛استباشد نهی شده  تهش اد پی در  را  یادس 

  ]برای  كيت لم ۀ دافشاد و[ ا می طل با ض قر گيرد ] ب ساد  دهنده ض قر

د كه  نكی ار فرقی نمذككم مدر ل   او  ر شهيد نظ  = د نك[ نمی هدهند ض رق

  ی قر و ف س اجنا ر ديگ د يا از ش با ای س رباجنا زا ، هه شد ادض در ق چه نآ

عالوه  تامان  . كه پنجاهباشد ]مانند ايی نيع ادیزي د،اس ن آ  هك  د نكنمی

اگر  لتی  [،یمكدی لی زيا عن ]ي فعتن م زيادی  ياد بگيرد[ و ساقرض  رب

جنس سالم [ است دهدا ض قر  ته ]كهسكش س ن جض د كه در عاشاط شر

 ت[.س ل اطی بااد. س يچنهم  ]باز دگيرب

د  اس  ز م اقس .اي  كه : ا ه ق ف  از گر ي د  ی ا ه د ع  و  ی ب ل ح ل اباالصال  نظر ف رخال ب 

ی  يت و به روا د ن ا انسته د جايز ا كسته[ رعاض جنس ش ]يعنی جنس سالم 

 د.انده كر  الاستد 

ت  رواي ر اهظ د وكن نمی  تلالد مدعای آنان  رب  يت . روايا : ی ن ثا  د ي نظر شه 

می  كی لاده زيك را  م لسا جنس ، هرند يگقرض  اد خ ه كست مذكار آن ا

شد و  با هد ش دن بر ادس  رطش  [د قع م.ر ضد]  هك.يا ونبد  دهد است ب

  بلكه  ،ستبي. فقها نيی ف نظريچ اختالادتی، هدن چني. زيدربارۀ دا 

انی  اج تر ش  كه پيامبر)ص( ت اس شده  ترواي تی ل و  باشد نمی  ز ين روه كم

نهم   سا  ه بهك كرد خترداپرا  یرشت ام پرداخت،نگ و ه فتگرض قر  را

خت  رداپ اری لاسگر زب رشت ینع ي] داب دهمآ ر و ديش ا ان ند دن و سيدهر

خا  ادا   راخاد  ضت كه قر كسی اس  هتري. مردم و فرمادند: »ب د[ندرك

 د«.اينم
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  عنه الحجر في الما ، و  تفعی وجه يركامل( علاض اليصح إقر)وإنما 

عل  االفی إل (2)درصبإضافة الم عام ( 1)ي.د قامتعلا كما  ادار

 . (3)ابلوالق

شاد  به چيزی كه قرض داده می  ه  ير ضم ) ما تتساوى أجزاؤهوکل) 

  تتقار  فعة، و ( في القيمة، والمن مهم اده فوق الع ( ردد گ بر می 

  ( ردد گ ر می شاد ب می ده كه قرض دا به چيزی  ه  ير م ض ) صفاته 

ه  يزی ك چ  ه ب  ه  ير م ض ) مثله الذمة  كالحبا  واالدهان )يثبت في

يتساوى( أجزاؤه   ال  وما ، )مهم( ( ردد گ ی م بر  شاد قرض داده می 

)وبه(   ت الملك، النه وق (،(هم )مقیمته یوم القبضاان )تثبت حيكال

ف،   بالتصرال ،راهض القرض علی المشمقتر ( الأي بالقبض )يملك

  ( 7)وإال ( 6)شرطا فيه (5)فيمتنع كانه الملك فرع  ( 4)النهقيل: 

 ( 8)دار

  ( 12)ی فيه، إذ يكف(11)اللملك مطلق ( 10)تهتبعي نعم( 9)يه فو

 لعقد، بل بااليجا   اصل بال هنا ( 13)المالك وها إذن

 نده ريگض قرو   دهندهقرض : قترضالمرض ولمقأي ا (1) پاورقی

 راض يعنی كلمه اق: )اقراض( مة لكوها   (2) قیورپا

اآلخذ(، أي  ض، والقابل وها )ر عل وها المقفاال  (3) قیپاور

بلفظ   له له ومفعای فاعيف إلضوا صدرعمل الم استفقد  ض. رتقالمس

[ و قابل  دهندهقرض  یعنيرا به فاعل ]اض«[ »اقر یعن يمصدر ]: والد 

 ه است. د رك  ه)مقترض([ اضاف  گيرندهض ر ق ینعي]

 دن يعنی تصرف كر : الن التصرف يا (4) پاورقی

 صرف كردن نی ت ع: يالتصرفكان اي  (5) یپاورق

 ت در ملكي  : كللماي في ا (6) پاورقی

 طا في الملك.  شرالتصرف  ن كانأي وا ( 7) قیپاور 

  كانت ذا الدور: أن التصرف متاقف علی الملكية فا ان بي (8) پاورقی

لاصل شدن   : يعنی ل الدورايضا لص رف صلكية متاقفة علی التالم

ه  وط برمش ت، يلكشدن ملاصل و  د باش  كيتلم مشروط به  ، تصرف

 .تصرف باشد 

 دور در  : يعنی  الدور وملز في اي   (9) پاورقی

  اينكه شت. : قبا  نداصرف للملكبعية التت اي منع (10) یپاورق

 تبعيت می باشد. ملک تابع تصرف 

  خيار لاري ع. لك العافي الم ماك سااء كان الملك تاما ( 11) قیوراپ

بر   )اذن مالک د ملكی كامل باش  ينكه از ااعم : صاام ناق نحائه بجميع ا

يار باشد و  خ  اع انا از  اریكه عكی مل كهاين  ا ي (تصرف داده شده باشد 

 .باشد  هاآن برخی از عاری از  يا

 : يعنی در تصرف اي في التصرف (12) پاورقی

  ه ذن مالک بنی ا: يععقد ال   ن المالك بسباي اذ (13) قیورپا

  (  و قبا ايجا )يعنیسب  عقد 

 

