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 -۱9تولّی طرفّی العَقد:
مویجوز للجميع) أي جميع من له الولی ممن تقدم متولي طرفي العقد) بأن یبيع من نفسه ،وممن له
الولی عليه ،مإل الوكيْ والمقاص) فال یجوز توليهما طرفيه ،بْ یبيعان من الغير ،والقوى كونهمةا
كغيرهما .وهو اختياره في الدروس ،لعموم الدل وعدم وجود ما یصةلح للتخصةيص ،مولةو اسةتأذن
الوكيْ جاز) ،لنتفاء المانع حينئذ.

لغات مهم:
استأذن :ادازه دادن
به عهده ی گرفتن دو رف عقد (معامله با خود) تمام اولیای عقلد ملیتواننلد ملال ماللک را بله
خودشان از رف او بفروشند مگر وکی و تقاص کننده که نمیتوانند نقلش هلر دو لرف عقلد
قرار گیرند.
اگر وکی ادازهی معاملهی با خود را بگیرد در این صورت میتوانلد نقلش هلر دو لرف عقلد را
۱
ایفاء نماید زیرا در این حالت مان بر رف گشته است.
2
البته قول قویتر این است وکی و تقاصکننده نیز میتوانند دو رف عقد قرار گیرند.

معاملهی با خود:


شهید اوّل (رضوان اهلل علیه):
 oتمام اولیای عقد (پدر ،دد پدری ،وصی ،حاکم) به دزء وکی و تقاص کننده
 oتحفیص  در صورت کسب ادازه وکی و تقاص کننده نیز میتوانند .چلون
مان ادازه است.

 -۱نظرشهید اوّل(رضوان اهلل علیه)
 -2نظرشهید ثانی(رضوان اهلل علیه)
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متون فقه ( ۱فقه معامالت)

 شهید ثانی (رضوان اهلل علیه)  مطلقاً تمام اولیای عقد حتلی وکیل و تقلاص کننلده
۱
زیرا دلی عام است و تحفیصی نیز خورده.
در واق وکی وکالتاً از رف مالک میفروشد و اصالتاً از رف خودش میخلرد .در وکالتناملههلا
باید قید شود در واق میتوان گفت قانونگذار ما نظر شهید اوّل (رضوان اهلل علیه) را در این مورد
2
پذیرفته است.

 -۱در واق شهید اول(رضوان اهلل علیه) دلی کلی را مخصص میدانند در این ملورد لکلن شلهید ثانی(رضلوان اهلل علیله)
مخصص نمیدانند.
 -2حقوقدانان ذی ماده . ۱۹6م به بحث در مورد مسئله حقوقی معامله با خود پرداخته انلد .در واقل  ،معاملله بلا خلود
عقدی است که به وسیله شخص واحد که نماینده خطاب میگردد و به اعتبار اراده رفین منعقد میشلود .بلرای صلحت
این نوع معامله رعایت شرایط اساسی صحت معامالت الزامی است و اصوالً رف معاملله قلرار گلرفتن نماینلده بلا اصلی
بالاشکال است ؛ مگر آنکه اصی  ،نماینده را از انجام معامله با خودش من کرده باشد یا قانونگلذار بلا وضل قلانون یلا بله
دلی مغایرت با نظم عمومی و اخال حسنه آن را به صورت صریح یا ضمنی ممنوع کرده باشد.

کتاب التجارة -۲0 /شرائط العِوَضَین

 -20شرائط العِوَضَین:
الولى  -میشتر كون المبيع مما یمل ) أي یقبْ المل
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۱

شرعا ،مفال یصح بيع الحر ،ومال نفع فيه

غالبا كالحشرات) بفتح الشين كالحيات.
موفضالت النسان) وإن كان طاهرة مإل لبن المرأة) فيصح بيعه ،والمعاوض عليه مقةدرا بالمقةدار
المعلوم ،أو المدة ،لعظم النتفاع به ،مول المباحات قبْ الحيازة) ،لنتفاء المل

عنها حينئذ.

مول الرض المفتوح عنوة) بفتح العين أي قهرا كأرض العراق والشةام ،لنهةا للمسةلمين قاطبة ل
تمل

على الخصوص ،مإل تعبا آلثار المتصرف) من بناء وشجر فيه ،فيصح في القوى ،وتبقى تابع

له ما دام اآلثار ،فإذا زال رجع إلى أصلها .موالقرب عدم جواز بيع رباع مك ) أي دورها.
مالثاني  -یشتر في المبيع أن یكون مقدورا على تسليمه فو باع الحمام الطائر) أو غيره من الطيور
المملوك ملم یصح ،إل أن تقضي العادة بعوده) فيصح ،لنه حينئذ كالعبد المنفذ في الحوائج ،والدابة
المرسل .
مالثالث  -یشتر ) في المبيع مأ یكون طلقا ،فةال یصةح بيةع الوقة )،العةام مطلقةا ،إل أن یتالشةى
ویضمحْ ،بحيث لیمكن النتفاع به في الجه المقصودة مطلقا كحصير یبلى ،ول یصلح لالنتفاع بةه
في محْ الوق .،مولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخل ،بةين أربابةه) فةي الوقة ،المحصةور مفالمشةهور
الجواز) أي جواز بيعه حينئذ ،وفي الدروس اكتفى في جواز بيعةه بخةوف خرابةه ،أو خلة ،أربابةه
المؤدي إلى فساده ،وقْ أن یتفه في هذه المسأل فتوى واحد ،بْ في كتاب واحةد فةي بةاب البيةع
والوق ،فتأملها ،والقوى في المسأل ما دل عليه صحيح على بن مهزیار عن أبةي جعفةر الجةواد
عليه السالم من جواز بيعه إذا وقع بين أربابه خل ،شدید ،وعلله عليه السالم بأنةه ربمةا جةاء فيةه
تل ،الموال والنفوس وهاهره أن خوف ادائه إليهما ،أوإلى أحةدهما لةيس بشةر  ،بةْ هةو مظنة
 -۱مادّهی . ۳48م
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لذل  ،ومن هذا الحدیث اختلف أفهامهم في الشر المسوغ للبيع ،ففهم المصةن ،هنةا أن المعتبةر
الخل ،المؤدي إلى الخراب ،نظرا إلى تعليله بتل ،المال ،فإن الظاهر أن المراد بالمةال الوقة ،،إذ ل
دخْ لغيره في ذل  ،ول یجوز بيعه في غير ما ذكرناه وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوق ،ولم تكفهم
غلته ،أو كان بيعه أعود ،أو غير ذل
بثمنه مایكون وقفا على ذل

مما قيْ ،لعدم دليْ صالح عليه ،وحيث یجةوز بيعةه یشةتري

الوجه إن أمكن ،مراعيا لالقرب إلى صفته فالقرب ،والمتولي لةذل

الناهر إن كان ،وإل الموقوف عليهم ان انحصروا ،وال فالناهر العام.
مالخامس  -یشتر علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا) قبْ إبقاع عقد البيع ،مفال یصح البيع بحكم أحد
المتعاقدین ،أو أجنبي) اتفاقا ،وإن ورد في روای شاذة " جواز " تحكيم المشةتري ،فيلزمةه الحكةم
بالقيم فمازاد ،مول بثمن مجهول القدر وإن شوهد) ،لبقاء الجهال  ،وثبوت الغرر المنفةي معهةا .مول
مجهول الصف ) كمائ درهم وإن كان مشاهدة ل یعلم وصفها مع تعدد النقد الموجود ،مول مجهةول
الجنس ،وإن علم قدره) ،لتحقه الجهال في الجميع .فلو باع كذل

