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  . ار حایز اهمیت استهم دقیق آن در تحلیل احکام مترتب بر آن بسی شرط از جمله مباحث مهم فقهی است که ف

  الوقوع  محتمل  امر  آن  حدوث  بر  متوقف   را  حقوقی  اثر  وثدح  طرفین  که  آینده  در  الوقوع  محتمل  امری  شرط

  اصطالح   در  و  است  الزم  دیگری  امر  تحقق  برای  آن  وجود  که  امری  هر  معنای  به  اصول  علم  در  شرط.  نمایندمی

نتایج نشان داد که  .عقد  از  مستقل  یا   باشد  عقد  ضمن  در  اینکه  از  اعم  است  تعهد  مطلق  معنی  به  هقف  و  حقوق

ب انصاریمرحوم عالمه  لفظی می  ر خالف شیخ  اشتراک  را  دو معنایی که مرحوم شیخ  ، شرط  به همان  دانند؛ 

فرماید  آن گونه که شیخ می   -لتزام  اول را که الزام و التزام است، مطلق الزام و افرمودند، با این تفاوت که معنای 

التزامی میدانندنمی  - و  الزام  بلکه  باش؛  آمده  معامله  در ضمن  به  دانند که  را  دوم  ارجاع معنای  ایشان هم  د. 

مانند مرحوم ایروانی    -احد  و هم ارجاع تمامی معانی را به معنای و  -که صاحب عروه قائل بود  چنان   -معنای اول  

 .داندمی   نوعی تکلف  -و خویی  

 .عالمه حلی  شیخ انصاری،  شرط ابتدایی،  اقساط شرط،   شرط،  :یدیکل واژگان 
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 مقدمه 

از بزرگان ی را درباره شرط و اقسام آن داشته اند.متعدد  تعاریفبزرگان اصول   تعاریفی که برخی 

اند گاهی مشابه شرط فلسفی و کالمی است در صورتی که شرط اصولی با   اصول، از شرط کرده 

فرق دارد و هر کدام تعریف خاصی دارد.شرط در فلسفه عبارت است از یک ارتباط و عالقه  فلسفی  

ود عینیت نمی یابد در صورتی که خودش واحد است. و شرط علق وجآن مت  بین چیزی که بدون

 (۱چیزی خارج از شیء است.)

فقداک فقدانش،  از  از:»آنچه  است  عبارت  آن  و  دارد  نیز  دیگری  عرفی  معنی  شرط  شئی  لمه  ن 

شرط در این معنی اسم  دیگری الزم آید، خواه از وجودش، وجود آن شئی دیگر الزم شود خواه نه.«

از آن خالف اصل است، زیرا اصل در اشتقاق،  نه مصدر،  جامد است   لذا اشتقاق شارط و مشروط 

از    وقوع آن از مصدر و یا اسم غیر جامد است.عالوه بر آن شارط و مشروط در این معنی از شرط،

نمی متضایف  و  بوده  و مسبّب  نظیر مسبّب  انفعال  و  باشد.یعنی همان طور که مسبّب حیث فعل 

ستقیما در مسبّب اثر ندارد بلکه تأثیر و تأثر مستقیم از آن سبب و  فعل او م  ب نموده و جعل سب

آنگاه شرط  نموده  بلکه وی جعل شرط  ندارد،  تأثیر مستقیم در مشروط  نیز  است، شارط  مسبّب 

و هو ما یتوقف علیه الشیء فالیکون داخال فیه وال مدبرة عنه و  .ند کتقیما در مشروط تأثیر میمس

ما الیوقیل ه الشیء  و  عنده«)جد  یوجد  أن  یلزم  عبارت  (  ۲بدونه وال  متکلمین  اصطالح  شرط در 

است از چیزی که وجود شیء متوقف بر آن است پس داخل در آن چیز نیست و گفته شده چیزی 

که   بین  است  در  شرط  گردد.  نمی  الزم  ایجادش  آن  وجود  با  و  شود  نمی  ایجاد  آن  بدون  شیء 

اثر عقد  حشرط در  مطالعات نشان داده است که، (  ۳معنوی است. )تعاریفش مشترک   قوق تعلیق 

است بر امری که وقوع آن در آینده احتمال داده شود. در حقوق اسالم در خصوص شرط ضمن 

افه بر عوض و معوض که به صورت تعهد اضافی )تعهد تبعی( است نه  عقد گفته اند: امری است اض

در قانون مدنی شرط را به سه    ات هم راه دارد. ن معنی در ایقاعای (  ۴به صورت تعلیق در حدوث)

که این تقسیم اشتباه است و شرط یک قسم است که در فقه (  ۲۳۴قسم تقسیم کرده اند )ماده  

است.) فعل  آن هم شرط  مفهوم ( شرط  5آمده  اثبات  برای  ادله محکم  از  یکی  و  بود   .. عرف  در 

ی کند. شرط  طی مفهوم گیری ماز جمله های شر  عرف  شرط، داللت عرفی و فهم عرف است که

الزام مثل  در عرف بژ دو معنی اطالق می شود: »اول: معنی حدثی و آن مصدر است و به معنی 

از آن جمله اشتراط است به معنى التزم  شرط کردن امری و مشروط یا مشروط علیه شدن امری، و

« یا »فالن شرط  طت على نفسی کذابدون فرق در ضمن عقد بودنش مثال کسی چنین بگوید »شر

مشروط هم استعمال می شود مثل خلق در مخلوق و    على نفسه کذا« و شرط به معنی مذکور در

ن بر خودش الزام کرده از  شکی در مجاز بودن آن نیست پس در . اینجا مراد چیزی است که انسا

الزم آید  از وجودش وجود    عدمش عدم الزم می آید، بدون اینکه  عمل و مثل آن، دوم: آنچه که از

لفظ امر که بدی اشتراک  از جامدها است. پس شرط مشترک در بین دو معنی است مثل  ن معنا 

مثل شیء   اسمی  معنی  و  آن مشتق می شود  از  مأمور  و  امر  که  معنی حدثی  ولی  بین  شأن،  و 
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ق مسبب از انتقال مشروط منه به این معنی بنا بر اصل نیست بلکه اشتقاق جعلی است مثل اشتقا

 (۱) ب«لفظ س

 

 شرط در اصول فقه  اهمیت 
 چیزی   عدم   ۂ شرط در اصول تعاریف مختلفی دارد، شرطی را شرط اصولی گویند که نبودش مای