  [ ض ]مقر  دهندهض قر  هکاست  این ضقر تحز شرایط صا -مدو

  ای كه ه انگبه ، دن باش [لعاق ل ]بالغ و ما[، کترضقم]  ده گیرنض قر و

  [. د نش انب راجحم و د ]ش ابه شد  هتش ابرد انا  از آناما  در تصرفعيت نامم

  نده و هدقرض  . ]يعنی ي»كامل«، كما  متعاقد كلمۀ ز ا ف مصنّ 

  به ا ر [«»اقراض ی نعي] رد صزيرا م  ،تس ه اكرد د قصباهم ا گيرنده[ ررض ق

فه  اضا ض([ر ت)مق گيرندهقرض  ی]يعن بلاق[ و دهندهض ر قی نعفاعل ]ي

 است. رده ك

 ه:  زی كچيهر -الف

ات  صف و هبادوی امس يگرد كي اب فعتن م و يمتق ظ الح ز ا اجزای آن -1

ۀ  در ذمن ، مثل آ غ. هاروات و بباند لمان ، ند ش يكديگر نزديک باآن به 

 .د[ز ادهنده بپردض قر  ه ن را بكه آ ] د اش می  ه ثابتد يرنگرض ق

  نی ]يع اشند بی نو مساگر ييكد  ات[ بيمت و منفعق لحاظ ]از  ی آن اجزا  -2

ش  اس ت] كهزی و ر مت، قيناالي د ننباشد[ ما یيمس قاجنااز 

ده  ندهقرض را به  نشاد ]كه آبت می ده است ثاش  ضبق  ده[يرنگض رق

رنده  گيض ر ق ند ش مالک  مانز، ند كر ضقب  روز انهمازد[ زيرا ردبپ

لک  امدن، لۀ قبض كريس وه ب ندهريگرض : قهاق ف رهاشمطبق قا   .شد بای م

  خی بر :ر ا شه م    قا دليل  ن.درك  صرفله توسيبه نه شاد، می  ضقر اردم

است   تصرف كردن، فرع بر ملكيت  انچ هك ست . ايا رخاطهب د انته فگ

  پس  [د تصرف كن د نااتنمی  اد نشلک ماگيرنده قرض  تا ی كه اگانه ]به 

صل  الاگر ] هن روگ ،باشد  تيكلم ردكردن، شرط ف صرت  شاد كهنمی

 .آيد م می زر الد[ دو ش با فتصر به  روط شميت، شدن ملك

لكيت  م ع باترف تص  ،در اما ۀم ه رد كه ميرداا  ن بقما  :نی شهيد ثا    ا شك ا 

  حل م ]در و د كنفايت می ك لک ما ن دن، اذف كرتصر از زيرا برای جا باشد 

  ا [ قب و  جاياعقد ]يعنی  دخا  نحقق شد مه ليوس ه بمالک اذن  ما[بحث 

 ت.اس  دهاصل ش ل[ هد رنيگض ر قی ار  ]ب وسيلۀ ايجاه ب  قش ه ف كلو ب

  « قرض عقد » یدگویبر  یز رتعبا هبایت نبا ع  : 82شد ار یاسارشنک

 ود؟شته از اموال جاری می ام دسدر کد
    اكالحب اته ف  ص تقارتو نفعة، لمفي القيمة، وا جزاؤهأتساوى وكلما ت

بت  ياان )تثحكال اؤه زجى( أيتساو ال  ماو  ، الذمة مثله ن )يثبت في دهاالوا

 ك ملال  ت نه وقال (، بضالق ته يام قيم

 قش  ی ف ل مثاا  ام (1

 ش قمی ف ياماا  ق (2

 ش فق جيار  وجه (3

 قيمی اماا   و  یمثل  ا اما (4

 صحیح است.  4گزینه 
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  رد  ( ردد گ بر می  قترض م   ه  ضمير ) )فله بالقبض ، ( 1)هبملك قلنا وليث 