كان فاسدا وإن اتصْ به القبض،

ول یكون كالمعاطاة ،لن شرطها اجتماع شرائك صح البيع سوي العقد الخاص.
مالسادس  -إذا كان العوضان من المكيْ ،أو الموزون أو المعدود فالبد من اعتبارهما بالمعتاد) مةن
الكيْ أو الوزن أو العدد ،فال یكفي المكيال المجهول كقصةع حاضةرة وإو تراضةيا بةه ،ول الةوزن
المجهول كالعتماد على صخرة معين وإن عرفا قدرها تخمينا ،ول العدد المجهول بةأن عةول علةى
ملئ اليد للغرر المنهي عنه في ذل

كله.

مسائل (برخی از اهم شرائط عوضین)
 )۱مبی باید قاب تملک باشد.
بنابراین فروختن انسان آزاد و چیزهایی که منفعت عقالیی ندارند صحیح نیست.
مفتوح عنوه  زمینی که با قهر و غلبه فتح شده است مر سرزمین عرا و سوریه.
 )2مبی باید قاب تسلیم باشد.
مالک از تسلیم نیز تنها تسلیم کردن فروشنده به مشتری نیست بلکه اگر تنها خریدار نیز حتلی
بتواند و قادر به قبض مبی باشد مصداقی از تسلیم است (یعنی مرالً فروشنده نمیتواند مبیل را
تسلیم کند لکن خریدار میتواند قبض کند)

کتاب التجارة -۲0 /شرائط العِوَضَین
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 )۳مبی باید لق باشد( .یعنی ملکی باشد که حق غیرمالک در آن نباشد)
بنابراین مالی را که وقف شده است به هیچ وده نمیتوان فروخت .مگر آنکه موقوفله بله صلورتی
مضمح شده باشد که به هیچ عنوان نتوان در دهلت مقصلود واقلف از آن اسلتفاده کلرد و نیلز
شایستگی انتفاع دیگری را در مح وقوع موقوفه نداشته باشد( .در مورد وقف خاص و عام)
اگر چنانچه در وقف خاص بین موقوفُ علیهم به گونهای اختالف ایجاد شود که باقی ماندن وقلف
به خرابی عین موقوفه میانجامد بنابر نظر مشهور بی عین موقوفه دایز است.
در این حالت عین موقوفه فروخته میشود و مالی شبیه علین موقوفله فروختله شلده خریلداری
۱
میشود و آن مال در همان دهتی که واقف وقف نموده است وقف میشود.
 )4آگاهی از مقدار ،دنس و خصوصیّات ثمن و همچنین معامله در برابر ثمنی که وصلف و
یا دنس آن مجهول است اگر چه مقدار آن معلوم باشد با اسلت[ .از روی ایلن بنلد
2
متوده آن میشویم که حکم فو در مورد ثمن و مرمن با هم داری است]
 )5اگر مبی یا ثمن مورد معامله از از اموالی باشند که مکی یا موزون و یا شمارش شدنی
باشند ،باید برای اندازه گیری آنها از پیمانه ،وزن و شمارش متعارف همان بلد اسلتفاده
نمود .بنابر این با پیمانه مجهول نمیتوان معامله نمود.
حکم معا ات نیز همین احکامی که گذشت میباشد؛ زیرا همانطور که پیشتر اشاره شلد شلرائط
معا ات تمام این موارد است به دزء اینکه در آن صیغه عقد ودود ندارد.

 -۱ماده . ۳4۹م
 -2مادّهی . ۳42م
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متون فقه ( ۱فقه معامالت)

 -2۱المقوض بالعقدِ الفاسد:
مفإن قبض المشتري المبيع والحال هذه ،كان مضمونا عليه) لن كْ عقةد یضةمن بصةحيحه یضةمن
بفاسده وبالعكس.
فيرجع به وبزوائده متصل ومنفصل  ،وبمنافعه المستوفاة وغيرها علةى القةوى ،ویضةمنه مإن تلة،
بقيمته یوم التل )،على القوى ،وقيْ :یوم القبض ،وقيةْ :العلةى منةه إليةه ،وهةو حسةن إن كةان
التفاوت بسبب نقص في العين أو زیادة ،أما باختالف السوق فالول أحسن ،ولو كةان مثليةا ضةمنه
بمثله ،فإن تعذر فقيمته یوم العواز على القوى.

قاعده مبقوض به عقد فاسد:
اِن قبضَ المشتری المبی َ و الحالُ هذه کانَ مضموناً علیه  اگر مشتری ،مبی را در مقاب ثملن
مجهول قبض نماید ،ضامن آن میباشد.
ألنَّ ک َّ عقدٍ یُضمَن یصحیحهِ یُضمَن بفاسده  زیرا هر عقدی کله صلحیحش ضلمان آور اسلت
فاسدش نیز ضمان آور است [قاعدهی فقهی]  یعنی در واق اگر مبی در دست مشلتری تللف
۱
شود مشتری ضامن است.
اگر مبی باقی مانده باشد که باید مبی را به بای پس دهد و اگر بلاقی نمانلده باشلد بنلابر قلول
قویتر باید ضامن قیمت آن در زمان تلف باشد.

 -۱مادهی. ۳66م

کتاب التجارة -۲۲ /کفایهُ المشاهده
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 -22کفایهُ المشاهده:
مالثامن  -یكفي المشاهدة عن الوص ،ولو غاب وق البتياع) یشر أن یكون مما ل یتغيةر عةادة
كالرض والواني والحدید والنحاس ،أو ل تمضي مدة یتغير فيها عادة ،ویختلة ،باختالفهةا زیةادة
ونقصانا ،كالفاكه والطعام والحيوان .فلو مض المدة كذل
تغيره عن تل

لم یصح ،لتحقه الجهال المترتب علةى

الحال .

مولو اختلفا في التغير قدم قول المشتري مع یمينه) إن كان هو المدعي للتغير الموجب للخيار والبائع
ینكره ،لن البائع یدعي علمه بهذه الصف وهو ینكره ،ولن الصْ عدم وصول حقه إليه.

لغات مهم:
األوانی:ظروف
الحدید :آهن
النحاس :مس
تمضی :پایان یافتن
فاکهة :میوه

تأثیر مشاهده کردن ثمن و مثمن:
مشاهده از توصیف کفایت می کند حتی اگر مورد معامله در زمان عقد حاضر نباشد (غابَ الوقلتِ
اإلبتیاع) البته به شرط آنکه از اموالی باشد که معموالً تغییر پیدا نمیکند .و یا ملدت زملانی کله
معموالً تغییرات زیادی در مال انجام شود سپری نشده است[ .منظور مصنف (رضلوان اهلل علیله)
این است که مرالً خریدار مبی را قبالً دیده است هملین دیلدن قبل از انعقلاد قلرارداد کفایلت
۱
میکند ].حال اگر پس از معامله نیز کمی و زیادی حاص شود رف زیان دیده حق فسخ دارد.
 -۱ماده . ۳42م
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در صورت اختالف در تغییر مبی  قول مشتری  +سوگند پذیرفته و مقدّم است .به این شلرط
که مشتری مدعی تغییر و بای منکر باشد .اص بر عدم وصول حق مشتری است .در اینجا اصل
بر ظاهر مقدم میگردد.