 (۱)نیست؟ چیز آن وجود مستلزم الزام وجودش اما است،

از وجودش وجود مشروط الزم می   آید و  انتقاء مشروط الزم می  انتفاعش  از  آنچه که  (  ۲آید.)یا 

شرط، وصف ظاهر و مشخصی است که صحت  (  ۳لی با هم آمده است. )نطقی و اصوگاهی شرط م

مشروط متوقف بر آن است ولی وجود آن را ایجاب نمیکند یعنی وجود شرط در وجود آن تأثیری 

ل زوجیت و طالق و معنی متوقف بودن وجود حکم بر شرط این است که وجود شرعی ندارد. مث

رتب گردد مگر هنگامی که شرط یا شروط  آثار شرعی بر آن متی شود بگونه ای که  حکم محقق نم

 ( ۴شروطش. ) آن محقق گردد مثل نماز و 

دات شرط، فعل و  شرط در اصول اعم از شرط در اصطالح نحو است، در علم نحو شرط باید دارای ا

صورت نحوی بیاید و تعلیق ط به  نتیجه شرط و گاهی فاء جزاء باشد ولی در اصول ممکن است شر

از شکل ور یا خارج  برساند  باشد.  ا  آن  تعلیق در  ولی  بیاید  نحوی    تعریف  در  کلی   طور  بهصورت 

  زاید   ر ما  الشرط  "  است  آمده   چنین  فقه  در   اصولی  و   منطقی   معنای  نه  و   حقوقی   معنای   به  شرط

 تقسیم  توانمی  مختلفی   اعتبارهای  به  را  شرط..  التعلیق  دون  التزام  وجه  علی   المثمن  و  الثمن  علی 

  بنایی،  به  شرط  اعتبار  این  به.  است  «عقد  متن  در  صراحت»  اعتبار  به  شرط  تقسیم  جمله،  از.  دکر

  به  عقد،  متن  در  باید  شرط  که  است  آن  ،  شیعه  فقه  در  مشهور  و  شودمی  تقسیم  مصرح  و  ضمنی

  شرط   را  شرط  این  باشد؛  داشته  دنبال  به  را  شرط  آثار  دیگر  و  باشد  الوفا  الزم  تا  شود  ذکر  صراحت

 از  -  عقود  خود  همانند  -  تبعی  تعهدات  عنوان  به  شروط  که  جاآن  از.نامندمی  نیز  عقد  ضمن

 مشخص  خصوصیاتی  و  ضوابط  شروط،  شرعی  اعتبار  برای  هستند،  مقدس  شارع  امضائی  موضوعات

  عمده   بخش  و   کنندمی  بحث«شرط  فساد  و  صحت  شرایط»  عنوان  با  هاآن  از  فقها   که  است  هدش

  و   احکام  فساد،  و  صحت  ضوابط  تعیین  از  پس.یابدمی  اختصاص  ضوعوم  این  به  مشروط،  مباحث

 به   فقهی  متون  در  شرط  مباحث  از  دیگری  بخش  شود؛می  مترتب  شرایط،  این  از  یک  هر  بر  آثاری

 . است یافته اختصاص مباحث این

  و  است؛  آن  صحت  شرایط  و  ضوابط  تعیین  شروط،  بحث  در  اساسی  و  پردامنه  هایبحث  از  یکی

  باید   هاییویژگی  چه  تبعی،  تعهد  یک  عنوان  به  شرط  مقدس،   شرع  نظر  از  گردد  صمشخ  کهاین

. تاس   برخوردار  مهمی  جایگاه   از   بحثی  چنین  طبعاً  گیرد؟  قرار  اعتبار  و  تأیید  مورد  تا  باشد  داشته

 البته .  است  آمده  میان  به  سخن«   شرط  فساد  و  صحت  شرایط»  عنوان  تحت  هاویژگی  این  از  فقه،  در

 :که شودمی مشخص  فقهی ی هابحث  خالل از
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  مانند   برخی .  نیستند  برخوردار  سطح   و   وزن  یک   از  اعتبار،   لحاظ   به  ها ویژگی  و   شرایط  این   تمامی  ۱

  «شرط بودن جایز» مانند  برخی  و دارند؛  اعتبار بر عقلی  دلیل  هم  و شرعی  دلیل  هم« قدرت» شرط

 .دارند اعتبار بر شرعی  دلیل تنها

  و  شاخ  پر   و  مبسوط  ، «  کتاب  با  مخالفت  عدم»  شرط  مانند   برخی  نیز  فروع  و  گستردگی   لحاظ  به۲

 .است فروع  کم و بسیط ،«شرط بودن منجز» مانند هم   برخی و است برگ

  وگوگفت  و  تردید   محل  باشند،   مستقل  شرطِ  که این  در  ، هاویژگی  از   برخی  که  شد  خواهد  معلوم .۳

 .«شرط جهالت عدم » یا  و« شرط نبودن محال» مانند  است؛

  مقدور »  شرط  مانند  است؛   اتفاقی  ها، ویژگی  این  از  برخی  بودن  شرط  گردد،می  معلوم  همچنین.  ۴

  اختالفی   ط،شرای  این  از  برخی  بودن  شرط  ولی  ؛«عقد  مقتضای  با   نبودن  مخالف»  شرط  و«    بودن

 .«شرط بودن منجز» یا و» عقد  متن در شرط ذکر» مانند  است؛

عنوان ش به مطالب  توجه  با  بررسیبنابراین،  پژوهش حاضر،  ترین هدف  تطبیقی مفهوم   ده، مهم 

 شرط از دیدگاه عالمه حلی و شیخ انصاری می باشد. 

