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از  شیسلف پ عیامکان فروش مب
و  عهیشن هایفق دگاهیاز د دیسررس

  تسناهل 
  24/5/96: دییتأخ یتار  17/2/96: افتیخ دریتار

  *يرویش نیعبدالحس   __ ________________________________   
 هادي رحمانی**

  دهیچک
 دیرا با حکــم فــروش آن پــس از سررســ دیاز سررس پیشسلف  عیحکم فروش مب هیامام نهایفق

 وهیبــه شــ زین سنتاهل  نهایدانند. فقیممنوع م دیاز سررس پیشدانند و فروش آن را می متفاوت
 پــیشسلف  عیحکم فروش مب آنان تیصورت که اکثر ؛ به ایناندله پرداختهئمس نیبه ا یمتفاوت

از قــبض پــیش داننــد و فــروش آن را یبا حکم فروش آن پس از قــبض متفــاوت مــ ااز قبض ر
باعــث  ســنتو فقــه اهــل  هیــفقــه امام نیوضع حکم مــا بــ» مبدأ«اختلاف در  نیدانند. ایممنوع م

اوراق ســلف  يابزارســاز يمانع، در عرصه عمل، بــرا پدیدآمدن فراوان و يدهایترد پدیدآمدن
 يطــور؛ بــهاست دهشاوراق  نیا يبرا ایپو ياهیبازار ثانو پدیدآمدن) و یاوراق سلف نفت ویژهبه(

  است.  دهشمنعکس  زیسازمان بورس و اوراق بهادار ن یفقه تهیکم هايهدر مصوب هاابهام نیکه ا
کــه  میاافتهیدست  جهینت نی، به اسنتو اهل  عهیش نهاینظر فق یبا بررس روپیش قیتحق در
از  پــیشســلف  عیــاســت کــه امکــان فــروش مب نیــا سنتو اهل  عهیش نهایفق يآرا ندیبرا

  وجود ندارد. دیسررس

  .قبض د،یسلف، سررس عیعقد سلف، فروش مب ،یاوراق سلف نفت: يدیواژگان کل
                                                   

  ).ashiravi@ut.ac.ir( دانشگاه تهران یاستاد گروه حقوق خصوص .*
  ).rahmani.hadi@yahoo.com( دانشگاه تهران یفاراب سیپرد یحقوق خصوص يادکتر يدانشجو. **

mailto:ashiravi@ut.ac.ir
mailto:rahmani.hadi@yahoo.com
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 مقدمه

در نگاه نخست، دلالت بر این امر دارد کــه کالــاي  نهاینظر مشهور فقکه این با توجه به
ثانوي فروش ، خریدوفروختتوان پیش از سررسید نمی شده به قرارداد سلف راهخرید

حقیقــت چــرا کــه در  شــودرو میروبــهبا مشکل جــدي  پیش از سررسید اوراق سلف
مالکیت مشاع دارندگان اوراق از کالاي  خریدوفروش این اوراق به معناي خریدوفروش

و نیــازي بــه  کنــیم براي تأمین مالی استفاده فقطشده است. اگر از اوراق سلف  خریده
آید و امکان استفاده از پیش نمی مشکلیاوراق نباشد بازار ثانویه براي این  پدیدساختن

کلان نیز وجود دارد اما اگر بخواهیم بازار ثانویه  هايخریدوفروشاوراق سلف حتی در 
باید ابتدا مشکل فقهی فروش مبیع سلف پیش از سررســید  پدید آوریمبراي این اوراق 

به اهمیت تحقیق در ایــن موضــوع گوناگون  که متخصصین امر در جاهاي کنیمرا حل 
، 1392آرانــی، موســویان، وثــوق و فرهادیــان :بــه ك.(بــراي نمونــه ر اندپافشاري کرده

اي مصوبه» سلف موازي و حواله« فقهی سازمان بورس درباره کمیتهچنین هم ).193ص
و  شــدهبحــث  30/09/1390و  16/09/1390، 18/08/1390هاي دارد کــه در جلســه

دربــاره  است. در بند دوم این مصــوبه، اهمیــت و لــزوم تحقیــق شده تصویب سرانجام
  قرار گرفته است: پافشاريفروش مبیع سلف پیش از سررسید با این بیان مورد 

مبیع سلف  خریدوفروش سلف نفتی در بازار ثانوي، مصداقهاي خریدوفروش گواهی
 داننــد، ایــنمــی پیش از سررسید است که مشهور فقیهان شیعه مخالف آن بوده و باطل

گوي علمی است اما بــراي ابزارســازي وچه از دید فقهی محل بحث و گفت گر مسئله
  کاري مطابق فتواي مشهور دارد. نیاز به راه

ی کــه در نهــایی نظر فقیو زیربنااي با بررسی ریشه یم کههست بر آن روپیش در مقاله
 بپردازیم و به پاســخ ایــن بارهناجتهاد قرار دارند، به بحث علمی و فقهی در ایهاي هقل