کتاب التجارة -۲۳ /آداب البیع
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 -23آداب البیع:
موهي أربع وعشرون)
الول  -مالتفقه فيما یتوله) من التكسب ،ليعرف صحيح العقد من فاسةده ،ویسةلم مةن الربةا ،مو) ل
یشتر معرف الحكام بالستدلل كما یقتضيه هاهر المر بالتفقه ،بْ میكفي التقليد) ،لن المراد بةه
هنا معرفتها على وجه یصح ،وقد قال علي عليه السالم " :من اتجر بغير علم فقد ارتطم في الربا ،ثم
ارتطم.
الثاني  -مالتسوی بين المعاملين في النصاف) فال یفرق بةين الممةاكس وغيةره ،ول بةين الشةری،
والحقير .نعم لو فاوت بينهم بسبب فضيل ودین فال بأس ،لكن یكره لآلخذ قبول ذل
الثالث  -مإقال النادم) قال الصادق عليه السالم " :أیما عبد مسلم أقةال مسةلما فةي بيةع أقةال اهلل
عترته یوم القيام " وهو مطله في النادم وغيره ،إل أن ترتب الغایة مشةعر بةه ،وإنمةا یفتقةر إلةى
القال مإذا تفرقا من المجلس ،أو شرطا عدم الخيار) ،فلو كان للمشتري خيةار فسةخ بةه ولةم یكةن
محتاجا اليها موهْ تشرع القال في زمن الخيار ،القرب نعم) لشمول الدل لةه خصوصةا الحةدیث
السابه فإنه لم یتقيد بتوق ،المطلوب عليها ،مول یكاد یتحقه الفائدة) في القال حينئةذمإل إذا قلنةا
هي بيع) فيترتب عليها أحكام البيع من الشفع وغيرها ،بخالف الفسخ ،أو قلنا :مبأن القالة مةن ذى
الخيار اسقا للخيار ،لدللتها على اللتزام بالبيع ،وإسقا الخيار ل یختص بلفظ ،بْ یحصةْ بكةْ
ما دل عليه ،من قول ،وفعْ وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبين بطالن القال فليس له الفسخ بالخيار.
الرابع  -معدم تزیين المتاع) ليرغب فيه الجاهْ مع عدم غای أخرى للزین  ،أما تزیينه لغای أخةرى
كما لو كان الزین مطلوب عادة فال بأس.
الخامس  -مذكر العيب) الموجود في متاعه مإن كان) فيه عيةب هةاهرا كةان ،أم خفيةا ،للخبةر ولن
ذل

من تمام الیمان و النصيح
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السادس  -مترب الحل ،على البيع والشراء) قال صلى اهلل عليه وآله وسةلم " :ویةْ للتةاجر مةن ل
واهلل وبلى واهلل " ،وقال صلى اهلل عليه وآله " :من باع واشةترى فلةيحفظ خمةس خصةال وإل فةال
یشترى ول یبيع :الربا ،والحل ،،وكتمان العيب ،والمدح إذا باع ،والذم إذا اشترى
السابع  -المسامح فيهما ،وخصوصا في شراء آلت الطاعات فإن ذلة

موجةب للبركة والزیةادة،

وكذا یستحب في القضاء والقتضاء للخبر
الثامن  -متكبير المشتري ثالثا ،وتشهده الشهادتين بعد الشراء) وليقْ بعدهما :اللهةم إنةي اشةتریته
ألتمس فيه من فضل  ،فاجعْ لي فيه فضال ،اللهم إني اشتریته التمس فيه رزقا ،فاجعْ لي فيه رزقا
التاسع  -مأن یقبض ناقصا ،ویدفع راجحا ،نقصانا ورجحانا ل یؤدي إلى الجهالة ) بةأن یزیةد كثيةرا
بحيث یجهْ مقداره تقریبا) ،ولو تنازعا في تحصيْ الفضيل قدم من بيةده الميةزان والمكيةال ،لنةه
الفاعْ المأمور بذل  ،زیادة على كونه معطيا وآخذا
العاشر  -مأن ل یمدح أحدهما سلعته ،و [ ل ] یذم سلع صاحبه) للخبر المتقدم وغيره.مولو ذم سلع
نفسه بما ل یشمْ على الكذب فال بأس).
الحادي عشر  -مترب الربح على المؤمنين) قال الصادق عليه السالم " :ربح المةؤمن علةى المةؤمن
حرام ،إل أن یشتري باكثر من مائ درهم فأربح عليه قةوت یومة  ،أو یشةتریه للتجةارة فةاربحوا
عليهم وأرفقوا بهم " ،مإل مع الحاجه فيأخذ منهم نفق یوم) له ولعياله ،مموزع على المعاملين)
الثاني عشر  -مترب الربح على الموعود بالحسان) بأن یقول له :هلم أحسن إلي

فيجعةْ إحسةانه

الموعود به ترب الربح عليه قال الصادق عليه السالم :إذا قال الرجْ للرجْ هلم أحسن بيع

یحةرم

عليه الربح ،والمراد به الكراه المؤكدة.
الثالث عشر  -مت رب السبه إلى السوق والتأخر فيه) ،بْ یبادر إلى قضاء حاجته ویخرج منةه ،لنةه
مأوى الشياطين ،كما أن المسجد مأوى المالئك فيكون على العكس ،ول فرق في ذل
وغيره ،ول بين أهْ السوق عادة ،وغيرهم.

بين التةاجر
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الرابع عشر  -مترب معامل الدنين) وهةم الةذین یحاسةبون علةى الشةئ الدون ،أو مةن ل یسةره
الحسان ،ول تسوءه الساءة ،أو من ل یبالي بما قال ول ما قيْ فيه ،موالمحارفين) بفتح الةراء وهةم
الذین ل یبارب لهم في كسبهم.
الخامس عشر  -مترب التعرض للكيْ ،أو الوزن إذا لم یحسن) حذرا من الزیادة والنقصان المةؤدیين
إلى المحرم ،وقيْ :یحرم حينئذ ،للنهي عنه في الخبار المقتضي للتحریم ،وحمْ على الكراه .
السادس عشر  -مترب الزیادة في السلع وق النداء) عليها من الدلل ،بْ یصبر حتةى یسةك ثةم
یزید إن أراد ،لقول علي عليه السالم " :إذا المنادي فليس ل