 عقد گردد: شرط به دو صورت با عقد قابلیت ارتباط دارد و ممکن است موجب تعلیق 

 زام به شرط الت بر  عقد تعلیق   -۱

 شرط  بر عقد به التزام تعلیق  -۲

 

 شرط در لغت 
  تعریف  در  لغت   اهل  تعابیر.  شودمی  گفته  شرط  آمده،  قراردادی  ضمن  در  که  یتعهد  به  لغت  در

 «۲نحوه  و  البیع  فی  التزامه  و  ءالشی   الزام:»است  آمده  چنین  قاموس  در  مثالً  است؛  مشابه  شرط،

 . آن مانند و  بیع عقد ضمن  در تعهد پذیرش  و ساختن دعهمت

 .است شده تکرار است، لغوی مآخذ متأخرترین که ۴المنجد ،و  ۳العرب  لسان در تعبیر همین

 

 انواع شرط در فقه   بررسی  

 . عقد ضمن شرط و  ابتدایی شرط: کنندمی  تقسیم قسم  دو به را شرط فقه در

 ابتدایی   شرط

  انشاء   طرف   یک  که   شرطی [  ۲.]کند می  ایجاد   خود  علیه  طرفه  یک  ء شاان  قصد   با   شخص  که   تعهدی

 قانون  ۱۰  ماده   مصادیق   از  و   قرارداد  نوعی   باشد   داشته  همراه  به  را  مقابل   طرف   توافق  اگر  کند، می

  و   ابتدایی  شرط  عنوان  و   طرفی  یک   تعهد،   یک   نباشد   مقابل  طرف  توافق  اگر  اما .  بود  خواهد   مدنی 

 .داشت خواهد را آن آثار

 
 ۳۶۸، ص۲فیروزآبادی:القاموس المحیط، ج ۲

 .۸۲، ص۷ن العرب، جابن منظور:لسا  ۳
 .۳۸۲ص المنجد، :مألوف لوییس  ۴

http://lib.eshia.ir/20003/2/368/%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85
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 عقد  ضمن  شرط

  نوع   یک.  شودمی  درج  ثالث  شخص  یا  طرفین  ضرر  یا  نفع  به  قرارداد  یا   عقد   در   که  التزامی  یا  شرط

  یا   تعهد   بخواهد  کس هر  امامیه  حقوق   در.  آورند   می  اصلی   تعهد  ضمن  طرفین   که  فرعی   تعهد

 .باشد  عقد ضمن شرط صورت به باید باشد  آور الزام که نماید  شرطی

 دعق  با  شرط  رابطه

  باشد می  اصلی  تعهد  تابع  جهت  هر  از  که  است  اصلی  تعهد  همرا  فرعی،   تعهد  یک  عقد  ضمن  شرط

  نفوذ  یا   نفوذ  عدم   و  بطالن  یا  صحت  موجب  عقد،   نفوذ  عدم  و  نفوذ  بطالن،  ت،حص  که  معنی  این  به

  اثر  بی   نیز  آن  ضمن   شرط  است؛  بوده  باطل   اصلی   تعهد   که   شود  ثابت   اگر  لذا .  شودمی  شرط

 . ندارد  عقد روی اثری هیچ  شرط بطالن برعکس، و مدنی  قانون  ۲۴۶ ده ام . شودمی

  این  با  نیست؛  الزم  شرط  در  است؛  آمده  مدنی  قانون  ۱۹۰  ماده  در  که  معامله  اساسی  شرایط  رعایت

  ماده   در[.  ۳]دانندمی  الزم  شرط  برای  را  ۱۹۰  ماده  در  شده  ذکر  شرایط   حقوقدانان  از  تعدادی  حال

  شرط   آن  به  عمل  از  تواندمی  شده  او  نفع  به  شرط  که  معامله  طرف  "  هک  است  مدنی  قانون  ۲۴۴

  دو   هر   نفع   به  شرط   اگر  ولی   ندارد  را  شرط   به  عمل   از  انصراف  حق  علیه  مشروط   " ...  کند  صرفنظر

 . است الزم هردو رضایت شرط زوال برای باشد  طرف
 

 گونه های شرط بررسی  

 اعتبار   به  شرط.  است  تقسیم  قابل  مختلف  رهایاعتبا  به  دیگر  کلی  مفاهیم  از  بسیاری  همانند  شرط

 و   نتیجه  فعل،  شرط  به  وا،محت  اعتبار  به  شود؛می  تقسیم  شرعی  و  عرفی  عقلی،  شرط  به  جاعل،

 تقسیم  زیر  موارد  به  شود،می  گفته  که  جایگاهی  و  آن  ذکر  اعتبار  به  شرط.  شودمی  تقسیم  وصف

 : شودمی

 شود؛می ذکر آن از تقلسم و  عقد از پیش که است شرطی : ابتدایی شرط -

  آن  هب  عقد،  انشای  هنگام   در  متعاقدین  و  شده   ذکر  عقد  از  پیش  که  است  شرطی  :بنایی  شرط  -

 اند؛ داشته  توجه شرط

  نیاز   ذکر  به  چراکه  شود،نمی  تصریح   بدان  عقد   انشای  هنگام   به  که  است  شرطی  : ضمنی  شرط  -

 بود؛  خواهد  تأکید باب  از بدان تصریح. است کرده تضمین را آن وجود شرع یا عرف  و ندارد

 ریحصت  بدان  عقد،   انشای  هنگام  به  متعاقدین  که  است  شرطی:عقد   ضمن  یا   مصرح  شرط  -

 .شودمی متصف فاسد و صحیح شرط به اعتبار،  عدم  و اعتبار لحاظ  به شرط. نمایندمی

  نام   کهاین   در  حتی  و  است  خارج  اتفاق   به  شروط،  بحث  موضوع  از  ابتدایی  شرط  موارد،  این  میان  از

 را   آن  دیگران  شیخ،  مرحوم  از  غیر   و   است  تردید   جای   شود،   اطالق   حقیقتاً  تعهدی  چنین  بر  شرط

 . ندارند لقبو

  و   پیچیدگی  ولی  دانند، می  بحث  محل  از  خارج  ابتدایی،  شرط  همانند   نیز  را  بنایی  شرط  مشهور

  منعکس   قراردادها   در   ها گیویژ  همه  نوعاً   که  است  ایگونه  به  کاالها   بسیار  تشابه  و  فراوان  تنوع
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  بنایی،   شرط  تاس  شایسته  بنابراین.  گردد می  اکتفا  عقد،  از  پیش  وگوهایگفت  همان  بر  و  شودنمی

 .گیرد قرار ویژه توجه مورد
 

 شرط   بودن  مقدور  ضابطه

  شوند، می  متعهد  شرط  عنوان  به  عقد   ضمن  در  متعاقدین   را  آنچه  که  است  آن  ضابطه  این  از  قصود

  دهند،  قرار  شرط  نیست،  آنان  مقدور  که  را  چیزی  اگر  بنابراین.  باشند  داشته  را  آن  مجاان  توان  باید

 .است باطل شرطی چنین
 

 غیرمقدور انواع

  نه   و   بالفعل  نه  ندارد،   شرط  تحقق  در   نقشی   گونه  هیچ   شخص  که  است  این   به  گاه  بودن  غیرمقدور