  ر است:فروش مبیع سلف، سه حالت قابل تصودست یابیم. براي پرسش 
بررســی دقیــق  روپــیش الف) فروش مبیع سلف پیش از سررسید کــه در پــژوهش

   شد.خواهد 
ایــن حالــت بــین دربــاره  ب) فروش مبیع سلف پس از سررسید و پیش از قــبض کــه

چه با کراهت،  اصل جواز آن را اگر شیعه نهایاما اکثر فق وجود داردنظر اختلاف نهایفق
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. البتــه در حالــت )320-325، صق1404نجفــی،  /473، ص]تابی[(عاملی،  قبول دارند
بــه  )،ســنتاز قبض مخالف باشند (اهل  پیشبا فروش مبیع سلف اي معمول اگر عده

 ؛ بنــابراینندارنداز سررسید را نیز قبول پیش  فروش مبیع سلفجواز معناست که این 
  پوشانی دارد.از این لحاظ قسمت (ب) با قسمت (الف) هم

 گونه اختلافی همــهج) فروش مبیع سلف پس از سررسید و پس از قبض که بدون هیچ
کــرده  چرا که کسی کــه کالــائی را خریــده و آن را قــبضاند آن را جایز دانسته نهایفق
 خواهد (خود فروشــندهمی به هر کسی کهتواند آن کالا را می و است مالک آنشک بی

، ق1404(نجفــی، کنــد  اولیه یا شخص ثالث) بفروشد یا به هــر عقــد دیگــري منتقــل
سلف بر مبیع از همان زمان عقد محقــق  ). البته باید گفت که مالکیت فروشنده320ص

مجازبودن فروش مبیع سلف  علت ؛ بنابراینکمتر اختلاف شده است بارهاست و در این
تواند تحقق مالکیت از زمان قبض باشد بلکه علت نمی از سررسید و پس از قبضپس 

اصلی این امر، این است که پس از قبض عقد سلم شبیه یک عقــد بیــع حــال متــداول 
  کسی در مجازبودن فروش مبیع مقبوض تردیدي ندارد. دانیم هیچمی است که

سررســید از دیــدگاه براي بررسی جواز یا عدم جواز فروش مبیــع ســلف پــیش از 
موافقان و مخالفان فروش مبیع ســلف پــیش از سررســید را  هاي، لازم است نظرنهایفق

. با توجه بــه اقدام کنیمی یبندي نهاو جمع هاسپس به تحلیل نظر کرده جداگانه بررسی
، لــازم اســت بارهدر این سنتشیعه و اهل  نهایفق هايی بین استدلالیوجود تفاوت مبنا

  د. شوطور جداگانه بررسی هب سنتشیعه و اهل  نهاینظر فق

  شیعه  نهاینظر فق
نخست که در اکثریت نیز هستند، فــروش  دسته :اندشیعه بر دو دسته نهایفق بارهدر این

باشند، قائل می دوم که در اقلیت دانند و دستهنمی از سررسید را مجازپیش  مبیع سلف
دو دسته هستند. در ادامه به بررسی نظر ایناز سررسید پیش  به جواز فروش مبیع سلف

  پردازیم. می صورت جداگانهبه

  نظرهاي فقیهان شیعه مخالف امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید. 1
 به عدم امکان فروش مبیــع ســلف نهای، بیشتر فقکردیماشاره  پیش از اینطور که همان
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آورده است اگر  شرائع الإسلامت بر در تعلیقا شیرازيحسینی. باور دارنداز سررسید پیش 
 از سررسید آن را بفروشد اما پــس از سررســیدپیش  تواندنمی چیزي را به سلف بخرد

تواند آن را می باشد نکردهتواند آن را بفروشد. پس از سررسید حتی اگر آن را قبض می
رت اولیه بفروشد اما فروش کالا به دیگري پــس از سررســید در صــو به خود فروشنده

، شــیرازيحسینی). از دیدگاه 333، صق1425شیرازي، عدم قبض کراهت دارد (حسینی
  . است عدم امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید مسلّم

که  کندمی صورت نقلبه این را محقق حلیابتدا کلام  تنقیح الرائعدر  فاضل مقداد
اگــر  یمجاز است حت دیو بعد از سررس ستیمجاز ن دیاز سررسپیش  سلم عیفروش مب

بــا وجــود  دیسلف پس از سررســ عیفروش مب ،غذادرباره  اما ؛باشدنکرده  آن را قبض
. سپس مــدعی شــده گریو چه به شخص د هیاول عدم قبض مجاز است چه به فروشنده

اســت ســپس کــرده  پیش از سررســید نهــی» سلم«از فروش  است که پیامبر اسلام
فیــه یــا مبیــع ســلف اســت کــه بیــان پیــامبر همان مسلم» سلم«افزوده است که مراد از 

بــر ممنوعیــت فــروش  فاضل مقدادشیء با مصدر بوده است.  از باب تسمیه اکرم
از  بنــابراین). 145، صق1404ی، اســت (حلّــکرده  از سررسید ادعاي اجماعپیش  مبیع