عي.  ال، الن المقرض( )وإن كره ( 2)د عينهمع وجا( لهثم

ذمته فيخير في  تصير كغيرها م. أمااله، والحق يتعلق ب (3)لينئذ 

  . يع الف وج  دفع التصر  ی ك علالمل ولا قلنا بتاقف  ( 4)القضاءجهة 

ض،  ، بالقب( 6)ناهوإن ملك ( 5)  بذلكيمك. القا ها، مالك مع طل  

لی  ض إع كل عارجا شأنه  م. و علی كان القرض عقدا جائزا بناء

اشتراط االجل   ( 7))وال یلزموالبيع بخيار. ة فسخ كالهبإذا  مالكه 

سوال   -فوق العاده مهم ) ،(9)، وال لغیره(8)هفیه( ال ل

فيه،   شترطيما فال يلزم  النه عقد جائز (94ری دکتری سراس

أجل القرض في عقد الزم   طر عم لا ش ه نزئ بجه طرلش (10)حاقاإل

ء قدر  اا)نية القضاء( س  ديان الملی ويج ( ع. ) (11)قبس  املزم علی 

 علی أدائه أم ال 

مالک ما  ،قبض ۀليبه وس مقترض: بملك المقترضای (1) پاورقی

 .شادیم

  يعنی عي. ما :ما . الاي عي (2) پاورقی

 رندهگيقرض يعنی زمانی كه:ترضالمق  .يعملك اللي. ي يا (3)پاورقی

 بض(ق له سيه وت)بشده اس .ک عيمال

 ا:عي. را رد كند يا ديگر اماا  خاد رايرهبرد العي. او غ (4) پاورقی

كه مالک  یدر صارت: مالكهاي وجا  دفع العي. مع طل  ا(5) پاورقی

 .يع بايد ،ندهريگضرق كند  هبما  را مطال .يع[، هددهنقرض یعني] .يع

 برگرداند.به او  ما  را

حض به مه ب گيرندهضقر :لقبضارد بمجلمقترض كنا ااي مل(6) پاورقی

 شاد.ک مین ما ، مالقبض كرد

قاد الع اي شرط االجل في القرض ال يكان الزما، النه م. (7) پاورقی

 ختادپر یبرا ینيد[ مدت مععق ضم. راگر ]د :ئزة فال يلزم الافاء بهالجا

 اءف لازم اايز الد جا عقا؛ زيرلافاء نخااهد بادم االز؛ دشاط شده بقرض شر

 يستند.ن

جل في هذا الما  المقترض لا شرط االقرض فإنه ذا اللهاي (8) رقیپاو

 ريغ یگريامر د یبرا [دضم. عق  اگر ]در: ال يلزم الافاء به، النه عقد جائز

د جايز ق ؛ زير عد بادهاخان الافاء مرط كنند الزرا ش یدتم ،یاز ما  قرض

 اده ب

لم يلزم رض ق لهذا ال قرضالعقد  جل فيشرط اال اي اذا (9) پاورقی 

ا شرط ل المر آخر في عقد القرض. كما اذا شرط االجاء به. وكذا اذاف ال

در عقد قرض الزم زمان شرط  عنی: يتأجيل ثم. مبيع في عقد قرض

  قرضی از ما رغي ی  ديگرامرط زمان بر ي. شهمچن االوفا نيست و

 د قرضيع در عقر در پرداخت ثم. مبط تاخينند شرام

ا الذي هد القرض بجزئه عق ط الحاق شرجل اي ال ( 10) پاورقی

را به  زيلكم شرط در عقد جا :والقبا ، فكما أن الجزئي. جائزانااليجا  

هم شرط و  جهينتر د و ميملحق ساز و قبا  جا يا یعني زيجا جزء عقد

 .ستين آور زامال ز،ياج دقجزء ع مه

رط ن شدالزم با م: زعقد الن في ط اذا كا. لزوم الشرم ( 11) ورقیا پ

 عقد الزم باشد.ه زمانی ك

 
 
 

 

  شاد: می    ا م  ک ل ا م  ، ض ب ق  ۀ ل ي به وس  ه گيرند قرض شايم  ل ئ قا  كه  يی ر جا د 

[  دههندقرض  به] آن رال ت مثاس  قیابكه عي. ما   ا وجاد اي.برد دا لق

ت داشته  راهما [ كمثل  .گرفتاز ] هند هدقرض ر اگ یخت كند لترداپ

 اشد.ب

  به وسيلۀ قبض، مالک عي.  رندهگيقرض  هك ی لتال ي.چن در اريز : ل ي ل د 

  ز ني دهندهض قر قل و  داش می  او  ا ماند ساير اهمان   ما ي.ع ،ستده اش 

ض  ت قر خاردرای پب دليل .يهم ه آمده است و ب گيرندهرض قمۀ ه ذ ب

 [. د رااخاا  ام رگ يد ابدهد ي را   عي. ماكه ت ] اس  يرمخ

ت در  اس  واج   : ت س ا  ف ر ص ت  بر  ف ا ق ا م  ت، ي ك مل  م شاي  ل ئ ا ی كه ق جاي در 

  ند ك را مطالبهما   .[، عيندهدهقرض ی تی كه مالک عي. ]يعن صار

 . اند درگرب ورا به ا    ام .يع ، هد نيرگض قر

ک  مال، ا م كردن ض قبسيلۀ وبه  هد نرگيض قر يم يكه بگادر فرضی 

   جوا يرندهگض قر بر  عي. ن دت كر داخرپ كه  فتاان گ بت د شاد شايی م

د جايز آن است  أن عقت و ش س ا يزجا د قع، ض رقه . كاي ليلد هب ،د ش با

مانند  ه ،دد رگ ی مر ب آن بلی ق لکاضی به ماهر ع ،شدنخ فس امهنگ به كه 

 خياری.  بيع يا و   هبه

د ش اب ده ش ط شرض قر تاخردرای پب عينیم  تمد  [ ]در ضم. عقد  اگر

 ( .دا بد هاء نخاالافا)الزم 

  ط شر را  ی تمد ی، ضرق   ام ز ار يغگری يای امر دبر . عقد[ ر ضمداگر ] 

  به دهم ض می تا قر را بها  م .اي د:بگاي دهندهقرض كه اي.  مانند ]د ننك

ديگر پرداخت  ری يک ماه ا  دطل م.  از را كه  ی يعبم .مث ه ك.يارط ش 

 (د. بااهد خان لافاءا الزم) .م[نك

  ز جايعقد  ضم.ر كه دنچه آ تيجه ر ند و ت س جايز ا  عقد  زيرا قرض،  ل: دلي 

بايد عقد جايز را در شرط  لكمرا يز ،تنيس مز ن الآ هب  یفاو  ادش  شرط

م  ه ه ج ينت ر د و]  مزيسا لحق م   [ اجا  و قبنی اي ع]ييز جا قد زء عج به

  ی، رض ق ا م دتر ماگبته ال [.تسم آور نيالزاعقد جايز، جزء  همو  شرط

رت  اي. صادر  هك ند ]ی كم ايد پد لزوم شا طالزم شرد عق ضم.ر د

كند[   ه طالبم ار د اخ   لط د ناتامی ت د م ی ضاقن ا ز اس پ ه دهند قرض 

 شد. ان چنان كه قباًل بي

 ست كه: اج  ا و ان  دي م   ر ب 

رداخت  خااه بر پ ،شد ابه تش ارا د خاد  .دي ن در ك ت خداپر نيت  –ف ال

   ؛باشد ه شتندا ياد ه باش شتی دالامت رد دي.، ق

 ؟است ححید صمورام کد وص قرض،ر خصد:94تری کد
 لجّؤبم نید بیع ال صحّ( ی1
 فیه جلالراط اتش ام لطی ال( 2
 المقترض القرض بالتصرف یملک (3
 اءدالا ومثبتت قیمته یزاؤه وی اجا یتسما ال( کل4ّ