 به  ولی  دارد  دخالت  شرط  ققتح  در  شخص  گاه.  معین  تاریخ  در  حیوان  زاییدن  شرط  مثل  بالقوه؛

  را   دختر  فالن  کند   شرط  کهاین  مثل .  است  خارج  او  اختیار  و   اراده  از  آن،   دیگر  جزء  و  جزءالعله،  نحو

  چیزی   نتیجه  شرط  نحو  به  کهاین  مثل  است؛  غیرمقدور  شرعاً  گاهی  شرط.  بگیری  همسری  به  باید

 بودن  مطلقه   مانند   است؛  هدانست  معتبر  را  خاصی   سبب  آن،  تحقق  برای  شارع   که  کند  شرط  را

  به  برآید،   نآ  انجام   عهده  از  نتواند  که  کند  شرط  را  چیزی  اگر  دلیل  هر  به  و  صورت  هر  در.  همسر

 .نیست جایز غیرمقدور، شرط عنوان
 

 دالیل

  متفقند؛   زنندمی  که  هم  مثالی  در  حتی.  باشد   مقدور  باید  شرط  که  است  این  بر  فقها  اتفاق :اجماع .۱

 :که دارند بسیاری را شرائع حباص عبارت این مثالً

 یجعله  ان  علی  البسر  او  سنبالً  یجعله  ان  علی  الزرع  کبیع  مقدوره  فی   الیدخل  ما  اشتراط  یجوز  وال

  تمرا؛

 .است االهی  قدرت تحت و نیست بایع  قدرت در تمر و  خرما و خوشه به کشت تبدیل چون

 .است بیهوده کاری و زبان لقلقه صرفاً  نیست، قدرت آن انجام بر که چیزی کردن شرط:لغویت .۲

 .شمارندمی انهنابخرد و سفیهانه عملی  و عقل از خارج را عملی چنین عقال:بودن سفیهانه .۳

 خواهد  بین  از  مشتری  به  مبیع  تسلیم  توان  باشد،  غیرمقدور  شرط  وقتی:تسلیم  بر  قدرت  نبود .۴

  هر  در.  است  عوضینلا  احد  از  جزئی  حقیقت،  در  شرط  که  قیدیت  مبنای  بر  خصوص  به.  رفت

 .است نشده تسلیم کامل طوربه مقصود و مطلوب صورت،

 نامعلوم  و مجهول آن خارجی تحقق است، بیرون شخص عهده  از  شرطی انجام  وقتی:بودن غرری. 5

  درباره تربیش  مورد این. است مجهول متاعی  چنین به مشتری دسترسی صورت این در . بود خواهد

 . آیدمی پیش وصف شرط
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 از ددیگاه عالمه حلی   شرط  داشتن   عقالیی  غرض  بطهاض

 داشته  عقالیی   ایفایده  باید   شرط  که  است  این   است،  اتفاقی   اجماالً  که   صحت،  ضوابط  از   دیگر  یکی

  فایده   یا   باشد،  نداشته  ایفایده  هیچ   شرطی   اگر  پس .  باشد   فایده   دارای  له  مشروطُ  برای  یا   و   باشد 

 کهاین  مثل.  ندارد  اعتبار  شرطی  چنین  نیست،  عقال  و  عرف  توجه  مورد  که  است  اندک  قدری  به  آن

.  کند  دنبال   را  خاصی   غرض   کهآن  بدون  ، شدبا  تومانی   هزار  اسکناس  ،   معامله  ثمن  همه  کند  شرط

 :فرمایدمی. اندنموده اقامه دلیل دو شرط، این اعتبار بر شیخ مرحوم

 او   الخیار  له  فیثبت  بتعذره،  رریتض  حتی  له  للمشروط  حقاً  الیعد  ذلک  مثل  ان:ذلک  فی  والوجه

 چنین   که  است  نیا  شرط  این  اعتبار  ظلما؛دلیل  ترکه  یکون  و  به   الوفا  فیوجب  الشارع  به  یعتنی

 ضرر،   رفع  برای  و  شود  متضرر  شرط،  تعذر  صورت  در  تا  کندنمی  حق   ایجاد  له  مشروط  برای  شرطی

  و   نماید   واجب  را  آن  به  ای وف  تا   نیست  شارع  اعتنای   مورد  شرطی  چنین  نیز  و   گردد؛   ثابت   خیار

 .باشد مشروطله به  ظلم آن به وفای  ترک

 : نمایدمی تکیه شرط این اعتبار برای دلیل دو به شیخ مرحوم  پیداست، عبارت این از که چنان

 .باشد داشته خیار حق تعذر، صورت در  تا شودنمی مشروطله برای  حق موجب شرطی چنین .۱

 .است ظلم آن، ترک  نه و دارد وفا  وجوب نه نیست، رعشا اعتنای مورد چون شرطی چنین .۲

  دلیل .  باشدنمی  مسلم  و  است  مبنایی  دلیل،  دو  هر:است  فرموده  و  گرفته  ایراد  دلیل  دو  هر  به  عالمه

  است  مبتنی  این  بر  نیز  دوم  دلیل  و  باشد؛  ضرر  نفی  خیار،  ثبوت  دلیل  که  است  مبتنی  این  بر  اول

  که  گردد  معلوم  همچنین.  الکالم  اول  هذا  و  نیست؛  شارع  یاعتنا  مورد  شرطی  چنین  شود  ثابت  که

 .  است ظلم آن ترک  که است آن دلیل به وفا  لزوم

.  است  کافی   نماید،   خارج  بودن  عبث  و   لغویت  از  را   شرط  که  باشد   داشته  فایده  اندازه   این   که  نهمی

  شرطی   چنین  که  ندارد  ایفایده  هیچ  که   موردی  آن  بین  اند داده  تفصیل  لذا.  نباشد  معتدُبه  ولو

  مورد  العقال   عند   ولو   است  بوده  معامله   طرف   دو  عنایت  مورد  که  جایی   آن  بین  و   است  باطل   مسلم

  تخلف   صورت  در  خیار  ثبوت  هم  اشفایده  و  است  صحیح  شرطی  چنین  صورت  این  در.  نیست  توجه

 :بالجمله و. است

  فائدة   له یکون ان اما  و  فیه اشکال فال   لغواً و  عبثاً به االشتراط یکون بنحو یکون ان اما  له فایدة  ال  ما 

  الفوائد  من  التخلف  عند  الخیار  تثبو  الن  ممنوع،  هاهنا  فبطالنه  معامالتهم،  فی  العقال  بها  الیعتنی