ه از شــدروایت نقل علتنیز ممنوعیت فروش مبیع سلم پیش از سررسید به ويدیدگاه 
  .است و نیز اجماع منقول، قطعی و مسلّم پیامبر اکرم

گویــد مــی داند امــانمی فروش مبیع سلف پیش از سررسید را جایز ،جواهرصاحب 
عــدم قــدرت وي بــر  علتعدم مالکیت خریدار است و نه به علتاین عدم جواز نه به

بارتی خــود عقــد و به ع شودمی تسلیم چرا که به باور وي، ملکیت با خود عقد حاصل
سبب ملکیت است و قدرت بر تسلیم مبیــع ســلف نیــز در سررســید شــرط اســت. در 

، علت مخالفت خود با فروش مبیع ســلف پــیش از سررســید را جواهرصاحب  حقیقت
 داند.می ...و  المقاصدجامع)، 228، صق1417(حلبی،  غنیهاجماع منقول از تنقیح (همان)، 

از پــیش  فروش مبیع ســلفکه این مبنی بر وسیلهقول صاحب  جواهرصاحب چنین هم
ن را کــه بــا اسررسید به جنس دیگر مجاز است را معتبر ندانسته و نظــر برخــی متــأخر

 پذیرد.نمی دانندمی استناد به عمومات بیع، فروش مبیع سلف پیش از سررسید را جایز
دانــد مــی شــدهبیانقــول خود را تابع اجماع من جواهرخلاصه باید گفت صاحب  طوربه
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قطع  طوربه پردازد،می وسیلهنظر صاحب  ) و چون به رد319-320، صق1404(نجفی، 
  داند. نمی از سررسید را مجازپیش  فروش مبیع سلف

 از سررسید را در هیچ حــالتی جــایزپیش  فروش مبیع سلف الکرامهمفتاحدر  عاملی
)، 525، صق1417آبــی، (فاضــل الرمــوزکشف آن را اجماع نقل شده از  علتداند و نمی
(عــاملی،  المقاصــدجــامع)، 228، صق1417(حلبــی،  غنیه)، 145، صق1404(حلّی،  تنقیح

(بحرانــی،  حــدائقو  کفایــه)، 360، صق1403(اردبیلی،  البرهــانمجمع، *)241، صق1414
را  میســیفاضــلو  شــهید ثــانی، شــهید اول ،عاملیداند. می )35-36، صق1405

 اســت اشــکالیداند که صلح بر مبیع سلف پــیش از سررســید بــمی متمایل به این نظر
 دارد کــه در ادامــه ریــاضبه نظــر صــاحب اي اشارهچنین هم ).473، ص]تابی[(عاملی، 

 . شودمیمستقل بررسی  طوربه
 خلاف مجــازیمطلق و بطور بهفروش مبیع سلف پیش از سررسید را  ریاضصاحب 

یا مؤجل باشد.  حال صورتبه نخست یا دیگري و چه فروش آن به فروشنده داندنمی
 از سررســیدپــیش  ن را قائل به جواز مطلق فروش مبیــع ســلفاروي فقط برخی متأخ

دانند و فروش می دسته حق خریدار سلف بر موضوع سلف را حق مالیداند که اینمی
پیش از سررسید با عدم استحقاق که فروش مبیع سلف  باور دارندآن را مجاز دانسته و 

چرا که عدم استحقاق به مطالبه تعلق دارد و نه  ؛ندارد منافاتی مشتري اول بر مبیع سلف
یعنی وي استحقاق ملکیت دارد و مالک است اما هنوز تا سررسید، اســتحقاق ـ ملکیت 

از پــیش  چــه اگــر اســت؛و استحقاق مطالبه، حاصــل اســتحقاق ملکیــت  ـمطالبه ندارد
کلی شــرط صــحت معاملــه  طوربه . قدرت بر تسلیم نیزیستن سررسید مجاز به مطالبه

اعیان غائب صحیح نیست مگر پس  خریدوفروش است نه در زمان انعقاد قرارداد وگرنه
دســته بــه و وجود قدرت بر تسلیم در زمان معاملــه. امــا نظــر ایــنها از حاضرکردن آن

فاضــل و  شــرحدر  محقــق ثــانیو  تنقیحو  نیهغکه  باشدمیاجماع، فاسد است و ظاهر 
، اجماع بر عدم امکان فروش مبیع پــیش از سررســید را محــرز ارشاد شرحدر  اردبیلی
عدم  نهایاز فق فراوانی). این در حالی است که تعداد 571، ص]تابی[(حائري، اند دانسته

                                                   
 شود.نمی ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید دیده بارهاستدلال به اجماع در المقاصدجامعالبته ظاهراً در  .*
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 ،مثال طور؛ بهننددامی ل منع فروش مبیع سلف پیش از سررسیدیاستحقاق را یکی از دلا
داند و در می مطلق ممنوعطور بهفروش مبیع سلف پیش از سررسید را  محقق اردبیلی

 استدلال خود به امکان وقوع بیع دین به دین و نیز به عدم استحقاق در حالتی که فروش
، ق1403کنــد (اردبیلــی، مــی حال انجام گیرد (نــه مؤجــل) و اجمــاع اشــارهصورت به