أن تزید ،وانما یحرم الزیةادة النةداء،

ویحلها السكوت.
السابع عشر  -مترب السوم) وهو الشتغال بالتجارة مما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشةمس) لنهةي
النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم عنه ،ولنه وق الدعاء ،ومسأل اهلل تعالى ،ل وقة تجةارة ،وفةي
الخبر أن الدعاء فيه أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البالد.
الثامن عشر  -مترب دخول المؤمن في سوم أخيه) المؤمن مبيعا وشراء) بأن یطلب ابتياع الذي یریةد
أن یشتریه ،ویبذل زیادة عنه ليقدمه البائع ،أو یبذل للمشتري متاعا غير مةااتفه هةو والبةائع عليةه
لقول النبي صلى اهلل عليه وآله " :ل یسوم الرجْ على سوم أخيه " وهو خبر معناه النهي ،ومةن ثةم
قيْ :بالتحریم ،لنه الصْ في النهي ،وإنما یكره ،أو یحرم مبعد التراضي ،أو قربه) فلو ههر لةه مةا
یدل على عدمه فال كراه ول تحریم.
التاسع عشر  -مترب توكْ حاضر لباد) وهو الغریب الجالب للبلد وإن كان قرویا ،قال النبي صةلى
اهلل عليه وآله " :ل یتوكْ حاضر لباد ،دعوا الناس یرزق اهلل بعضةهم مةن بعةض " ،وحمةْ بعضةهم
النهي على التحریم وهو حسن لو صح الحدیث ،وإل فالكراه أوجه ،للتسامح فةي دليلهةا ،وشةرطه
ابتداء الحضري به ،فلو التمسه منه الغریب فال بأس به.
العشرون  -مترب التلقي للركبان) وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للبيع علةيهم ،أو الشةراء
منهم ،موحده أربع فراسخ) فما دون ،فال یكره ما زاد ،لنةه سةفر للتجةارة ،وانمةا یكةره مإذا قصةد
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الخروج لجله) ،فلو اتفه مصادف الركب في خروجه لغرض لم یكن به بأس ،مومع جهةْ البةائع ،أو
المشتري القادم بالسعر) في البلد ،فلو علم به لم یكره.
الحادي والعشرون  -مترب الحُكرة) بالضم وهو جمع الطعام وحبسةه یتةربص بةه الغةالء ،والقةوى
تحریمه مع حاج الناس إليه ،لصح الخبر بالنهي عنه عن النبةي صةلى اهلل عليةه وآلةه " :وأنةه ل
یحتكر الطعام إل خاطئ وأنه معلون وإنما تثب الحكرة مفي) سبع أشياء مالحنط والشةعير والتمةر
والزبيب والسمن والزی والملح ،وإنما یكره إذا وجد باذل غيره یكتفي به النةاس ،مولةو لةم یوجةد
غيره وجب البيع) مع الحاج  ،ول یتقيد بثالث أیام في الغالء ،وأربعين في الةرخص ،ومةا روي مةن
التحدید بذل

محمول على حصول الحاج في ذل

الوق  ،لنه مظنها ،مویسعر) عليه حيث یجةب

عليه البيع مإن اُجح )،في الثمن لما فيه من الضرار المنفي ،موإل فال)
الثاني والعشرون  -مترب الربا في المعدود على القوى) ،لالخبار الصحيح الدال علةى اختصاصةه
بالمكيْ والموزون ،وقيْ :یحرم فيه أیضا ،استنادا إلى روای هاهرة في الكراه  ،موكذا في النسةيئ )
في الربوي ،ممع اختالف الجنس) كالتمر بالزبيب ،وإنما كره فيه ،لالخبار الدال على النهي عنةه ،إل
أنها في الكراه أههر ،لقوله صلى اهلل عليه وآله " :إذا اختل ،الجنس فبيعوا كية ،شةئتم " ،وقيةْ:
بتحریمه ،لظاهر النهي السابه.
الثالث والعشرون  -مترب نسب الربح والوضيع إلى رأس المال) بةأن یقةول :بعتة

بمائة وربةح

المائ عشرة ،أو وضيعتها ،للنهي عنه ولنه بصورة الربا ،وقيْ :یحرم عمال بظاهر النهي.
الرابع والشعرون  -مترب بيع مال یقبض مما یكال ،أو یوزن) للنهي عنه في أخبار صحيح حملة
على الكراه  ،جمعا بينها ،وبين ما دل على الجواز والقوى التحةریم ،وفاقةا للشةيخ رحمةه اهلل فةي
المبسو مدعيا الجماع والعالم رحمه اهلل في التذكرة والرشاد.

لغات مهم:
السوم :تجارت در زمان لوع فجر تا لوع خورشید
األدنین :فرومایگان
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المُماکَس :شخصی که چانه میزند
اإلعواز :کمیاب شدن
السَلعَه :دلّال
الحکره :احتکار
تَرکُ التلقّی الرّکبان :به پیشواز غافله نرود

آداب خرید و فروش

1

 )۱آگاهی از احکام و مقررات کسب و تجارت  که در این باره تقلید از مجتهد کفایت میکنلد.
یعنی الزم نیست شخص تادر به احکام تجارت از روی ادله تفصیلی آن آگاهی پیدا کند.
 )2رعایت انصاف با تمام معامله کنندگان.
استثناء :البته اگر بر اساس برخورداری از تدیّن بین آنها فر بگذارد ایرادی ندارد.
 )۳اقاله کردن قرارداد با کسی که از آن پشیمان شده است .این اص در حالی است که احدی از
رفین عقد بر معامله راضی نباشند .بعداً اشاره خواهیم کرد که اگر چنانچه هر دو رف عقد بله
معامله راضی نباشند امکان فسخ با اراده هر دو ودود دارد که آن را اقاله مینامیم.
نکته :اقاله برای زمانی است که از مجلس عقد متفر شدهاند و یا شرط عدم خیار کردهاند زیلرا
اگر حق خیار ودود داشته باشد مشتری میتواند معامله را فسخ نمایلد وللی در ایلن کله آیلا بلا
ودود حق خیار اقاله نیز ودود دارد یا خیر؟ پاسخ درستتر این است که این حق ودود دارد.
 )4اص عدم تزئین کاال .یعنی به دهت آنکه مشتری از اوصاف کاال ناآگاه است ،فروشنده کلاال را
وری تزئین نماید که خریدار فکر کند اوصاف خاصی در کاال ودود دارد.
 )5بیان عیب کاال در صورتی که در آن عیبی ودود دارد .خواه عیب آشکار و یا پنهان باشد.
 )6ترکُ حَلف (سوگند نخوردن) :اص عدم سوگند در معامله .سوگند خلوردن چله در معاملله و
چه در غیر آن فی نفسه مکروه است .اگر سوگند به دروغ باشد عنوان حرام به خود میگیرد.
 )7آسان گرفتن در خرید و فروش بخصوص در اموری که مربوط به ا اعت پروردگار است (ملرالً
خرید لباس احرام ،وسائ نماز ،وسائ مسجد و )...
 )8سه بار تکبیر گفتن و دو بار شهادتین را به زبان آوردن توسط مشتری بعد از خرید.