  ممنوع؛ بها یعتد فائدة له الذی بالشرط التخلف  خیار اختصاص و العقالنیه،

 شرطی  چنین  آید،می  حساب  به  لغو  و  عبث  آن  شرط  که  است  ایگونه  به  یا  است  فایدهبی  آنچه

 چنین   بطالن  نیست،  عقال  اعتنای  مورد  ولی  دارد  ایفایده  کهاین  یا  و  است؛  باطل  اشکال  بدون

 و   است  تخلف  صورت  در  خیار  ثبوت  هم  آن  و  دارد  عقالیی   فایده   چون  است؛  ممنوع  شرطی

 . نیست قبول  قابل باشد  داشته معتدبه فایده که شرطی به تخلف خیار اختصاص
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 دیدگاه های شیخ انصاری در رابطه با شرطبررسی  

 :، دو گونه استبرای موضوعات احکام فرماید ثبوتمیمرحوم شیخ 

این فرض،  کم برای موضوع، فی نفسه و بدون لحاظ عروض عناوین دیگر، ثابت شده باشد. در  ح  .۱

تغییر   برای  بود.  مانعی  نخواهد  دیگر  عناوین  عروض  صورت  در  میحکم  این  سپس  مثال  فرماید 

توان ها به روشنی می، و بلکه در همه آن مکروهات و مستحبات ،  مباحات ترم را در بیشگونه احکا

لی اگر عنوان دیگری دید. مانند خوردن گوشت که شارع، فی نفسه آن را مباح قرار داده است؛ و

گردد، آن  وجوب  یا  حرمت  موجب  که  سوگند  یا  نذر  اولیه    مانند  حکم  با  منافاتی  شود،  عارض 

 .نخواهد داشت

به  .  ۲ عناوین  دیگر  لحاظ  الزمه  و  باشد  شده  ثابت  عناوین،  دیگر  به  توجه  با  موضوع  برای  حکم 

است و مانع از عارض شدن  هنگام ثبوت حکم، این است که حکم یادشده برای این موضوع، دائمی  

مات االهی  تر واجبات و محرثال آن همچون بیشهر عنوان دیگر و بالتبع حکم دیگر خواهد بود. م

ها به صورت مطلق است و به فقدان عناوین ثانویه مقید  نجام یا ترک آناست که فرمان شارع بر ا

مانند ثانویه خاص  عناوین  مگر  است؛  این گونه.  عسر و حرج نشده  را  ایشان ضابطه  گاه  بیان    آن 

 : فرمایدمی

انه   الشرط اذا ورد علی ما کان من قبیل االول، لم یکن االلتزام بذلک مخالفاً للکتاب، اذ المفروض

تاب و السنة و بین دلیل االلتزام بالشرط و وجوب الوفا به؛ و  ء فی الکالتنافی بین حکم ذلک الشی

  الثانی، کان التزامه مخالفاً للکتاب و السنة؛ علی ما کان من قبیلاذا ورد 

زیرا فرض آن است که بین  بود؛  به آن، مخالف کتاب نخواهد  التزام  باشد،  اول  از قسم  اگر  شرط 

شی این  التزامحکم  دلیل  و  سنت،  و  کتاب  در  آن  ء  به  وفای  وجوب  و  شرط  عند    به  )المؤمن 

 .زام به آن، مخالف کتاب و سنت خواهد بودوع دوم باشد، التمنافاتی نیست. اگر از ن شروطهم(

فرماید این است که بعضی از احکام، تغییرپذیرند؛  ای که مرحوم شیخ بیان میبه بیان دیگر، ضابطه

مانند مستحبات، مباحات    -جرد از دیگر عناوین  ها، تچون به هنگام ثبوت حکم برای موضوعات آن 

مکروهات   است.    -و  شده  احکافرض  گونه  این  نذر، در  همچون  دیگری  عناوین  عروض  با  اگر  م، 

احکام،   از  برخی  ولی  است.  نگرفته  صورت  شرع  با  مخالفت  کند،  تغییر  اولیه  حکم  و...  شرط 

برای موضوعات آن تغییرناپذیرند؛ چون ثبوت   با فرحکم  بوده است.  ها،  به دیگر عناوین  ض توجه 

تواند موجب تغییر حکم اولیه شود و طبعاً  ، نمیشرط و نذر بنابراین، عروض عناوینی مانند وفای به

 .شودبا شرع، محقق میمخالفت 

، مفاد  عقد ندتعهدی ضمنی است که همانعلت بطالن شرط مجهول آن است که شرط  همچنین  

شود و از این و رضای دو طرف ایجاد می قصد گیرد و باقرار می متعهد له و متعهد آن مورد توافق

نیز باشد.   شرایط صحت معامالت خصوصیات عقود است؛ لذا شرط صحیح باید دارایلحاظ واجد  

ط باطل  م بودن مورد تعهد، یکی از ارکان صحت شرط مفقود است و در نتیجه شربنابراین با مبه

ش عالوه  به  کهاست.  مجهولی  به جهل رط  جهل  موجب  آن  عقد می عوضین به  باطل    شود،  را 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B3%D8%B1_%D9%88_%D8%AD%D8%B1%D8%AC
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B0%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B7
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ایط صحت عقد است و جهل به هر یک از عوضین موجب معلوم بودن عوضین از شرکند؛ زیرا  می

 .بطالن عقد خواهد شد

 

 دیدگاه عالمه حلی و مناقشات با شیخ انصاری 

انصاری شیخ  بر خالف  عالمه  میمرحوم  لفظی  اشتراک  را  شرط  ه،  به  که  دانند؛  معنایی  دو  مان 

  -ست، مطلق الزام و التزام  را که الزام و التزام امرحوم شیخ فرمودند، با این تفاوت که معنای اول  

التزامی مینمی  -فرماید  آن گونه که شیخ می الزام و  بلکه  دانند که در ضمن معامله آمده  دانند؛ 

و هم ارجاع    -صاحب عروه قائل بود  که  چنان  -باشد. ایشان هم ارجاع معنای دوم را به معنای اول

   :فرمایدداند و مینوعی تکلف می -خویی مانند مرحوم ایروانی و  -تمامی معانی را به معنای واحد  

انداخته  زحمت  به  را  خود  نویسان  حاشیه  از  از بعضی  و  برگردانند  اولی  به  را  دوم  معنی  تا  اند 