  است. شدهدر جاي خود نقد و بررسی  هااستدلال ) که این360ص
ی را یاگر کالا«نقل شده است که  حضرت ابا عبداللهآورده است که از  حرّ عاملی

فــروش نآن را اي هکــردتا زمانی که آن را قــبض ن -صورت مکیل یا موزون خریدي به
(حرّ عــاملی، » وشیتوانی آن را بفرمی اما اگر در آن کیل یا وزنی نبود، -مگر تولیت آن

دیگــر از آن حضــرت  هــايبر مبناي این روایت و روایت وي). 302-303، صق1409
  .از سررسید را ممنوع دانسته استپیش  فروش مبیع سلف) 303(همان، ص
از سررســید را در دو حالــت پــیش  نیز در ابتدا فروش مبیــع ســلف حــدائقصاحب 

حال و فــروش مبیــع صورت به از سررسیدپیش  است: فروش مبیع سلف کردهبررسی 
که ظاهر آن اســت کــه کرده  ادعاکه آن مؤجل. پس ازصورت به از سررسیدپیش  سلف

 علتحال، بــهصورت به از سررسیدپیش  هیچ خلافی در عدم امکان فروش مبیع سلف
از پــیش  حالت دوم یعنی فروش مبیــع ســلفدرباره  نیست،استحقاق وي بر مبیع عدم 

جل نیز ظاهر نظر صحابه را ممنوعیت آن دانسته و از قول برخی مؤصورت به سررسید
علت این ممنوعیت را اجماع و نیز شمول تحت عنوان بیع  آنانکه کرده  ن نقلااز محقق

در  ویژهاســت بــهرا قابل تأمــل دانســته  واپسیننظر  سرانجامکه اند دین به دین دانسته
سلف بفروشد چــرا  ه خود فروشندهاز سررسید بپیش  حالتی که بخواهد مبیع سلف را

). صــاحب 35-36، صق1405در قــبض وي خواهــد بــود (بحرانــی،  سرانجامکه مبیع 
سازد. وي می بر آن وارد هاییپردازد و ایرادمی در ادامه به نقل اجماع مورد بحث حدائق

، مســالککــه در  نویسدمی را متمایل به جواز دانسته و روضهو  مسالکدر  شهید ثانی
از سررسید، یک حق مــالی پیش  مایل به این نظر است که حق خریدار مبیع سلفوي 

نداشته باشــد ســپس اي از اجل حق مطالبهپیش  چه باشد اگرمی است که بیع آن معتبر
؛ در حــالی کــه که امکان قبض مبیع وجــود نــداردکرده  ، این اشکال را مطرحويخود 

پاسخ داده اســت کــه امکــان ونه گاین سپس این اشکال را است تقبض آن شرط صح
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مطلق شرط شده است که بعد  طوربه قبض در هنگام عقد شرط نشده بلکه امکان قبض
نظــر چنــین هم وي). 46، صق1405از سررسید امکــان قــبض وجــود دارد (بحرانــی، 

و نیــز  شــرح لمعــهدر حواشی وي بــر  حسن)(شیخ شهید ثانیو پسر  تذکرهدر  علامه
دانــد (همــان). ایــن در می جواز فروش مبیع سلف پیش از سررسیدرا  محقق اردبیلی

از پــیش  مطلــق مخــالف فــروش مبیــع ســلفطور بــه تذکرهدر  علامهحالی است که 
و  حلولهپیش  لا یجوز بیع السلف«است: کرده  سررسید است و عیناً از عبارت ذیل استفاده

 ). 359، صق1420(حلّی، » علی کراهیه غیره و الغریمالقبض على پیش  یجوز بعده
 علــت جــایزبــه ایــن  فروش مبیع سلم پــیش از سررســید را روضهدر  شهید ثانی

اما نظر اقوي را صــحت  داند که مشتري در آن زمان استحقاقی نسبت به مبیع نداردنمی
عــاملی،  /421-422، صق1410دانــد (عــاملی، می صلح بر مبیع سلم پیش از سررسید

  ).  384، صق1422
  :دنویسمی ییله خوالآیت

از پــیش  فــروش آن ،خــردبســلف صــورت به در غیر مکیل و موزون، اگــر چیــزي را
اصلی، چه به جنس دیگري یا به جنس ثمن سلف اولیه، به شرط  سررسید به فروشنده

از سررسید مجــاز نیســت و بعــد از پیش  اما فروش آن به غیر، است عدم زیادت مجاز
ثمن چه به جنس دیگري و چه بــا زیــادت، چــه بــا سررسید مجاز است چه به جنس 

  . )61، صق1410ی، یخوموسوي( نقیصه و چه با ثمن مساوي
 مرابحه مطلقــاً جــایزصورت به از قبض راپیش ها در مکیل و موزون فروش آن وي

   نویسد:می ییالله خوآیتاز شاگردان اصلی  روحانیسیدصادق حسینی). همانداند (نمی
از سررسید به پیش  خرند، فروش آنبدر غیر مکیل و موزون اگر چیزي را به عقد سلم 