   . تسصحيح ا 2 هگزین
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 نید  مبحث غات مهم ل

 هیمه  نجمع کرد حتِطاب:اِ

 هیزم  اب:االِتّه

   ة التی لم تحل لال ةدخر للماجل  يو المثال:  -تنگذاش  کنار ر: یدخِ

 سیم، تقن ر زماد هک  یدارمدت دیون برای یء: لشا ةالقسم

 د. شو نمی  گذاشته ر نای ک، چیزاستده ررسیدشان نرسیس 

ال:  مث .تتوی یتوی اس تاوی از ریشه  -هد ش تلف یا  -تالف تاوی:ال

  تقسیم دین : ِمنهما التاوی ا ولحاصل َلهمالدي. بل ا ةمَ ال ي صح ِقسْ 

 و است.علق به هر دمت  اء صحیح نیست زیرا حاصل و تالفمیان شرک

 ت.یسن زیی جاکالبه  بیع کالی  ال بِموجل:ل حا ب دینال ع یبیُصح 

دون   ال تحل بمات المالک ويان اذ مات المد  ةجل املا انالدي و تحل

در   للالص لباقی:ا قیالمديان فيب خرج منه مات الصل ن لايالمد 

 می باشد.حاب تصاسبه معنای  ن جملهای

  به د خو نی ب ارطلبکاران آن  مع القصار:  ةت غرماء الميت سااء فی ترك

دین  عین و ب احن صقی بیفر د وسبت طلب تقسیم می کننن

 ت.یسن

 ه گیرند قرض  ترِض:مق

 دهنده قرض  ض: رِمق

و  ل: مصدر است. مثا اقراض -ض گرفتنقر و  ندقرض دا  اِقراض:

شخصی که   اده و گرفتنتنها قرض د امل: الکاقراض  انما یصح

 است. یححدارای اهلیت بوده ص 

 یت نداشته باشد.ضار  نده هدض رق قرِض:  المکَرِهِ

  اذا ثبَت اعساره ف : المث -شودها می ر بس حز ا ه: بیلُسَ خُلّیَ

  ت ار مدعی ثابه اعسانچ نچ کسب:بیله و ال یجب علیه التس خلی

جب نمی  برای او وا  ه کاسبی شتغال ب می شود و اها س رشود از حب

 باشد.

شرایط   دیون:الم  حجر علیال شروطمثال:  -: ورشکستگیحجر

  ست وادرخحجر: ال ماءب الغرمثال دوم:طل -نیومد ر حج به مکح

 حکم حجر  صدور ربی بنران مطلبکا

ال تباع داره و  ال:ثم -ه بودن، درخور شان بودنیستاش  :یقیل

امه  و ج خانه کیفا:  ه کما ویق بحالیعتبر ما یل و ثیاب تجمله؛ ال

  ت است که از جهک، اموالی مال تشریفاتی مدیون فروخته نمی شود. 

 د.سزاوار حال وی باش  ، یتیفک  ر واد قم

 

 

 

 

 نید  مبحث غات مهم ل

  -م رض داد ق وت ه ک: برضتاق : هنددهض رق ای بر ضقر  صیغه های 

ک  یعل -آن تصرف کن تصرف فیه: در -وه: از این بهره مند ش ع بنتفا

  : قبلت رندهگیض ر ق عه های شد. صیباتو ده هع  ه: در برابر عوض آن بر عوض

منحصر به  و ز اید ج عقو زارض ضمنا ق -نند آو همان مد رک بهه: قبولو ش 

 . ستلفظ خاصی نی

 یتگ سکورش   تفلیس:

  ده یافت ش ا پولش درسد ابتد بر روش ف هبه اینکز ا بلکه قمالی  ِم:سَلَل ام

ش  روفش پی لمایگر همان د رتباع؛ به شوده دیل دا تحو دابع ه ود قرار بو 

 د. نویگی را م

 دازه در ان  ند ش  گرچاقی و بز  لِ: و طومَنِ کالسِ

ل  ب سمه الدین ق  حتصو ال ثال: م -دو نقطهرای دا -اسم مفعول :ةمُثَنا

الك  هو اله ( ودو هر  ز)اثناهلمابی لتاولهما، و ا ، منه لصحا

 . دوش  می حساب دو هر  ز مالیز ان  رود می ز بین ه اک  آنچه :منهما

یحیل کل   بان قسمهتال للد یحق: لثام -ر بردن کابی ه الحی یحتال: 

خر:  الو یقبل احبه صاید اعطاء ها التی یر  بحصته صاحبه  امهنم
ر  ه  که ورت ص نی بد شود برده می  ر ابه ک ی ا له یسیم دین حتق ی را گاهی ب

ه  ب  د خواه و می ا  به ه ک ه سهمیت ب سبر را نشریک دیگ  دو شریکاز یک 

 ی کند. ول م بق ا ر هال این حوز ین ریکش و ه می دهد ل احو، د و بدها

ه  می کسیغیر حاصر: تق: تقسیم مثال -بودن  ل ماک -حصور بودنم ر:حاص

 ت. یسکامل ن

و  ا صخ مشونه حال بین ک لا عه بی بی ف قو ال فر  :ملهجر لالصل د

  بنا  الن حمث مقابل در ینفروش ددر   صل:قوی، لالااللی ع انمومض

  ذمه  رد  ،منثا باشد ی ص خمشن، مث ندارد که  یتاو تف وی تره قریظ به ن

است از اصل  صل عبارتی لالس معناپ .تحصخاطر اصل به  گیردقرار 

 تصح

 باس لن  رنگ کرد ب: وبَغَ الثَصَ

 ردن ک طییاخ خاَطهُ:

 مند گ  دن د کر آر  :هَنْطَحَنَ الحَِط

:  تنعامفلدین ب با ول و ط لو مثال:  -ن ردواست کلبه و درخمطا ب:ولَُط
 ید...نما عنا تام و  ست شودواخدر او  ازداخت دین ر پر اگ اما

  روایات  :الولبامُتَضافِرَه لروایات و ا: مثال -ندر ک د تایی رَه:ضافِمُتَ

 می کنند.  یید ات  ورد اول رام
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 یج سنخودو تست 
زاؤه  في  وكل ما تتساوى أج  رت»: از عبا81آزاد كارشناسی ارشد،  (1

  يثبت في ا  واألدهان  صفاته كالحب   رلمنفعة ، وتتقا وا، ة القيم 

م  يا  ، وما ال يتساوى  أجزاؤه كالحياان  تثبت قيمته مثلهالذمة 

 كنيم كه: می   نباط « اسالقبض

 اشد.يا ما  قيمی بتااند ما  مثلی ماضاع قرض می (1

در ض است و ع قرآن ماضا اشد، مثلجزاء بكه متساوی اال لیما هر (2

 .است ضراضاع ق ست، قيمت م. نيكه چنيمالی 

مت يام القبض ماضاع قبض ، قياء باشدی االجزيرمتساوی كه غهر مال (3

 اضاع قرض است.ت، مثل آن ميسناست و در مالی كه چني. 

ار قره مكه در ذغير آن، آنچه ما  متساوی االجزاء باشد يا ، چه (4

 بض است.القيام ثل قيمتگيرد، ممی

 است. صحيح 2گزينه 

ه وال  ال ل  الجل فيه اشتراط ا  زميل  وال» : 76د، آزاد ارش  كارشناسی  (2

ئه  جز ب لشرطه  اعقد جائز فال يلزم ما يشترط فيه، إلحاق نه غيره، ال ل 

 « . زم عقد ل رط أجل القرض في ش نعم لا 

به نفع مقرض رط اد چه شرض، شرط مدت شضرورت ندارد كه در ق  (1

 و شرط جايز استرض، عقد را ق باشد، زيع مقترض ه به نف و چ

 آری شرط د باد، نخااهزام آور اده و العقد ب كم جزءرج در آن لمند

زم ال درج شاددر پرداخت قرض، اگر در عقد الزم ديگری  مدت

 ااهد باد.خالافاء 

چه در  با خاد قرض و م. عقد قرض چه در ارتباطت در ضشرط مد (2

لذا و ز است قد جايقرض ع ست، زيرام آور نير، الزاباط با امار ديگارت

زء در به ج شرط ملحقی گردد، م نمزنيز ال ندرج در آنوط مشر

رج آری اگر مدت پرداخت قرض در عقد الزمی د است،دم لزم ع

 ااهد باد.خزم الافاء ال شاد،

عقد  را شرط در ضم.مدت در قرض ذكر شاد، زي يست كهالزم ن (3

قرض،  كه عقدآنجا  يست و ازام آور نيگر الزيا عقاد جايز د ض وقر

ره و يكسگر باده به يكدي ملحق نشروط آ، اجزاء و است د جايزعق 

 رلزام آواهد باد آری درج شرط در ضم. عقد الزم، انخا الافاء الزم

 باشد.یم

باط با مارد اما اگر در ارت ستيالزام آور ن ت در عقد قرضمد شرط (4

اهد شد و لافاء خاد الزم اارده شال در عقد قرض گذاج يگر شرطد

ن كر آو ذ جزء باده مشرط در لك ند قرضانم يزال در عقد جااصا

راج شرط در عقد الزم، ماج  لزوم اند اشت آریخااهد دضرورت ن

  .د گرديدآن خااه

 ح است.صحي 2گزينه 

  راط اشت  وال يلزم» دليل لكم : 75و لقاق ارشد فقه كارشناسی  (3

الزم   آن را تاان ی چگانه م ام است وقرض كد  فيه....« در عقدجل اال 

 ماد؟ الافاء ن 

ه هبه كردآن را  است مگر آنكه ض مستلزم ربارق شرط اجل در عقد  (1

 شند.با

 . نمايند.ييعآن اجل تقرض عقد الزم است و الزم نيست در  (2

نند بيع شرط . عقد الزمی مامگر اينكه در ضمض عقد جائز است رق  (3

 د.باشدت شده م

 گردانيده ن را الزمد آطرفي. عقر اينكه است مگ قرض عقد جائز (4

 د.باشن
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 د.شاصحيح می ب 1ينه زگ

 فی القرض....« ط االجل  اشترا   زميل   وال » :  76ری  ارشد سراس كارشناسی   (4

 جائزالنه عقد  (1

 مزالالنه عقد  (2

 الملکالنه فرع  (3

 غيرسائعالن الشرط  (4

 صحيح است.1گزينه 

رض  قترض الق ملک الم و به يبه »  تاجه با  : 93اد ارشد، آز  ناسی كارش (5

از   ت « انتقا  ملكي قرض الم  وإن كره مثله  د ر ی المشهار فله عل

 .... ترض در هنگام ق م مقرض به  

 است.د عق  (1

 مقترض است.قبض  (2

 تصرف مقترض است. (3

 كند يا قبض نكند.خااهد قبض ب، تامكان قبض مقترض اس (4

 صحيح است. 2گزينه 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 
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 ضهرویر الرتح هم نکات مه خالص 
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 ین خش دات بخالصه نک

 