 .عانی را به یک معنا ارجاع دهنداند تمامی ممشتقات آن بدانند و بعضی دیگر خواسته 

 : فرماید میسپس در تأیید مرحوم شیخ 

 . الیه الشیخ و کونه موافقا للعرف ال یبعد صحة ما ذهب 

انه ال شبهة فی  :  فرماید در نهایت نظر خویش را در تبیین دو معنای عرفی شرط، چنین بیان می

  معامالت.... ؛صدق الشرط عرفاً و لغةً علی االلزام و االلتزام فی ضمن ال

 .ظر لغت، صادق استمعامالت هم از نظر عرف و هم از نتردید شرط بر الزام و التزام در ضمن  بی

میچنان  مشاهده  ضمنکه  قید  نموده معامالت شود،  تصریح  ایشان  که  نظر  را  تفاوت  محل  اند، 

 :فرمایدعنای دوم میایشان با مرحوم شیخ است و نسبت به م

  ء تشریعاً و جعالً او تکویناً و خارجاً... ؛عنی آخر فی العرف و هو ما علق علیه شیکما ان له م

و   شرعاً  دیگری  امر  که  است  چیزی  آن  و  است  دیگری  معنای  عرف  در  برای شرط  که  همچنان 

 .تکویناً و خارجاً بر آن معلق شده باشداعتباراً و یا 

نظر مرحوم از  معنا عالمه  پس  دارای دو  عرفاً  التزام در ضمن ا  ، شرط  و  الزام  معنای  به  ست:یکی 

معامله است؛ و دیگری تعلیق و تقیید چیزی بر چیز دیگر، که منشأ این تعلیق هم یا تکوین است،  

، در صدق شرط  نصاریا  با مرحوم شیخمرحوم عالمه حلی  ه  تفاوت دیدگا .  و یا جعل جاعل ،  شرع یا

است؛   شرط  ابتدایی، حقیقتاً  الزامات  نظر مرحوم شیخ،  به  ابتدایی(است.  ابتدایی)شرط  الزامات  بر 

 .شوداطالق نمی، شرط بر آن عالمه حلی ولی به نظر  

چنین   مجهولهم  مطلقا شرط  موجب  مبطل و باطل را  شرط  به  جهل  که  موردی  میان  دانسته، 

نیستند. آنان در  جه ل به عوضین بشود با صورتی که موجب جهل به عوضین نشود تفاوتی قائل 

باعث جهل به عوضین نمی شود معتقدند که در این فرض هم عقد  مورد شرطی که جهل به آن 

زیرا   است؛  موجبباطل  عقد  به  عقد می تقیید شرط ضمن  مقید  عقد،  طرفین  رضای  یعنی  شود، 

عال  به  شد.  خواهد  منتفی  نیز  مقید  قید،  انتفای  با  این  بر  بنا  و  است  گفتهشرط  که شرط وه،  اند 

)للشر است  مؤثر  ثمن  در  شرط،  همواره  در  جهالت  گونه  هر  نتیجه،  در  و  الثمن(  من  قسط  ط 

 .خواهد شد فساد عقد باعث
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 ه حلی و شیخ بهاییاشتراکات دیدگاه عالم
  اشتراک   پذیرفتن  یکی  :گرددبرمی  متفاوت  نظر  دو  به  شرط،  ممفهو  به  نسبت  عالمه و شیخ  دیدگاه

 مشترک   کههمچنان  متفاوتند؛  مصداق  در  هالفظی  رکمشت.  معنوی  مشترک  دیگری  و  لفظی؛

 است   گذار  تأثیر  شرط،  و  عقد  رابطه  چگونگی  در  دیدگاه،  اختالف  این   و  متفاوتند  جامع  در  هامعنوی 

 . دهد می نشان را ایشان رنظ تفاوت نیز احکام برخی در نتیجه در و

 اعتبار   به  شرط.  است  تقسیم  قابل  مختلف  اعتبارهای  به  دیگر  کلی  مفاهیم  از  بسیاری  همانند  شرط

 و   نتیجه  فعل،  شرط  به  محتوا،  اعتبار  به  شود؛می  تقسیم  شرعی  و  عرفی  عقلی،  شرط  به  جاعل،

 تقسیم  زیر  موارد  به  شود،می  گفته  که  جایگاهی  و  آن  ذکر  اعتبار  به  شرط.  شودمی  تقسیم  وصف

 : شودمی

 شود؛می ذکر آن از مستقل و  عقد از پیش که است شرطی:  ابتدایی شرط -

  آن  به  عقد،  انشای  هنگام   در  متعاقدین  و  شده   ذکر  عقد  از  پیش  که  است  شرطی:  بنایی  شرط  -

 اند؛ داشته  توجه شرط

  نیاز   ذکر  به  چراکه  شود،نمی  تصریح   بدان  عقد   انشای  هنگام   به  که  است  شرطی:  ضمنی  شرط  -

 بود؛  خواهد  کیدتأ باب  از بدان تصریح. است کرده تضمین را آن وجود شرع یا عرف  و ندارد

 تصریح  بدان  عقد،   انشای  هنگام  به  متعاقدین  که  است  شرطی:عقد   ضمن  یا   مصرح  شرط  -

 .شودمی متصف فاسد و صحیح شرط به اعتبار،  عدم  و اعتبار لحاظ  به شرط. نمایندمی

  نام   کهاین   در  حتی  و  است  خارج  اتفاق   به  شروط،  بحث  موضوع  از  ابتدایی  شرط  موارد،  این  میان  از

 را   آن  دیگران  شیخ،  مرحوم  از  غیر   و   است  تردید   جای   شود،   اطالق   حقیقتاً  تعهدی  چنین  بر  شرط

 . ندارند قبول

  و   گیپیچید  ولی  دانند، می  بحث  محل  از  خارج  ابتدایی،  شرط  همانند   نیز  را  بنایی  شرط  مشهور

  منعکس   دها قراردا  در   ها ویژگی  همه  نوعاً   که  است  ایگونه  به  کاالها   بسیار  تشابه  و  فراوان  تنوع

  بنایی،   شرط  است  شایسته  بنابراین.  گردد می  اکتفا  عقد،  از  پیش  وگوهایگفت  همان  بر  و  شودنمی

 گیرد. قرار ویژه توجه مورد

  به   اعتبار  عدم  و   اعتبار  لحاظ  به  شرط  شد،   اشاره  کهچنان  شرط:  فساد  و  صحت  موجب  ضوابط