فروشنده اصلی یا غیر از آن جایز نیست و فروش بعد از سررسید به جنس دیگري غیر 
از ثمن چه با ثمن بیشتر یا کمتر یا مساوي یا به جنس ثمن به شرط عدم اســتلزام ربــا 

  . )112، ص]تابی[، روحانیحسینی( مجاز است
 در مکیل و موزون فروش مبیع سلف پیش از سررسید را با کراهــت جــایز وياما  
مکیل  حالتی که شخص چیزي غیردرباره  کلی طوربه الله سیستانیآیت). هماندانند (می

، ـاست آنهاي قاکه سلف نیز یکی از مصدـ  کندو غیر موزون را بخرد و آن را قبض ن
اما در  ؛)67، صق1417از قبض آن را بفروشد (سیستانی، پیش  تواندمی که باور دارند
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نقــد و صــورت به از سررســیدپیش  توان مبیع سلف رامی که باور دارد مکیل و موزون
 از سررســید را مجــازپیش  سلف فروخت اما فروش به شخص دیگر حال به فروشنده

 ویژهبــهمبیــع ســلف  فــروشدربــاره  وي). پس قدر متیقّن نظر 85داند (همان، صنمی
  اوراق سلف، عدم امکان فروش پیش از سررسید است.درباره 

ضمن استناد به اجماع و اذعان به این امر کــه خریــدار بــه صــرف  الله سبزواريآیت
کــرده  ه و ضرورتی به قبض آن نیست، اضــافهدخرید و انعقاد بیع سلف، مالک مبیع ش

پیدا نکرده و از هر حیث قادر بر تصــرف است که در عرف بر کسی که استیلاء بر مبیع 
). ایــن اســتدلال 37، صق1413د (ســبزواري، کــرتوان اطلــاق مالــک نمی در آن نباشد

دائن آن قرار ندارد  يرسد چرا که هر دینی که در ذمه باشد در استیلانمی نظرمنطقی به
دیدي وجود و در مالکیت عرفیه و شرعیه وي نیز ترکند  تواند در آن تصرفمی اما دائن

). در ضمن شاید عرف زمان فقیه فقیــد، 40، ص1394پور فرد و شهیدي، ندارد (عبدي
 بر مبیع پیدا نکرده اطلــاق مالــک يتوان به کسی که استیلانمی کهکند  دلالت بر این امر

  این ادعا پذیرفتنی نیست. کنونیدر عرف زمان  کرد اما
دانــد نمی اول را مجاز از فروشندهاز سررسید به غیر پیش  فروش مبیع سلم تبریــزي
فروش  فقطاین است که  ويتوان گفت معناي کلام می ) که234، صق1427(تبریزي، 
، روحــانی( سیدمحمد روحــانی .است اول مجاز از سررسید به فروشندهپیش  مبیع سلف

  ) نیز همین نظر را دارند. 311، صق1422(سیستانی،  سیستانی) و 250، صق1417
مورد بحث این است که فروش  نهایفق همه هايکه قدر متیقّن نظر ودشمی ملاحظه
  . یستن از سررسید در هر صورت مجازپیش  مبیع سلف

  شیعه موافق امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید نهایفق هاي. نظر2
از سررســید، برخــی از پــیش  مخالف امکان فروش مبیع سلف نهایفق نظرهاي برابردر 
از سررســید پــیش  مستقیم یا با بیان غیرمستقیم قائل به جواز فروش مبیع سلف نهایفق

 پردازیم.می نهایدسته از فقایننظرهاي هستند. در این قسمت به بررسی 
اگــر خریــدار بخواهــد در زمــان  ) بر این باور اســت کــهحمزهابن( وسیلهصاحب 

سررسید بیع سلف یا پیش از زمان سررسید، مبیع را به خود فروشنده و به همان جنسی 
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که خریده و به مبلغ بیشتري بفروشــد، جــایز نیســت. وي فــروش بــه جــنس دیگــر را 
تــوان کمــک چنــدانی در نمی ). از این نظر242، صق1408داند (طوسی، می اشکالیب

  از سررسید گرفت.پیش  از مطلق فروش مبیع سلفاستنباط جو جهت
یجوز بیع الدّین بعد حلوله «یعنی  شرایععین عبارت بیان بعد از  مسالکدر  شهید ثانی

 کــه کندمی پردازد و این اشکال را مطرحمی به توضیح آن» على الذي هو علیه و على غیره
شــود نمــی ه کند دلیل بر آنتواند آن را پیش از سررسید مطالبنمی خریدار سلفکه این

توانــد حــق مــی که نتواند آن را بفروشد چرا که خریدار در بیع سلف حق مالی دارد و
غیرمســتقیم  طوربــه با ایــن اشــکال شهید ثانی حقیقتخود را به دیگري بفروشد. در 

تمایل خود به جواز فروش مبیع سلف پیش از سررسید را اظهار داشته اســت (عــاملی، 
  ).  432، صق1413