 -۱این آداب شام احکامی است که در بردارنده حکم تکلیفی و وضعی میباشد .یعنی ممکلن اسلت بعضلی از ایلن آداب
تنها تبیین کننده یک حکم تکلیفی ،بعضی در مقام بیان حکم وضعی و برخی از آنها مبیّن هلر دو نلوع از حکلم باشلند.
نکته قاب تأمّ در اینجا است که بسیاری از آداب بی دزء احکام مستحب میباشند.
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 )۹قبول کردن معامله در دایی نقصان دارد و بازگرداندن در دایی که اضافه دارد به شر ی کله
باعث عدم علم نشود.
 )۱0عدم تعریف رفین معامله از کاالی خود و همچنین بدگوئی از کاالی رف مقاب  .املا اگلر
چنانچه از کاالی خود به صورتی که دروغ نباشد مالمت نماید ایرادی ندارد.
 )۱۱از مؤمنین سود نگیرد مگر آنکه نیاز داشته باشد .در این صورت سودی که میگیرد به اندازه
مخارج روزانه خود و افراد وادب النفقه خود و همچنین کارگران خود باشد .بله ایلن صلورت کله
سودی را که به اندازه این افراد نیاز دارد در ول روز بین خریداران تقسیم نماید .نه آنکله تملام
آن را از یک نفر بگیرد.
تذکر :وقتی در فقه از واژه مؤمن استفاده میشود ،مقصود شیعه دوازده امامی است.
 )۱2از شخصی که به وعده داده است که نزد من بیا که به تو احسان میکنم و کاال را به قیملت
نازلی به تو میدهم سود دریافت نکند.
 )۱۳زودتر از دیگران به بازار نرود و دیرتر از دیگران باز نگردد .حتی المقلدور بلرای تلأمین نیلاز
خود به بازار برود.
 )۱4معامله نکردن با اشخاص ذی :
 .۱فرومایه :مقصود از افراد پست در اینجا افرادی است که خوبی و بلدی کلردن بله آنهلا تفلاوتی
برای آنها ندارد.
 .2اشخاصی که در اموالشان برکت نیست .یعنی در کسب آنها برکت نیست.
 .۳اشخاصی که مال شبهه ناک در بین امولشان است.
 )۱5در صورتی که پیمانه کردن و یا وزن کردن کاالیی را قبول ندارد و یا نیکلو نملیدانلد از آن
معامله ادتناب نماید .برخی از فقها فرض فو را حرام دانستهاند .از نظر شهید ثلانی (رضلوان اهلل
علیه) حکم مسئله همان کراهت است.
 )۱6عدم افزایش بهای کال در هنگامی که دالل بازار گرمی میکند و فریاد میکشد .بلکه تا آنکه
بازار گرمی دالل تمام شد صبر نماید و بعداً قیمت را افزایش دهلد .ایلن حکلم بله خلا ر ودلود
روایتی خاص از حضرت امیر (علیه السالم) است.
 )۱7سَوم؛ یعنی اشتغال به تجارت در فاصلهی لوع فجر تا لوع خورشید را تلرک نمایلد .ایلن
حکم نیز به خا ر ودود روایتی خاص از ودود مبارک رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله) است.
 )۱8عدم ورود مؤمن به معامله برادر مؤمن خود .یعنی اگلر چنانچله دو نفلر بلا یکلدیگر معاملله
میکنند تا زمانی که در حال چانه زنی و بیان شرائط معامله هستند شلخص دیگلر دهلت سلود
بردن و یا بر هم زدن معامله آنها وارد نشود .البته ورود به معامله ای که دالل در حلال انجلام آن
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است کراهت ندارد .وهمچین ترک کردن معامله توسط شخصی که از او درخواست میشلود نیلز
کراهت ندارد.
 )۱۹عدم قبول وکالت بادیه نشین توسط شهر نشین .این حکم نیز بله خلا ر روایتلی اسلت کله
حضرت رسول (صلی اهلل علیه و آله) از این امر نهی نمودهاند .برخی از فقها این نهی را بر حرملت
نهی نمودهاند .شهید ثانی (رضوان اهلل علیه) به دلی قبول تسلامح در ادلله سلنن ایلن روایلت را
حم بر کراهت مینمایند.
 )20برای آنکه کاالیی را خریداری نماید به پیشواز فروشنده کاال نرود .یعنی صلبر کنلد تلا کلاال
وارد شهر شود .اما اگر خروج شخص برای هدف دیگری به غیر از خرید کاال باشد در این صلورت
اگر فروشنده بیرون شهر ببیند و احدی از آنها از قیملت آن کلاال در شلهر بلا خبلر نباشلند ایلن
کراهت برداشته میشود.
 )2۱احتکار نکردن کاال .شهید ثانی (رضوان اهلل علیه) :در صورتی کله ملردم بله آن کلاالیی کله
احتکار میشود نیازمند باشند ،این عم حرام است.
تعریف احتکار :دم آوری کاالهای اساسی به امید آنکه قیمت آنها افزایش پیدا کند.
نکته :احتکار تنها در موارد زیر اتفا میافتد:
.۱
.2
.۳
.4
.5
.6
.7

۱

گندم
دو
خرما
کشمش
روغن
روغن زیتون
نمک

تذکر :اگر چنانچه کاالیی اساسی به صورت انجاصاری در اختیار فردی باشد و دامعه به آن نیلاز
داشته باشد و او از فروش کاال استنکاف ورزد به دلی قاعد الضرر در این صورت حلاکم کلاالی او
را قیمت گذاری میکند و به فروش میرساند.
 )22بنا بر قول قویتر ،ربا نگرفتن در اموال شمردنی .همچنین ترک ربا در بیعی کله امکلان ربلا
در آنها زیاد ودود دارد .مر فروش دو کاال به صورت نسیه به شرط اختالف دنس.

 -۱مصادیق احتکار بین فقها اختالفی است .ما در اینجا نظر شهیدین(رضوان اهلل علیهما) را تبیین نمودیم.
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متون فقه ( ۱فقه معامالت)

 )2۳عدم بیان مقدار قیمت اصلی کاال و سود و زیانی که در مورد خرید و فروش آن کاال صلورت
گرفته است.
 )24عدم فروش کاالهای پیمانهای و موزون در حالتی که قبض نشدهاند.
شهید ثانی (رضوان اهلل علیه) با نظر شیخ وسی (رضوان اهلل علیه) بنا بر حرملت ایلن نلوع بیل
موافق است.

کتاب التجارة -۲4 /بیع الثمار

 -24بیع الثمار:



۹۱

۱

مول یجوز بيع الثمرة قبْ ههورها) وهو بروزها إلى الوجود وإن كان في طلةع ،أو كمةام معامةا)
واحدا .بمعنى ثمرة ذل

العام وإن وجدت في شهر ،أو أقْ ،سواء في ذل

ثمةرة النخةْ ،وغيرهةا،

وهو موضع وفاق ،وسواء ضم إليها شيئا ،أم ل مول) بيعها قبْ ههورها أیضا مأزید) من عةام معلةى
الصح) للغرر.
مویجوز) بيعها مبعد بدو صالحها) إجماعا ،موفي جوازه قبله بعد الظهور) من غير ضميم  ،ول زیادة
عن عام ،ول مع الصْ ول بشر القطع مخالف ،أقربه الكراه ).
مویجوز بيع الخضر بعد انعقادها) وإن لم یتناه عظمها ملقط ولقطات معين ) أي معلوم العةدد ،مكمةا
یجوز شراء الثمرة الظاهرة ،وما یتجدد في تل

السن  ،وفي غيرها) مع ضةبك السةنين ،لن الظةاهر

منها بمنزل الضميم إلى المعدوم ،سواء كان المتجددة من جنس الخارج  ،أم غيره.

