
 حجـر

يعنى آسى آه مال خود را بيهوده مصرف             (»سفيه«و  »  ديوانه«و  »  بّچه نابالغ «  ـ    1مسأله  

، حق ندارند در مال خود تصّرف آنند بلكه بايد زير نظر                )آند و توانايى بر نگهدارى و معامله ندارد          مى

  . می گویند"حجر" سلب حق افراد مذکور در تصرف در اموالشان را .ولّى آنها باشد

آسى آه ورشكست شده يعنى بدهكارى او بيش از سرمايه موجود اوست و                       ـ    2أله  مس

حكم حاآم  صدور  از  ، پس   اند آه او را از تصّرف در اموالش ممنوع آند            طلبكاران از حاآم شرع خواسته    

  . ندارد را حّق تصّرف در اموال خودشرع ، 

 حـــوالـــه

هد آه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار             بدهكار، طلبكار خود را حواله بد       اگر  ـ  1مسأله  

 و بدهكار   قرار می گيرد   بدهى بر ذّمه آن شخص        با شرایطی که در مسأله بعد می آید،          قبول آند، هم  

  .شود از بدهى خالص مى

 الزم است قبول آند،     ، بدهكار است   به او     سر آسى حواله بدهد آه      شخصی  هرگاه ـ  2  مسأله

باشد الزم نيست قبول آند و در صورتى حواله            بدهكار نمى به او   د آه   ولى اگر سر آسى حواله ده      

صحيح است آه او قبول آند، همچنين اگر انسان بخواهد به آسى آه طلبكار است جنس ديگرى را                      

  . در صورتى صحيح است آه طلبكار اين حواله را قبول آند،حواله دهد 

واله داده شده  بايد بالغ و عاقل باشند و            حواله دهنده و طلبكار و آسى آه سر او ح            ـ  3مسأله  

  .آسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصّرف در اموالشان نباشند

 حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل                       ـ  4مسأله  

  .است

  .تواند حواله را قبول نكند  طلبكار مىـ 5مسأله 

در قرار داد حواله     اگر بدهكار و طلبكار و آسى آه به او حواله داده شده يا يكى از آنان                  ـ  6مسأله  

  .تواند حواله را به هم بزند براى خود حّق فسخ قرار دهد مطابق آن مى

 شـرآت

 1



طورى به هم آميخته شود آه از يكديگر تشخيص داده نشود و            دو یا چند نفر     ال  وما  اگر  ـ  1مسأله  

شود، خواه اين آار از روى قصد           از يكديگر ممكن نباشد در آن مال شرآت حاصل مى              هاردن آن جدا آ 

همچنين اگر صيغه شرآت را به عربى، يا فارسى، يا هر زبان ديگر بخوانند، يا                .  انجام شده باشد، يا نه    

اند  ردهتوافق ک خواهند با هم شرآت آنند، شرآت آنها در اموالى آه               آارى آنند آه معلوم شود مى      

  .صحيح است و نيازى به آميختن دو مال به يكديگر نيست

خواهند باهم قرارداد شرآت ببندند بايد بالغ و عاقل باشند و از روى                آسانى آه مى  ـ    2مسأله  

مانند آدم سفيهى آه مال خود را       (بايد ممنوع الّتصّرف در اموال خود باشند         نقصد و اختيار اقدام آنند و        

  ).نمايد  آند و بيهوده مصرف مىرینگهداتواند  نمى

آند بيشتر    در قرارداد شرآت شرط آنند آسى آه آار مى              شریک ها می توانند       ـ  3مسأله  

  .منفعت ببرد، اّما اگر قرار بگذارند تمام منافع را يك نفر ببرد صحيح نيست

شرط آه   برند، مگر اين   ها هر آدام به نسبت سرمايه خود سود و زيان مى                شريك ـ  4مسأله  

اش دوبرابر سرمايه ديگرى است       در قرارداد شرآت ذآر آنند، بنابراين آسى آه سرمايه           معين دیگری 

 آنند سهمشان مساوى    توافق اگر   ، ولی سهم او از سود و زيان نيز دوبرابر سهم ديگرى خواهد بود                 

  .باشد مانعى ندارد

، کنند دوباهم خريد و فروش      توانند شرط آنند آه هر     در قرارداد شرآت مى    شریک ها      ـ  5مسأله  

ياهر آدام به تنهايى، يا فقط يكى از آنان معامله آند، در هر صورت بايد مطابق قرارداد عمل آنند و اگر                       