کتبــی اجتهــاد  اجازه ییالله خوآیتیکی از سه نفري که از  قمیییسیدتقی طباطبا
 ويفــروش مبیــع ســلف پــیش از سررســید دارد.  درباره مســئله توجهیدارد نظر قابل

از سررســید آن را بــه پــیش  توانــدمــی د اگر چیــزي را بــه بیــع ســلف بخــردنویسمی
نیز مجاز است چه آن را به جنس دیگر بفروشد اش بفروشد و بعد از سررسید فروشنده

قمــی، طباطبــاییاول، چه با ثمن بیشتر باشد یا کمتر یا مساوي ( یا به جنس ثمن معامله
  ).  228، صق1426

فرع نخست: اگر چیزي را « فروعی به ترتیب زیر متصور است: مسئله براي این وي
  .»جاز استاول م از سررسید به فروشندهپیش  به سلف بخرد فروش آن

را که به عدم امکان فروش مبیع سلف پیش  جواهرو صاحب  حدائقوي نظر صاحب 
که علت کند پافشاري میو بر نظر صاحب جواهر کند می را نقل باور دارند از سررسید

داند. می ...و  المقاصدجامع ،غنیه، تنقیحاجماع منقول از  علتبه فقطعدم امکان فروش را 
 جــواهرو صاحب  حدائقداند که صاحب می در ادامه این احتمال را بعید قمیییطباطبا

دانسته باشند و این امکان  اجماع مورد بحث را اجماع تعبدي کاشف از رأي معصوم
از سررسید به فروشــنده را پیش  فروش مبیع سلف شدهبیانکند که اجماع می را مطرح

در استدلال خود، به نقــل  ويشته باشد. اجماعی وجود ندا بارهدر نظر نداشته و در این
اولیه سلف بخواهد مبیع سلف  اگر فروشنده«کند که: می نقل وسیلهاز  جواهراز صاحب 
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از آن از خریدار آن به همان جنسی که فروخته و به میــزان پیش  را در زمان سررسید یا
اولیــه بخــرد جــنس غیــرثمن ه و اگر ب یستن خرد، مجازبدوباره  پیشینبیشتري از ثمن 

جــواز دربــاره  صــحت بیــع را ه). ســپس مقتضــاي ادلــ229(همــان، ص» اشکالی ندارد
 که موجبی براي تقیید اطلاق ادلّه نویسدمی جاري دانسته و گفتههاي پیشوفروشخرید

  صحت وجود ندارد. 
باشد می از سررسید به جنس دیگري غیر از جنس ثمنپیش  فرع دوم: جواز بیع آن

یدي و دلیل این امر این است که هیچ موجبی براي تقییــد وجــود نــدارد و بدون هیچ ق
  مقتضاي اطلاق ادله، جواز آن است (همان).

اول پس از سررسید به جنس دیگري غیر از جنس  فرع سوم: فروش آن به فروشنده
باشــد مــی آن وجود مقتضی و عدم وجــود مــانع علتثمن اولیه به اطلاق مجاز است و 

 سنت قابل توجهاهل هاي اگر چه در کنار نظر یست؛ن فرع موضوع بحث ما(همان). این 
  .است و بررسی

از سررسید چه بعد از آن، به ثمنی پیش  اول، چه فروش آن به فروشنده فرع چهارم:
چرا که اجماع مورد بحث بــر آن دلالــت  یستن بیشتر از ثمن اولیه و از جنس آن، مجاز

اســت  اباعبداللــهاز حضــرت  حلبیها روایت آننصوصی که یکی از  دارد و مجموعه
) کــه مســتفاد از آن ایــن اســت کــه فــروش آن بــه 303-304، صق1409(حرّ عاملی، 

از  قــیسمحمــدبن. روایت دیگر، روایت یستن فروشنده اول به بیشتر از ثمن اولیه مجاز
نقــل  امــام علــیاز  ابا جعفرروایتی که از  سرانجام) و 307است (همان، ص اباجعفر

 گفتــهپیشحکایت از درستی نظر  ها). که همگی این روایت309شده است (همان، ص
هــا فروش ایــن وي). البته به نظر 230، صق1426قمی، طباطباییدر فرع چهارم دارند (

از پــیش  راهــا در غیر مکیل و موزون درست است اما در مکیــل و مــوزون فــروش آن
  ). 231ص داند (همان،نمی سررسید مطلقاً جایز

حسن) در حواشی وي (شیخ شهید ثانیو پسر  تذکرهدر  علامهنظر  حدائقصاحب 
دانــد می را جواز فروش مبیع سلف پیش از سررسید محقق اردبیلیو نیز  شرح لمعهبر 

  ).46، صق1405(بحرانی، 
از  سنتاهل  نهایتحت تأثیر برخی از آثار فق لنگروديجعفريدانان نیز از میان حقوق
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) و 156، ص]تــابی[(نووي،  بالمجموع شرح مهذ) و 32، ص1332(باجی،  المنتقیجمله 
از پــیش  مبیــع ســلم را ،مشتري که باور دارد، اياستدلال ویژه چند اثر دیگر بدون ارائه
 تواند به ثالث بفروشــد و اگــرمی از قبض و پس از قبض) پیشسررسید و پس از آن (