   ه.فال یفید الملك لو شرطنفعا،    يجرا   اط الّنفع، للنهي ع. قرض و ال يجاز اشتر   -1
و اگر چني. راز اي. زيرا از قرضی كه باعث جل  منفعتی گردد نهی شده است،  ت،جايز نيس نفع در ضم. قرض  ردنشرط ك

 آن قرض ملکیت آور نمی باشد.كند،    را شرط  چيزی

 لحجر في الما .  ه يرتفع عنه ا الكامل علی وجراض  وإّنما يصّح إق   -2

 صحيح است.    حجار نمی باشد،، م نسبت به اماا  گانه ای كه  به  ت است  يهلو قرض گرفت. شخصی كه دارای ا  نض دادتنها قر

 كالحبا  يثبت فی الّذمة مثله.    فاتهقارب صت تة و المنفعة و  م في القي   أجزاؤه تتساوىكّل ما    -3

ذّمه  بر مثل آند لبابات، پس از قرض، ن. مانصفات آن به هم نزديک استمنفعت، مساوی و در قيمت و  ی آنهر چيزی كه اجزا

 می شاد.   ابتث

 ك.  زاؤه كالحياان تثبت قيمت ه يام القبض ألّنه وقت المل أج   و ال يتساوى   -4

زيرا در اي.  ت می گردد،ثاب قیمت روز تحویل گرفتن آن بر ذمّهيش مساوی نمی باشد، ه اجزاكزی مانند لياان يو چ

 می آيد.  رترض دن، مارد قرض به ملكيت قفزما

 ض. ه بالقبض، فله رّد مثله مع وجاد عينه و إن كره المقر ملك علی المشهار و ليث قلنا ي رض  رض الق ت مق و بالقبض يملک ال   -5

به سب  قبض كيت مقترض ه ملبنابراي. كه ب نه با تصرف، مالک مارد قرض می شاد، بضض با قرنظر مشهور، مقت ربناب

 چه قرض دهنده رضايت ندهد.گر  ايد، ام ن  د بادن عي. ما ، مثل آنرا رّدام ماجتااند عليرغشايم، او می  قائل  
 الكها. م مع طل   و لا قلنا يتاّقف الملک علی الّتصرف وج  دفع العي.    -6

 مُقرض، الزم  با مطالبهاشد، در اي. صارت می بيم ملكيت مقترض نسبت به مارد قرض، متاقف بر تصرف او ائل شاقاما اگر 

 ا رد کند.رمال  است عین آن

 ه عقد جائز فال يلزم ما يشترط فيه. ال له، و ال لغيره، ألّن  يه، ألجل ف ا ط  و ال يلزم اشترا   -7

در  آنچهزيرا قرض، عقدی جايز است و  او الزام آور نمی باشد، ای غیرربرای او و نه ب هنقرض،  شرط كردن مدت در عقد

  وفا نیست.لزم ا الدهنده آن    اجزای تشكيل  تبعضم. آن شرط شده، به 

 لا كان صالبه غائبًا ليتمّيز الحق.   اإلیصاء به وقضاء و عزله عند وفاته، ال   نّية   ن يا و يج  علی المد   -8

 غاي  است،نده و اگر قرض ده  در صورت توانایی، بر مدیون واجب استي. داخت دريعنی تصميم به پ ای دي.،نيت اد

 اماا ، متمايز شاد.  اير. از سئداذارد و به آن وصيت كند تا لق  گنار بي. خاد را كهنگام مرگش دقرض گيرنده بايد  

   )مهم(.منهما كنه لهما و الهالمالحاصل علی المشهور بل  تصّح قسمة الّدي. المشترک بي. شريكي. ال   -9

علق  اد، به هر دو توصا  می شبلكه آنچه  ریك، صحیح نیست،دو شقسمت کردن دین مشترک میان مطابق نظر مشهار، 

 رج می شاد. خا  هر دو کملشاد ، از  رد و آنچه وصا  نمیاد

 مؤجالً)مهم( م لدّین ا حاالّ کان ا يعه بحاّ  و إن لم يقبض م. المديان و غيره، و يصّح ب   -1۰

ان پرداخت دي. شد، يا زمبه مديان يا به ديگری بفرو . رالتی اگر آنرا قبض نكند، خااه دي ه ثمن نقد، صحیح استدین ب عبی 

 . يده باشد يا مدت آن باقی باشدسفرا ر
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 ي. بديٍ..  يصّح بمؤّجل ألّنه بيع د   ال   و   -11

 بود.)خیلی مهم( خواهد یبیع کالی به کال ا مصداقزیرباطل است،   دین به ثمن مدت داراما فرو   

 المساواة.   بر ااّل أن يكان رباياا فتعت ٍة،  و يصّح بزيادة ع. قدره و نقيص   -12

ه در اي. صارت، برابری  ك گر آنکه بیع، ربوی باشدم، يح استحص به بیشتر یا کمتر از مقدار آن . دي.همچني. فروخت

 دي. با عاض آنها الزم است. 

 إلی البائع.   إالّ ما دفع المشتری المشتریع إلى فیدم المديان أن ز و ال يل   -13

 به مشتری پرداخت نمايد.    تده اسشتری دي. به بايع دي. داد جز همان مبلغی را كه منداريفه  مديان وظ

 تحّل.    ا زعم أنه خالفًا الب. الجنيد ليث   اصل عدم( -باألصل)مهمس عمال  يان المؤّجلة بحجر المفلا الدّ تحّل    ال   -14

اي. نظر برخالف البته  ل، عدم حلول اجل است.اصا اد ، زيرشبا لجر ناشی از ورشكستگی مديان، لاّ  نمیدار،  تديان مد

 لاّ  می شاد.    تگیورشكس  اب  ست، زيرا پنداشته است كه دياناجنيد  نظر اب. 