  هرکدام احکام و  است فاسد طیشر چه و صحیح شرطی چه که این. شودمی تقسیم فاسد  و صحیح

  نظرات   و  آرا  زمینه  این  در  و  است  وگوگفت   و  بحث  جای  و  است  شرط  جدّی  مباحث  از  چیست،

 کرد طرح توانمی مختلفی

  است   این  آن،  صحت  و  شرط  اعتبار  ضوابط  رین تمهم  از  روایات:  و   قرآن  با   مخالفت  عدم  ضابطه

  بر   نیز  مختلفی   روایات.  است  اتفاقی  و   اجماعی   اجماالً   شرط  این.  نباشد  مخالف   سنت  و   کتاب  با   که

 شرط  این  در  جهاتی   ولی  کرد؛  خواهیم  اشاره  بدان  مباحث  ضمن  در   که  دارد  وجود  شرط  این  اعتبار

 :جمله از است؛ وگوگفت و بحث مورد

  دو،   این  بین  طبعاً  سنت؟  و  کتاب  با  موافقت  یا  است؛  شرط  ،سنت  و  کتاب  با  مخالفت  عدم  آیا.  ۱

 را   آن  باید   شرطی  هر  اعتبار  احراز  برای  است  شرط  موافقت،  بگوییم  اگر.  دارد  وجود  اوتتف   و  تمایز
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  بود  خواهد مخدوش هم آن مشروعیت مطابقت، احراز عدم صورت  در کنیم؛  عرضه سنت و  کتاب بر

  بر  دلیل  نیافتن  صورت  در  سنت  و  کتاب   بر  عرضه  از  پس  باشد  شرط  مخالفت،  عدم  اگر  ولی

 . کنیممی تلقی معتبر و شروعم را آن شرط، مخالفت

  کتاب   به (  مخالفت  عدم   یا   موافقت)  که  این  یا   است  کتاب  طرازهم  جهت   این  در   هم   سنت   آیا .  ۲

 دارد؟ اختصاص

 ؟چیست غیرمخالف از مخالف شرط تشخیص و تمییز ضابطه. ۳

 کرد؟  باید چه اختالف مورد مصادیق در. ۴

 

 وم شیخ ضابطه تشخیص شرط از دیدگاه مرحوم عالمه و مرح

 : برای موضوعات، دو گونه است احکام فرماید ثبوتمیمرحوم شیخ 

دون لحاظ عروض عناوین دیگر، ثابت شده باشد. در این فرض،  حکم برای موضوع، فی نفسه و ب.  ۱

ع  صورت  در  حکم  تغییر  برای  میمانعی  سپس  بود.  نخواهد  دیگر  عناوین  این  روض  مثال  فرماید 

توان ها به روشنی می، و بلکه در همه آنمکروهات و مستحبات ، مباحات ترگونه احکام را در بیش

ه شارع، فی نفسه آن را مباح قرار داده است؛ ولی اگر عنوان دیگری دید. مانند خوردن گوشت ک

که   سوگند  یا  نذر  عارض  مانند  گردد،  آن  وجوب  یا  حرمت  اولیه  موجب  حکم  با  منافاتی  شود، 

 .نخواهد داشت

به  .  ۲ عناوین  دیگر  لحاظ  الزمه  و  باشد  شده  ثابت  عناوین،  دیگر  به  توجه  با  موضوع  برای  حکم 

ین است که حکم یادشده برای این موضوع، دائمی است و مانع از عارض شدن  هنگام ثبوت حکم، ا

تر واجبات و محرمات االهی  همچون بیش  لتبع حکم دیگر خواهد بود. مثال آنهر عنوان دیگر و با

ها به صورت مطلق است و به فقدان عناوین ثانویه مقید  است که فرمان شارع بر انجام یا ترک آن

عنا مگر  است؛  مانندنشده  ثانویه خاص  بیان  .  عسر و حرج وین  این گونه  را  ایشان ضابطه  گاه  آن 

 : فرمایدمی

مفروض انه ، اذ الالشرط اذا ورد علی ما کان من قبیل االول، لم یکن االلتزام بذلک مخالفاً للکتاب

وجوب الوفا به؛ و  ء فی الکتاب و السنة و بین دلیل االلتزام بالشرط و  التنافی بین حکم ذلک الشی

  کان من قبیل الثانی، کان التزامه مخالفاً للکتاب و السنة؛ اذا ورد علی ما 

بی زیرا فرض آن است که  بود؛  به آن، مخالف کتاب نخواهد  التزام  باشد،  اول  از قسم  اگر  ن شرط 

شی این  آنحکم  به  وفای  وجوب  و  شرط  به  التزام  دلیل  و  سنت،  و  کتاب  در  عند    ء  )المؤمن 

 .باشد، التزام به آن، مخالف کتاب و سنت خواهد بود منافاتی نیست. اگر از نوع دوم طهم(شرو

فرماید این است که بعضی از احکام، تغییرپذیرند؛  ای که مرحوم شیخ بیان میبه بیان دیگر، ضابطه

ت  مانند مستحبات، مباحا  -ها، تجرد از دیگر عناوین  چون به هنگام ثبوت حکم برای موضوعات آن 

مکروهات   این  -و  در  است.  شده  نذر،   فرض  همچون  دیگری  عناوین  عروض  با  اگر  احکام،  گونه 

احکام،   از  برخی  ولی  است.  نگرفته  صورت  شرع  با  مخالفت  کند،  تغییر  اولیه  حکم  و...  شرط 

برای موضوعات آن تغییرناپذی بوده است.  رند؛ چون ثبوت حکم  به دیگر عناوین  با فرض توجه  ها، 
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ند موجب تغییر حکم اولیه شود و طبعاً  توا، نمیشرط و نذر بهعروض عناوینی مانند وفای    بنابراین،

 .شودمخالفت با شرع، محقق می
 

 نتایج

  اشتراک   پذیرفتن  یکی  :گرددبرمی  متفاوت  نظر  دو  به  شرط،  مفهوم  به  نسبت  و شیخعالمه    دیدگاه

 مشترک   کههمچنان  متفاوتند؛  مصداق  در  هالفظی  مشترک.  معنوی  مشترک  دیگری  و  لفظی؛

 است   گذار  تأثیر  شرط،  و  عقد  رابطه  چگونگی  در  دیدگاه،  اختالف  این   و  دمتفاوتن  جامع  در  هامعنوی 