امامیــه نــصّ بــر منــع  راهطعام از باره است که در یقبضلم  مااز قبض بفروشد بیع پیش 
را زائد بر اندازه توسعه داده است  ما لم یقبضفقه جمهور، بحث بیع  باور دارددارد. وي 

 امتیــاز را بــا فقــه امامیــه سرانجام وي .استکرده  قیام هاهعلیه نظام معاملحقیقت و در 
یسنده در جاي دیگر آورده اســت همین نو). 106، ص1386لنگرودي، داند (جعفريمی

که در بیع سلم اگر مبیع طعام نباشد فروش طلبی که مشتري از بایع سلم دارد، پــس از 
از حلول اجل باید ضوابط بیع دیــن پیش  از قبض اشکالی ندارد اماپیش  حلول اجل و
 دقــت و صــعوبت ســرانجامجــا روابط مطالب را در ایــن ويکار بست که به دین را به

بحث خواهد آمد، بحث بیــع  گونه که در ادامه). البته همان94، ص1388، هموند (دامی
گونــه این دانتوان گفت از نظر این حقــوقمی در نتیجه ؛دین به دین بودن منتفی است

از سررسید جایز است. ایرادي که بر نظر این پیش  که فروش مبیع سلم شودمی استنباط
 ســنتاز منابع فقهــی اهــل  فقطآن  هايمستند ،اولاً ؛دان وارد است این است کهحقوق

ی به یگوگونه استدلالی در این نظر وجود ندارد و بدون پاسخهیچ ،ثانیاً ؛اندانتخاب شده
در قالــب  ســرانجاماز سررسید، ادعاي خــود را پیش  ادعاي مخالفان فروش مبیع سلف

  است.کرده  مطرحاي فتوا گونه

 بر ممنوعیت فــروش مبیــع ســلف شیعه نهایبررسی دلائل استنادي فق. 3
  پیش از سررسید

از سررســید پــیش  شیعه بــراي ممنوعیــت فــروش مبیــع ســلم نهایفقکه گذشت، چنان
  . کنیممیکه در ادامه، این دلائل را بررسی اند دهکرمجموعاً به هشت دلیل استناد 

  . عدم مالکیت خریدار بر مبیع سلف پیش از سررسید1-3
با این استدلال که در قرارداد سلف، خریدار پیش از سررسید هنوز مالــک  نهایبرخی فق

توان مبیع سلف را پــیش از سررســید فروخــت. در نمی که باور دارندمبیع نشده است، 
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و خریــدار پــیش از سررســید  آیــدپدید میحالی که مالکیت مبیع با انشاي عقد سلف 
ین مالکیت کلی را به دیگري منتقــل واهد همبایع است و اگر بخ مالک مال کلی در ذمه

 /319، صق1404باشد (نجفی، می اشکالیاست و بکرده  کند قاعدتاً مال خود را منتقل
براي تعیین زمان  فقطشدن زمان در عقد سلف نیز ). مشخص102، ص1389موسویان، 

ســبب ملکیــت همــان حقیقــت تحویل کالا است و نه زمان آغاز مالکیــت خریــدار. در 
و تــأخیر  شــودمی قبول است و به محض تحقق ایجاب و قبول عقــد محقــق ایجاب و

در عقــد وصــیت  طور مثــال،؛ بهتحقق عقد و آثار آن نیازمند دلیل است که وجود ندارد
افتد و چون این امر تصــریح شــده اســت می به تأخیر له تا فوت موصیمالکیت موصی

در  کاشف الغطاءزي وجود ندارد. اما در عقد سلم چنین چی باشدمیمورد قبول همگان 
مبیع سلم در کند  از سررسید فوتپیش  اگر خریدار در عقد سلم« :نویسدمی انوار الفقاهه

گیریم که مبیع می ). از این امر نتیجه300، صق1422(نجفی،  »شودمی وي داخل ترکه
در نتیجــه ایــن دلیــل  ؛از سررسید نیز در ملکیت خریدار سلم قرار داردپیش  سلم حتی
  .یستن پذیرفتنی

  عدم قدرت خریدار بر تسلیم مبیع پیش از سررسید .2-3
چون در عقد سلف خریدار پیش از سررسید قدرت بــر  باور دارندنیز  نهایبرخی از فق

 جهتتواند مبیع سلف را در این زمان به دیگران بفروشد. در این نمی تسلیم مبیع ندارد،
ت معامله زمان انشاي عقد، شرط صح رداد بیع، قدرت بر تسلیم درباید گفت که در قرا

باشــد  قادر نیست بلکه در هنگام سررسید است که فروشنده باید بر تسلیم مورد معامله
) که در قرارداد سلف، قاعدتاً قدرت بر تسلیم در زمان سررسید وجــود 319، صهمان(

شرط باشد باید فروش اعیان غایب  دارد. اگر قدرت بر تسلیم مبیع، در زمان انشاي عقد
نیز  کاشف الغطــاء). 128، صق1418چنین نیست (حائري، دانیم اینمی باطل باشد که