لغات مهم:
ثمار :میوهها
لَ ْ :شکوفه کمام = غالف
بُدُوِّ صالحیها :بعد از آنکه سالمتش معلوم شد
الخُضَرْ :سبزیجات
لقطة :چیدن

 -۱در بین بحث از آداب البی و بی الرمار در شرح لمعه بحلث بیل الحیلوان قلرار دارد .در اینجلا بله دلیل اختصلار در
مباحث و همچنین عدم ابتالء مسائ حقوقی روز با این مبحث آن را حذف نموده و به سراغ بحث بی الرمار رفتیم.
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متون فقه ( ۱فقه معامالت)

بیع میوهها
پیش فروش میوههای درخت به مدت یکسال (یعنی آن چیزی که به ملدت یکسلال ملیرویلد)
دایز نیست.
مقصود از ظهور میوه اص ودود آن است گرچه به صلورت شلکوفه یلا در غالفلش باشلد صلد
میکند.
فروش میوه بعد از آنکه سالمتش معلوم شد دایز است .ولی این که آیا میتوان قب از یکسلال و
پس از ظهور ،فروخت اختالف است که قول درستتر اکراه چنین بیعی است.
نکته :اگر بی مودود  +معدوم صورت گیرد بی صحیح است.
مرالً ،خریداری میوهها ظهور پیدا کرده  +میوههایی که در سال بعلد و یلا سلالهلای بعلد از آن
ظهور مینماید.

فروختن سبزیجات:
فروش ،به شرط سبز شدن به شرط آنکه یک یا چند بار چیده شود صحیح است.

کتاب التجارة -۲۵ /بیعُ الثَمرةُ بجنسها
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 -25بیعُالثَمرةُ بجنسها:
ل یجوز بيع الثمرة بجنسها) أي نوعها الخاص كالعنب بالعنب والزبيةب ،والرطةب بالرطةب والتمةر
معلى أصولها) ،أما بعد جمعها فيصح مع التساوى منخةال كةان) المبيةع ثمةره ،مأو غيةره) ،مول بيةع
السنبْ بحب منه ،أو من غيره من جنسه ،ویسمى محاقل )

لغات مهم:
السُنبُ  :خوشه
حَبّ :دانه

بیع میوه به میوهای هم جنس آن (:دو حالت دارد)
اگر روی درخت باشد :اگر هم دنس باشد ،صحیح نیست
اگر چیده شده باشد :به شرط آنکه مساوی باشد ،صحیح است
نکته :فروش خوشه در مقاب دانه از همان دنس میوه نیز صحیح نیست.

 -۱این فروض به دلی به ودود آمدن ربا مطرح میگردد.

۱
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متون فقه ( ۱فقه معامالت)

 -26حقُّ المارَّة:
یجوز الكْ مما یمر به من ثمر النخْ والفواكه والزرع ،بشر عةدم القصةد ،وعةدم الفسةاد) أمةا
أصْ الجواز فعليه الكثر .وأما اشترا عدم القصد فلدلل هاهر المرور عليه ،والمراد كون الطریةه
قریب منها بحيث یصدق المرور عليها عرفا ،ل أن یكون طریقه على نفةس الشةجرة .وأمةا الشةر
الثاني فرواه عبداهلل بن سنان عن الصادق عليه السالم ،قال یأكةْ منهةا ،ول یفسةد ،والمةراد بةه أن
یأكْ كثيرا بحيث یؤثر فيها أثرا بينا ویصدق مع الفساد عرفا ،ویختل ،ذل

بكثرة الثمرة والمةارة

وقتلهما ،وزاد بعضهم عدم علم الكراه ول هنها ،وكون الثمرة على الشجرة.
مول یجوز أن یحمْ) معه شيئا منها وإن قةْ ،للنهةي عنةه صةریحا فةي الخبةار ،ومثلةه أن یطعةم
أصحابه ،وقوفا فيما خال ،الصْ على موضع الرخص  ،وهو أكله بالشر  .موتركه بالكلية أولةى)،
للخالف فيه.

حق عابران:
در صورتی که شخصی از کنار درخت و یا زمین زراعی عبور میکند و این عبلور بلا برناملهریلزی
قبلی نباشد (از روی قصد نیست) و افسادی نیز صورت نمیگیرد میتواند فقلط از میلوه درختلی
که شاخهاش در بیرون از باغ یا خانه افتاده است بخورد به شر ی که درخت از بلین نلرود یعنلی
میوهها از بین نرود {در واق در خوردن خود افراط نکند}.
نکته :دایز نیست که میوهها را با خود ببرد .و اگر اصالً این کار را انجام ندهد بهتر است.

کتاب التجارة -۲7 /بیعُ الصرف
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 -27بیعُ الصرف:
موهو بيع الثمان) وهي الذهب والفض مبمثلها ،ویشتر فيةه) زیةادة علةى غيةره مةن أفةراد البيةع
مالتقابض في المجلس) الذي وقع فيه العقد ،مأو اصطحابهما) في المشي عرفا وإن فارقاه مإلى) حين
مالقبض) ،ویصد الصطحاب بعدم زیادة المساف التي بينهما عنها وق العقد ،فلو زادت ولةو خطةوة
بطْ ،مأو رضاه) أي رضا الغریم الذي هو المشتري ،كما یدل عليه آخر المسأل مبما فةي ذمتةه) أى
ذم المدیون الذي هو البائع مقبضا) أى مقبوضا ،أقام المصةدر مقةام المفعةول مبوكالتةه) إیةاه مفةي
القبض) لما في ذمته .وذل
آخر) ،فإن ذل

مفيما إذا اشترى) من له في ذمته نقد مبما فةي ذمتةه) مةن النقةد منقةدا

یصير بمنزل المقبوض.

مولو قبض البعض) خاص قبْ التفرق مصح فيه) أي في ذل

الةبعض المقبةوض وبطةْ فةي البةاقي

موتخيرا) معا في إجازة ما صح فيه وفسخه ،لتبعض الصفق مإذا لم یكةن مةن أحةدهما تفةریك) فةي
تأخير القبض ،ولوكان تأخيره بتفریطهما فال خيار لهما ،ولو اختص أحدهما به سقك خياره ،اآلخر.
مول بد من قبض الوكيْ) في القبض عنهما ،أو عن أحدهما مفي مجلس العقد قبْ تفرق المتعاقدین).
مولو كان وكيال في الصرف) سواء كان مع ذل

وكيال في القةبض ،أم ل مفةالمعتبر مفارقتةه) لمةن

وقع العقد معه دون المال  .والضابك أن المعتبر التقابض قبْ تفرق المتعاقدین ،سواء كانةا مةالكين،
أم وكيلين.
مول یجوز التفاضْ في الجنس الواحد) ،لنه حينئذ یجمع حكم الربا والصرف فيعتبر فيه التقابض في
المجلس نظر إلى الصرف ،وعدم التفاضْ نظرا إلى الربا ،سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصةف  ،أم
اختلفا ،بْ موإن كان أحدهما مكسورا ،أو ردیئا) واآلخر صحيحا ،أو جيد الجوهر.
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متون فقه ( ۱فقه معامالت)

لغات مهم:
اصْطحابُهما :در کنار هم بودن {کنار هم راه رفتن}
مکسوراً :شکسته شود
ردیئاً :دنس پست

بیع صرف:
بی صرف یعنی بی اُثْمان و اُثمان یعنی بی

ال و نقره به یکدیگر.