 . دهد می نشان را ایشان نظر تفاوت نیز احکام برخی در نتیجه در و

 اعتبار   به  شرط.  است  تقسیم  قابل  مختلف  اعتبارهای  به  دیگر  کلی  مفاهیم  از  بسیاری  همانند  شرط

 و   نتیجه  فعل،  شرط  به  محتوا،  اعتبار  به  شود؛می  تقسیم  شرعی  و  عرفی  عقلی،  شرط  به  جاعل،

 :فرمایدجمله میشیخ، مناقشاتی دارند؛ از  در فرمایش مرحوم  مرحوم عالمه  .  شودمی  تقسیم  وصف

نمی» اولیه  حکم  تغییر  موجب  گاه  هیچ  ثانویه  عناوین  عروض  اول( اوالً  دسته  از  حکم  چه  شود؛ 

دو دسته  از  چه  و  باشد،  مکروهات(  و  مستحبات  عروض    ممباحات،  چون  محرمات(.  و  )واجبات 

به عنوان   ییر حکم را به دنبال دارد.شود، و تغییر موضوع، تغعنوان ثانوی موجب تغییر موضوع می

گردد. ولی نه  اش استحباب است، نذر شود، انجام آن واجب میمثال اگر نماز شب، که حکم اولیه

د. انجام همان نماز شب مستحب به  که در حکم استحبابی نماز شب، تغییری حاصل شده باشاین

  اگر انجام نماز شب در ضمن  خاطر عروض عنوان وفای به نذر، واجب شده است. همچنین است 

  .عقدی شرط شود، از باب وفای به شرط، واجب االتیان است

الزامیه ایشان بین احکام  )مباحات، مستحبات و مکروهات(    )واجبات و محرمات(و غیرالزامیه  ثانیاً 

و  اند، به این صورت که موضوع حکم در احکام الزامیه، با توجه به دیگر عناوین است  ت گذاشتهتفاو

)مطلقاً(، ولی در احکام غیرالزامیه با    برای حکم است و در همه حال   به تعبیر دیگر تمام الموضوع

ین  که آیا افرض عدم عروضِ عنوان دیگر است. این تفاوت گذاری صحیح نیست؛ زیرا تشخیص این

نشانهشی امارات،  دلیل،  لسان  به  نه،  یا  مطلقاً  است،  حکم  این  برای  الموضوع  تمام  قرائن  ها  ء  و 

کند که حکم الزامی باشد یا غیرالزامی. ممکن است موضوع ت فرقی نمیدارد. در این جهبستگی  

 .در حکم غیرالزامی هم تمام الموضوع باشد

نه در    -اطالق اخذ شده باشد  برای موضوع به نحو   حکم جا کهثالثاً در احکام غیرالزامی، حتی آن

از عناوین عارضی  فر باشد، مخالفت با کتاب و سنت    -ض تجرد  باز هم اگر شرطی مخالف با آن 

جوا  با  گانه،  احکام سه  این  بودن  غیرالزامی  ماهیت  زیرا  بود.  پس  نخواهد  است.  مالزم  ز مخالفت، 

، با احکام مستحب، مباح و مکروه، از ناحیه تفاوت در الزامی بودن  حرام و بواج تفاوت بین احکام

  ها است. در صورت اول، اگر شرطی مخالف با واجب یا حرامی باشد، مخالف با یرالزامی بودن آنو غ 

داده و نفی الزام   اجازه مخالفت شارع احکام غیرالزامی، چون خودحکم الزامی شرع است؛ ولی در  

بله، اگر تحریم مباح یا مستحبی را شرط کند،    .مخالف، مخالف شرع نخواهد بودکرده است، شرط  
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http://wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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شرط که بیناستحباب و اباحه است. خالصه آن   شرع است؛ چون حکم اولیه شرع،  این مخالف حکم

 .ترک مستحب و ترک مباح و بین تحریم آن به وسیله شرط فرق است
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 نابع و مراجع م
 . ۸۲ص  ،۷ج  العرب،  لسان:منظور  ابن

 .۲۲۳ص   اول،  چاپ  ،۱۳۸۲  سال  تهران،  تعهدات،  و  عقود  کلیات  جواد؛  افتخاری،

 .    ۸5ص  البیع،  کتاب  ،(ره)  خمینی  امام

،فصلنامه مبانی فقهی حقوقی  بازشناسی موضوعی و جامع اقسام شرط در فقه امامیه  (.۱۳۹۹باقری،احمد)

 ۴،سال۲5اسالمی،شماره

 . ۱۷۶ص  اول،  چاپ  ،۱۳۸۱  سال  میزان،  نشر  تهران،  قراردادها،  و  عقود  حمید؛کلیات  بهرامی،

  ، ۱۳۷۸  سال  ودانش،  گنج  کتابجانه  تهران،  حقوق،  ترمینولوژی  در  جعفر؛مبسوط  محمد  ی،لنگرود   جعفری

 . ۲۲5۶ص  سوم،  جلد

 . ۲۲۷ص  ،۴ج  الوثقی،  عروة  مستند:خویی  سیدابوالقاسم

 . ۲۴۳ص  ،۳ج  مکاسب،  حاشیه  یزدی،  طباطبایی  سیدمحمدکاظم

 .    ۱۲ص  ،۶ج  المکاسب،:انصاری  مرتضی  شیخ

 .م.  ق.  ۲۳۲  ماده۲  حاشیه  ناصر،  کاتوزیان،

 . ۲۲۶ص  ،۱۳۷۷  سال  دادگستر،  نشر  تهران،  کنونی،  حقوق  نظو  در  مدنی  قانون  ناصر،  کاتوزیان،

 . ۱۷۱ص  سوم،  جلد  قراردادها،  عمومی  قواعد  ناصر،  کاتوزیان،

 . ۱۶۷ص  سوم،  جلد  دوم،  چاپ  ،۱۳۷۶  سال  میزان،  نشر  تهران،  قراردادها،  یعموم  ناصر؛قواعد  کاتوزیان،

 . ۳۸۲ص  المنجد،:مألوف  لوییس

 . ۶  ح  مهر،  ابواب  از  ۲۰باب  ،۱5ج  الشیعه،  وسائل:عاملی  حر  حسن  بن  محمد

 .    ۱۸آیه  ،۴۷سوره/محمّد

 . ۲۶۸ص  ،۷ج  ،(خویی  اهلل  آیت  درس  تقریرات)  الفقاهه  مصباح  توحیدی،  محمدعلی

 . ۶۱ص  ،۲ج   مکاسب،  حاشیه  ایروانی،  علی  میرزا
 