ن الصدقة تصرف في ما  الغير بغير إذنه،  يتعي. دفعه إلی الحاكم، أل ل:  ر. وقي ا شه ويئس منه تصدق به عنه في الم   ه ا جهل ل  .24

ض بها ضم. له عاضها دوإال فهي أنفع م. بقاء العي. المعزولة المعرضة  ر ولم ي   ر ظه إن    ليه، ألنه إ ان محض  ويضعف بأنه إلس 

 . بقائه في يده وإ   حاكم ، ل ا   خيير بي. الصدقة ، والدفع إلی ت اى ال ريش المسقش لحقه . واألق لتلفها بغير تف 
 طلبكار را نشناسد؛ و از شناخت. ماياس شاد:  اگر مديان

 دقه دهد.بكار صلط  طرف  ما  را از  بايد آن  نظر مشهور:

است  ضام. بعد او پيدا شاد بدهكار اي. قا  برخی فقها)دادن به لاكم شرع( ضعيف است چرا كه اگر جواب شهید ثانی:

يا آن ما  را به لاكم شرع   -يا آن را صدقه دهد    -لف اقا  قای تر آن است كه:  اي.بنابر .زدكه عاض آن را به او بپردا

 نگه دارد   ست خاد د ا  ا  ر يا آن م   -ج يل دهد  تحا 

ا الهالك  ه ناة و بالمث  نه لهما، والتباويوال تصح قسمة الدي.  المشترط بي. شريكي. فصاعدا علی المشهار، بل الحاصل م  .25

 منهما 

ک و بيشتر است صحيح نيست. بلكه آن مقدار از دي. كه از دينی كه مشترک بي. دو شريدن سيم كرقت طبق نظر مشهار

شريک است و آن مقدار كه از بي. می رود به ضرر هر دو نفر آنان می باشد و كلمه تاوی هر دو  ایا بروصا  می ش دهكارانب

 ما  تلف شده است.  یمعنا  ا تاء دو نقطه باده و بهب
 .للمصنف في الدروسي الذمم بعضا ببعض وفاقا  ا ف علی م  الح كذا لا اصط  .26

ه كنند؛ بدي. صارت كه آن مقدار دينی كه در مصالح درنر داذمه بدهكا ی كه درهمچني. دو شريش بر دين نظر شهيد او :

 در يد او هش ه شاد و اي. راه ماافق با نظرحمصال ز دينی كه در ذمه آنهاستذمه بدهكاران است در مقابل مقداری ديگر ا

 محسا  شده است(  لليه شرعیلل به عناان يک  كتا  دروس است.)اي. راه  

 و 
 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 
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 دین
 ع کردن هیمهجم  ِاحِتطاب:

 زمیه  هاب:االِتّ

ه در زمان  ت داری کبرای دیون مد الشیء:سمهالق التی لم تحل حاله و ال یدخر للموجلهمثال:  -ذاشتنگکنار  یدخِر:

 د.چیزی کنار گذاشته نمی شو ست،سیده ارن  سررسیدشان  تقسیم،

  :نهماتاوی مِهما و اللَالحاصل ن بل ه)(الدیمَسْصح قِال یُمثال:  تاوی از ریشه توی یتوی است. -یا تلف شده -تالف التاوی:
 لف متعلق به هر دو است.تقسیم دین میان شرکاء صحیح نیست زیرا حاصل و تا

 ی جایز نیست.کاللی به اک  بیع  ع الدین بحال ال بِموجل:یُصح بی 

 موت المدیون  اذ مات المدیون و ال تحل بموت المالك دون المدیون لالصل خرج منه ةن الموجلو تحل الدیو

 می باشد.استصحاب معنای   مله بهجاین  ر  د : لالصلیی الباقفیبق

ی بین صاحب عین فرقنند و ک ین را بین خود به نسبت طلب تقسیم مبکاران آطل مع القصور:ةرکت غرماء المیت سواء فی ت

 ت.و دین نیس

 قرض گیرنده  ض:مقترِ 

 قرض دهنده  مقرِض:

ها قرض داده و گرفتن شخصی تن مل:ااض الکا یصح اقرمو انل: . مثاراض مصدر استاق -قرض دادن و قرض گرفتن ِاقراض:

 صحیح است.که دارای اهلیت بوده  

 قرض دهنده رضایت نداشته باشد.  المقرِض:کَرِهِ 

 و

 و

 و

 و

 

 و

 و

 و

 و
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 فی البحر فالتقمه الحات فها عمد... لا القاء    .1

 اذا اتفق التقامه(  1

 حاتاذا قصد القام ال(  2

 ی البحرفالقائه  قصد    اذا(  3

 اف فی الضمانلقاء كاالن  (  4

 اذا اشترط......جاز  .2

 فيما بعد  بهلمل الدا(  1

 ان يبلغ الزرع السنبل(  2

 شاءئع ما  ابلخير المبيع فی يد اتا(  3

 السنبل  تبقيه الزرع الی اوان(  4

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 

 و 

 و 

 و 

 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 

 و 

 و 

 و 

 و 

 1390اسری سر -دکتری نزموآ-وق خصوصیحق
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 اسخ تشریحیپ

روضه: او القاء فی البحر فالتقمه اذا قصد إلقام الحات أو كان وجاده  و التفامه مطابق مت. تحرير ال  است. ح يصح   2 ه ن ي گز  .1

لقاء كاف فی الضمان، و فعل اإل ك. غالبا فاتفق ذلک ضمنه ايضا علی قا  الن مه و الاصد القان لم يق والماء  ی ذلکغالبا ف

ارد؛ قتل عمدی خااهد باد در صارتی كه قصد يا افكند و ماهی او را بخدر را در یدريه: اگر كسی فالحات آمر زائد عل

اغل  اتفاق افتد. در صارتی كه قصد  ر آنجاده شده رد انداختفخاردن  اهی وكرده باشد ماهی او را بخارد. يا اينكه وجاد م