شرائط بیع صَرْف:
 .۱تمامی شرو ی که برای بی ذکر گردید .به اضافه شرط ذی :
 .2تقابض در مجلس عقد؛ یعنی در واق رد و بدل باید در همان مکان که عقد صورت ملیگیلرد
همراه با عقد انجام شود .یا اینکه تا زمانی که قبض نشده است رفین در کنار هم باشلند گرچله
مجلس عقد را ترک کرده باشند
مرالً ،با هم قدم میزنند به شک متعارف آن و یا اینکه به صورت وکلالتی کله مشلتری بله بلای
می دهد آنچه که در ذمه دارد را قبض شده به حساب آورد .بنابراین در عقد صَرف مسئلهی مهلم
به عالوه ی تمام شروط بی این است که باید به هر شکلی که شلده قلبض و اقبلاض در مجللس
عقد صورت گیرد.
نکته :اگر پیش از ددا شدن از مجلس عقد ،فقط بخشی از ثمن به قبض درآید ،عقد نسلبت بله
همان مقدار صحیح و نسبت به باقیمانده با است و به شلرط آنکله هلیچ یلک از لرفین در
تأخیر قبض تفریط نکرده باشند خیار فسخ دارند و میتوانند بله دلیل تلبعض صلفقه معاملله را
نسبت به مقداری که صحیح است امضاء کنند یا اینکه {کالً} آن را با و فسخ نمایند.
تذکر :باید دقت کرد که مقصود دمله ی اخیر در ملورد قسلمتی از عقلد بیل صَلرْف اسلت کله
صحیح انجام شده (یعنی در مجلس عقد قبض و اقباض شده) چلرا کله آن بخشلی کله قلبض و
اقباض نشده است (در مجلس عقد) که کالً با است و اگر بخواهیم خیار تلبعض صلفقه را در
مورد آن بحث کنیم تکلیف به ماالیطا کردهایم یعنی اصالً از موضوع بحث ما خارج اسلت .ایلن
امضاء یا رد مربوط به بخش صحیح است.
نکته :در بی صَرْف دنس واحد نباید هیچکدام از ثمن و مرمن بر دیگری زیادتی داشته باشند.

کتاب التجارة -۲7 /بیعُ الصرف
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1

بی صرف ،بی ال به ال یا نقره ،یا نقره به نقره یا ال است .و بلین سلکّه دار آنهلا و غیلر آن
فرقی نیست ،حتی در «کلبتون» که از ابریشم و یکی از ال و نقره ساخته شده است ،در صورتی
که به کلبتون دیگری فروخته شود و ال و نقرهای که در آنها است برابر هم حسلاب شلود بیل
صرف است .و اما اگر دو لباس (که ال و نقره در آنها به کار رفته) برابر هم حساب شلود ظلاهراً
بی صرف در آن داری نیست و همچنین اگر (به عنوان لباس) به یکی از آنها فروختله شلود .و
در صحت بی صرف قبض کردن هر دو در مجلس شرط است ،پس اگلر متفلرّ شلوند و هلر دو
قبض نکرده باشند ،بی با است .و اگر مقداری قبض شود فقط در آن صحیح است و در آنچله
قبض نشده ،با است .و همچنین اگر یکی از آنها همراه با غیر ال و نقره ،در یک معاملله بله
یکی از آنها فروخته شود و همه را قبض نکنند تا متفرّ شوند نسبت به نقد ( ال یا نقره) با
است و نسبت به غیر آن صحیح است.
مسأله 1ـ اگر همراه یکدیگر ،از مجلس معامله مفارقت نمودند (که خودشان از هم ددا نشلوند)
بی با

نیست؛ پس اگر قب از آن که ددا شوند ،هر دو قبض کنند صحیح است.

مسأله 2ـ در معاوضة ال و نقره وقتی تقابض (قبض از هر دو رف) شرط اسلت کله معاوضله
در قالب بی باشد نه در قالب غیر آن مانند صلح و هبة با عوض و غیر اینها (که در آنها تقابض
شرط نیست).
مسأله 3ـ اگر معامله بر نوت و منات و پولهای کاغذی که در زمان ملا متعلارف اسلت ،از یلک
رف یا دو رف واق شود ظاهر آن است که احکام بی صرف بر آنها داری نمی شود ،وللیکن
اضافی گرفتن اگر به قصد فرار از ربا باشد ،دایز نیست .پس کسی که می خواهد بلا سلود قلرض
بدهد و برای فرار از ربا پولهای کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد کار حرامی کرده اسلت و بیل
هم با است .و اگر در موردی ،انجام معامله ،بین ال و نقره فرض شود و پولهلای ذکلر شلدة
باال مانند چکهای تجارتی باشد صرف در آنها داری است و ربا (هلم) ثابلت اسلت .للیکن ایلن
مطلب در امرال این پولها در این زمان ،تنها فرض است ،و در این صلورت (فرضلی کله معاملله
بین ال و نقره واق شده نه بین پولهای کاغذی) قبض مذکورات در تقلابض معتبلر در صلرف،
کفایت نمیکند.

 -۱با تلخیص از کتاب تحریر الوسیله  ،کتاب البی امام خمینی(رضوان اهلل علیه)
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متون فقه ( ۱فقه معامالت)