  .تواند با آن سرمايه معامله آند  را معّين نكنند هيچ آدام بدون اجازه ديگرى نمىامراين 

ه او داده شده بايد دقيقًا مطابق            آسى آه اختيار سرمايه شرآت براى معامله ب             ـ  6مسأله  

ها وثيقه   اند آه نسيه ندهد، يا در برابر نسيه          قرارداد و شرايط عمل آند، مثًال اگر با او قرار گذاشته              

اند، معامالت خود را مطابق معمول  بگيرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، ولى اگر با او قرارى نگذاشته         

  .دهد  انجام مىد که به مصلحت می دانو متعارف

ند خريد  دارآند اگر برخالف قراردادى آه با او          آسى آه با سرمايه شرآت معامله مى       ـ  7مسأله  

خاّصى با او نگذاشته باشند و         و فروش آند و خسارتى پيش آيد ضامن است، همچنين اگر قرارداد                

  .باشد  ضامن مى به طوری که از نظر عرف مقصر شناخته شود، برخالف معمول عمل آند

آند اگر در نگهدارى سرمايه آوتاهى  نكند و           آسى آه با سرمايه شرآت معامله مى       ـ  8مسأله  

  .بر اثر پيش آمدى تمام سرمايه يا مقدارى از آن از دست برود ضامن نيست
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 ــعـالـهجـُ

دهند   قرار بگذارد آه در مقابل آارى آه براى او انجام مى           شخصی ُجعاله آن است آه      ـ  1مسأله  

 به شخصى   .»دهم  به او مى   فالن مبلغ هر آس گمشده مرا پيدا آند        «ل معّينى بدهد، مثًال بگويد       ما

 فرق ميان .گويند مى» عامل«دهد  و به شخصى آه آار را انجام مى »  جاعل«گذارد   آه اين قرار را مى    

 اجير بايد   اين است آه در اجاره بعد از خواندن صيغه         »  اجير آردن آسى براى انجام آارى      «و  »  جعاله«

عمل را انجام دهد و آسى هم آه او را اجير آرده اجرت را به او بدهكار است، ولى در جعاله عامل                            

تواند مشغول آار نشود، يا در وسط آار از آن دست بكشد و نيز تا آار را انجام نداده جاعل بدهكار                        مى

  .نيست

تيار قرارداد ببندد و شرعًا بتواند در مال         جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى اراده و اخ            ـ  2مسأله  

  .خود تصّرف آند

  .باشدعبث و بيهوده ن آار مورد قرارداد بايد حرام نباشد و نيز بايد ـ 3مسأله 

 اگر جاعل مزد     بنا بر این،  .  معّين آند مالی را که به عنوان جعاله قرار می دهد باید                 ـ  4مسأله  

دهم يا   گويد هر آسى گمشده مرا پيدا آند پولى به او مى               بمثال  معّينى را براى آار قرار ندهد و            

 و چنانچه آسى آن عمل را انجام دهد بايد مزد           محسوب نمی شود  مژدگانى دريافت خواهد آرد جعاله      

  .آه آار او در نظرمردم ارزش دارد بدهد او را به مقدارى

  .د حّقى نسبت به مزد نداردآن آار را انجام داده باشجعاله  اگر عامل پيش از قرارداد ـ 5مسأله 

توانند قبل از شروع به آار، جعاله را فسخ آنند، بعد از شروع              مى»  عامل«و  »  جاعل  «ـ  6مسأله  

 بايد مزد   پس از شروع کار قرار داد را فسخ کند،          توانند جعاله را به هم بزنند، ولى اگر جاعل              نيز مى 

  . بدهد عامل بهگرفتهمقدار عملى را آه انجام 

گذاردن عمل سبب ضرر و       تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام        عامل مى گرچه    ـ  7مسأله  

زيان جاعل شود بايد آن را تمام آند و در صورتى آه تمام نكند ضامن است، مثًال اگر به طبيب بگويد اگر                      

ذاردن آن  دهم و او جراحى را شروع آند، چنانچه ناتمام گ            چشم مرا عمل آنى فالن مقدار به تو مى          

  .باعث معيوب شدن چشم گردد حّقى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زيان او نيز هستعمل 

 هرگاه عامل آارى را آه تا تمام نشود فايده ندارد نيمه آاره رها آند، مثًال مقدارى                        ـ  8مسأله  

  .گونه حّقى بر جاعل ندارد  هيچ،دنبال گمشده بگردد و بعد رها آند
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