بلكه نادر باشد؛ چان  شداارض نبعتمدر آنجا امر  ی را نكرده باشد و همچني. خارده شده تاسش ماهیو خارده شدن

اخت. ه اندانداخت. ديگری در دريا كافی برای مسئا  دانست. وی است و فعل ماهی يک امر زيادی نسبت ب صرف

 دخالت ندارد.(  عمد ی  لحقق قت.)كه در تتاس

 و  .2

 و  .3

 و  .4

 و  .5

 و  .6

 و  .7

 و  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (تعامل م)صیحقوق خصودکتری  یشرفتهپ  فقهون مت  کتاب                                                                                                   

 

 

24 

 

 

 

و االر  و كذا فی زمي. الخيار« مراد از »زم. الخيار« كدام    بل القبش فللمشتری الردّ   ق اان عي ي ح ل در عبارت: »لا لدث فی ا   -1

 گزينه است؟  

 ع يص بالباالمخت( زمان الخيار  1

  تص بالمشتریر المخالخي. ا( زمي2

 البايع   ری والمشترک بي. المشت  ( زمان الخيار3

 ( زم. الخيار المشترک بي. المشتری و االجنبی 4

 يعي.، خريدار بايد ساگند بخارد؟  با گزينه در فرض اختالف مت ام  در كد   -2

 ( فی قدرالمبيع 1

 ( فی تعيي. المبيع2

 ف العي.مع تل( فی قدرالثم.  3

 الجمله ليه فیراالجل علی تقدير اتفاقهما ع. و قدمالثيل  ( فی تعج4

 و

 و

 و

 وو

 و

 و

 و

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391سراسری   -دکتری مونزآ-وصیخص حقوق
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 تشریحیاسخنامه پ
ت: لا لدث في الحياان عي  قبل آمده اس 239و  238، ص 2هيه، ج الروضه الب در صحيح است. 4و  3و  2ی ها  ه گزين  -1

و بي. البائع، أو غيره ....  ي زم. الخيار المختص بالمشتري، أو المشترك بينهلدث ف اذا لك و ،...... و األر الرد القبض فللمشتري

ار مخصاص ي. تاضيح اي. كه در جايی كه خيخيار للمشتربينه و بي. أجنبي فال  اً تركشأو م ،عئأما لا كان الخيار مختصا بالبا

ير از ذ ار  برای مشتری وجاد دارد. با اي. تاضيح به غيا اخ يار رّدد، اختاشب و اجنبی. او مشتری يا مشترک بي. او و بايع يا بي

ن ماقع تنها آ نيستزينه د زم. الخيار شامل كدام گآم یرسش مپ رهمه گزينه ها می تااند پاسخ صحيح باشد. اگر د 1گزينه 

 .ته استر نرفمی شد. متأسفانه در طرح پرسش دقت كافی به كا  پاسخ صحيح  1گزينه  

ی خارد اما با تلف عي. مشتری ساگند می خارد.  ان در مارد ميزان ثم. با بقای عي. بايع ساگند مچ است؛  صحيح  3گزينه  -2

يع هم فروشنده و بمنادرست است زيرا در تعيي.  2ه خارد. گزين در مبيع فروشنده ساگند میر قدچان  تسيصحيح ن 1گزينه 

 .342تا   34۰ ، ص2: الروضه البهيه، ج  .کمی خارد. رساگند    روشندهنيز ف  4ه  نارد گزيدر م  خارند،می  هم خريدار ساگند

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و
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 1394اسری سر  -تریکد ونزمآ-خصوصی قحقو
 

 1393سری سرا  -دکتری زمونآ-حقوق خصوصی
 

 1392ری سراس  -دکتری زمونآ-حقوق خصوصی
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 1396سری سرا  -تریدک زمونآ-حقوق خصوصی
 

 1397اسری سر  -دکتری مونزآ-خصوصی حقوق
 

 1395سراسری   -تریدک زمونآ-حقوق خصوصی
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   ؟ اد ش   می ت زير، كدام مارد برداشت  از عبار   -1

 «  . دخل في بيعه خاصة ها ت النخل فانّ   ة و الغيره م. العقاد اآل ثمر   اً صا  مطلق ع اال بعد ظهارها في بي   ة الثمر   دخل »الت 

 شاد. ت، به ديگری منتقل میاصل درخ   روت فرصادر فقش  خرما(  )  نخل  ختاه درمي(  1

  .ه، خرما باشد يا غير آنمياخااه    ،ادشمیشده آن جزو مبيع محسا  ن  آشكارهای  مياه  ،درختان  لت. اصدر فروخ(  2

  .شادتقل میمن  ریگدي، به قا  آن به وسيله عقاد ديگررخت خرما يا انتمياه درخت نخل )خرما( در صارت فرو  اصل د(  3

 شاد.منتقل نمی  ديگری  ن از طريق عقاد ديگر، بهآتقا   شده درختان در فرض فرو  اصل درخت يا انای آشكاره مياه  (4

 رای التراز از كدام مارد است؟ المشتری« در عبارت زير، بلی  ضمان عم»  يدق  -2

 «  .ری ت مش لی ال مضمان ع دوث عي  بعد القبض   ، يسقش الرد بح في خيار العي » 

 لدث فيه العي  في الثلثة  و  يااناً لمبيع لكان الا   ( ما1

 ري فيه العي  لدث المشتاو    يع ليااناً بن الم ما لا كا(  2

 جهة المشتري   و لدث فيه العي  م. غير  اناً يع ليابلم ا  انما لا ك(  3

 ترية م. غير جهة المشثلثفي اللدث فيه العي    و  يع ليااناً ما لا كان المب(  4

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 و

 

 1398سراسری   -دکتری زمونآ-حقوق خصوصی
 