مسأله 4ـ در ذمّه بودن آن ،ظاهراً در قبض کفایت میکند و احتیاج بله قلبض خلاردی نلدارد؛
پس اگر عمرو در ذمّة زید چند درهم (سکة نقره) داشته باشد و آنها را (به خود زیلد) بله چنلد
دینار (سکة ال) بفروشد و قب از تفر دینارها را قبض نماید صلحیح اسلت ،بلکله اگلر زیلد را
وکی کند که از رف او دینارها را قبض نماید ،صحیح است.
مسأله 5ـ اگر چند درهم را با بی صرف بخرد ،سپس با آن ها قب از قبض درهم ها ،چند دینلار
بخرد ،دومی صحیح نیست؛ پس وقتی بعد از آن قب از ددا شلدن ،تقلابض حاصل شلود اوّللی
صحیح است و اگر قب از تقابض ددا شوند اوّلی هم با است.
مسأله 6ـ اگر چند درهم از کسی لبکار باشد و به بدهکار بگوید :آن درهمها را به چنلد دینلار
تبدی کن ،پس او راضی شود و آن دینارها را عوض درهمهلا بله ذمّله بگیلرد ،پلس اگلر چنلین
کالمی ،وکی نمودن او در فروش آنچه در ذمّهاش بوده به چیز دیگر باشد ،صحیح اسلت و گرنله
به مجرد رضایت او به تبدی آنها و قبول مذکور ،مشک است که معامله واقل شلود و احتملال
این که این کار عنوان دیگری غیر از بی باشد ،بعید است.
مسأله 7ـ درهم ها و دینارهایی که در آن غش شده (و تقلبی) است هر گاه بین عموم ملردم لل
ولو این که مغشوش بودن آن را بدانند ل رایج باشد ،مصرف کردن و خرج کردن و معامله با آنها
دایز است ،و گرنه دایز نیست مگر بعد از ظاهر نمودن حال آنها؛ و احتیاط (مستحب) آن است
که شکسته شوند اگرچه برای غش (و فریب) درست نشده باشند.
مسأله 8ـ از آن دایی که ال و نقره از (ادناس) ربوی میباشند ،پس هر کدام از آن ها کله بله
دنس خودش فروخته شود بر خریدار و فروشنده الزم است وری آن را واقل سلازند تلا در ربلا
نیفتند ،به این که اضافه ای نباشلد ،و ایلن مطللب از چیزهلایی اسلت کله خریلدار و فروشلنده ل
مخصوصاً صرّافها ل سزاوار است به آن اهمیت بدهند .و به تحقیق از صرافی نهلی شلده اسلت ،و
تعلی آورده شده که صراف از ربا سالم نمیماند.
مسأله 9ـ در ضمیمه ،ودود چیزی که داخ

ال و نقره است که اگر از آن ها دلدا شلود دارای

مالیت باشد ،کفایت میکند ،پس اگر نقرهای که چیزی داخل دارد ،بله ماننلد خلودش فروختله
شود ،به هم وزن و اضافی ،دایز است؛ در صورتی که مقصود ،فرار از ربلا نباشلد .و اگلر بله نقلرة
خالص فروخته شود باید نقرة خالص زیادتر از آن باشد تلا آن زیلادی مقابل آن ضلمیمهای کله
داخ آن نقره است قرار بگیرد .و وقتی مقدار نقره و ضمیمة داخ آن معلوم نباشلد ،بله دلنس
دیگر و یا به مقداری از نقره فروخته میشود که ادماالً بدانند کله از نقلرهای کله در نقلرة دارای
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ضمیمه است زیادتر است .و همچنین است چیزهایی که به ال یا نقره و مانند آنها تلزیین داده
شده است.
مسأله 10ـ اگر نقرة معیّنی را مرالً به نقره یا الیی بخرد آنگاه آن را از غیر دنس نقره بیابلد لل
مانند مسّ و سرب ل بی با است و حق مطالبة بدل آن را ندارد ،چنان که بای حق ندارد او را
الزام به بدل نماید .و اگر بعضی از آن را از غیر آن دنس بیابد بی در آن با  ،و در بقیه صحیح
است و حق دارد همه را به خا ر تبعیض در کاالی مورد معامله ،رد کند و بلای هلم در صلورتی
که دریان را نمیدانسته میتواند آن را رد کند .و اگر نقرهای را به صورت کلّی در ذمّه به ال یلا
نقره بخرد و بعد از آن که آن را قبض کرد ،ببیند همه یا قسمتی از آنچه که پرداخت شده ،نقلره
نیست ،پس اگر قب از ددا شدن از همدیگر باشد ،فروشنده حلق دارد دلنس را علوض کنلد و
مشتری حق دارد مطالبة عوض نماید و اگر بعد از ددا شدن باشد بیل در همله یلا بعلض آن لل
بق آنچه گذشت ل با است .این در صورتی است که از غیر دنس باشد .و املا اگلر از دلنس
آن باشد و لیکن عیبی در آن ظاهر شود مانند خشن بودن مادهاش ،و دخی بیش از حد متعارف
و اضطراب سکّه و مانند آن ،پس در صورت اول ل و آن عبارت است از این که مبیل نقلرة معلیّن
در خارج باشد ل حق دارد یا همه را رد کند یا همه را نگاه دارد و حق ندارد که تنها معیوب را در
صورتی که بعض آن معیوب باشد رد کند؛ البته اشلکالی دارد کله در خیلار عیلب گذشلت .و در
صورتی که عوض و معوض هر دو از یک دنس باشند مانند نقره به نقره ،در ماننلد خشلن بلودن
مادّه و اضطراب سکّه ،بنابر احتیاط (وادب) ل اگر اقوی نباشد ل حق مطالبلة ارش را نلدارد؛ زیلرا
ربا الزم میآید .و اگر از نظر دنس مخالف باشند ،مانند نقره به ال ،حق مطالبلة ارش را قبل از
ددا شدن دارد و اما بعلد از دلدا شلدن ،اشلکال دارد ،خصوصل ًا اگلر ارش از لال و نقلره باشلد.
ولیکن اقوی آن است که حق مطالبة ارش را دارد مخصوصاً اگر از غیلر لال و نقلره باشلد .و املا
در صورت دوم ل و آن عبارت اسلت از ایلن کله مبیل کلّلی در ذمّله باشلد و در آنچله پرداختله
عیب نمایان شود ل بعید نیست پیش از ددا شدن مخیّر باشد بین ایلن کله معیلوب را بلا هملان
ثمن نگاه دارد و یا بلدل را مطالبله نمایلد .و املا بعلد از دلدا شلدن در آن اشلکال اسلت؛ و آیلا
حق گرفتن ارش را دارد؟ اقرب ،آن است که حتی در دو دلنس مخلالف ماننلد نقلره بله لال و
حتی قب از تفرّ هم (چنین حقی) ثابت نیست.
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متون فقه ( ۱فقه معامالت)

 -28السَّلَفْ:
وهو بيع ممضمون) في الذم  ،مضبو بمال معلوم مقبوض في المجلةس إلةى أجةْ معلةوم بصةيغ
خاص  ،موینعقد بقوله) أي قول المسلم وهو المشةتري مأسةلم إلية  ،أو أسةلفت ) ،أو سةلفت
بالتضعي ،،وفي سلمت

وجه ،مكذا في كذا إلى كذا ،ویقبْ المخاطب) وهو المسلم إليه وهو البةائع

بقوله :قبل وشبهه ،ولو جعْ الیجاب منه جاز بلفظ البيع والتملية  ،واسةتلم منة

واسةتلف

وتسلف ونحوه.

لغات مهم:
مُسْلِم :مشتری در بی سلف
مُسْلِمُالیه :فروشنده در بی سلف

بیع سلف {سَلَم}:
یعنی بی مدت دار ،پیش فروش.
سَلَمْ :سلْف = یعنی پیش فروش
مر پیش فروش ماشین ،کاالهایی که در بورسها ودود دارد و پیش فروش میشود.
۱
در واق پول را پیش میگیرند و دنس را بعد از مدتی تحوی میدهند.
صیغه توسط مشتری خوانده می شود و قبول توسط بای ولی اگر بر عکس باشد بلا هملان الفلاظ
بعتُ و شریتُ میتوان این بی را نیز صورت داد.
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