مطلق وجود نداشته باشد بیــع باطــل  طوربه است که اگر قدرت بر تسلیمکرده  تصریح
است اما اگر قدرت بر تسلیم در زمان سررسید وجود داشته باشد از این لحاظ اشکالی 

  ).  299-300، صق1422آید (نجفی، نمی پیش
که فروشندگان سلف موازي قــدرتی بــر تحویــل اند هکرداشکال  شهیديو  پورعبدي
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صــورتی مســتقل از ا اقدام به فروش آن بهسلف نفت ندارند ت بارهویژه درمبیع سلف به
 فروشــنده آنــاندانند که طرف حســاب می سلف اول کنند. خریداران سلف موازي نیز

بعد از آن بر روي کالاي همان فروشنده (بانی) هاي سلف اول بوده و سلف اول و سلف
بــه  که چنین ایرادي با توجــهاند سپس خود به این اشکال پاسخ داده ؛انجام شده است

دین در هنگام انعقاد عقد سلف قابــل  پدیدآمدنالذمه بودن مبیع سلف و امکان کلی فی
نیســتند قــادر چه فروشندگان سلف موازي بر تحویل مبیع سلف  رفع است چرا که اگر

خویش بوده و قدرت بر تحویل را هم با احاله  مال کلی بر ذمه پدیدساختناما قادر بر 
در نتیجه ایــن  ؛)45، ص1394پور و شهیدي، (عبدي کنندمی خریداران به ثالث تحصیل

  اشکال نیز وارد نیست و قدرت بر تسلیم در زمان سررسید شرط است. 

  بودن فروش مبیع سلف پیش از سررسید. غرري3-3
 فروش مبیع سلف پیش از سررسید را معامله غرري و در نتیجــه باطــل نهایبرخی از فق

دقیق شرایط، بیان  توان بامی ،اولاً ؛کهاند به این ایراد گفته دانان در پاسخدانند. حقوقمی
هر نوع  د و زمینهکرآن قرارداد را باب میل طرفین تنظیم  ،اوصاف مبیع و زمان سررسید

 ؛باشد، بر ســلف اول هــم وارد اســت روروبهاگر این اشکال  ،ثانیاً ؛غرري را از بین برد
لف اول، قرار است به سلف دوم انتقال داده شود دقیق مورد معامله در سطور بهچرا که 

 حقیقترسد و در می نظرکامل منطقی بهطور به). این پاسخ 102، ص1389(موسویان، 
مســتقیم بــه معنــاي طور بــهاز سررســید پــیش  بــودن فــروش مبیــع ســلفایراد غرري

 دانســتن ســلف دوم، مبیــع آنچرا که علت غرري است؛ دانستن عقد سلف اولیهغرري
غــرري  عیناً در سلف اولیه نیز وجود دارد و باید سلف اولیــه نیــز ،است که همان مبیع

  .یستن پس این دلیل نیز وارد ؛مشروعیت عقد سلف است هباشد که این امر مخالف ادل

  مبیع سلف پیش از سررسید . عدم استحقاق خریدار بر مطالبه4-3
ســبزواري،  /187، ص1388عــاملی،  /46، صق1405(بحرانــی،  نهــایبرخی دیگر از فق

 که چون خریدار پیش از سررسید استحقاق مطالبه ندارد، باور دارند) 523، صق1423
در حــالی کــه شــروط صــحت ســلف  کنــد؛تواند مبیع سلف را به دیگــري منتقــل نمی

است کــه  شده) و در جاي خود بررسی 274-319، صق1404مشخص است (نجفی، 
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اگــر هــم  یســتن این شــروط از سررسید، از جملهپیش  بهاستحقاق خریدار براي مطال
استحقاق مطالبه شرط صحت سلف باشد باید سلف اول نیــز باطــل باشــد (موســویان، 

چــرا  ؛توان گفت هر نوع عقد سلفی باطل استمی باشدگونه این اگر .)102، ص1389
مــر هــم که در هیچ عقد سلفی پیش از سررسید استحقاق مطالبه وجود ندارد کــه ایــن ا

  .پذیرفتنی نیستاین ایراد نیز  هابا این توضیح است. مشروعیت عقد سلف خلاف ادله

  فروش مبیع سلف پیش از سررسیدبودن بیع دین به دین. 5-3
که فروش مبیع سلف پیش از سررسید مصداق بیع دین به اند اشکال کرده نهایبرخی فق

دانیم در بیع دین به دین، هر دو می در حالی که ؛)360، صق1403دین است (اردبیلی، 
اوراق سلف ثمن معامله  دانیم که در مسئلهمی موضوع معامله باید دین باشد و از طرفی

و بیع دین به دین مصــداق نــدارد. در ضــمن بایــد  شودمی پرداخت ينقد است و فور
گفت که در صورتی بیع دین به دین باطل است که مبیع و ثمن پــیش از قــرارداد دیــن 

دربــاره  وسیله خــود قــرارداد دیــن شــود،شند نه به خود قرارداد و اگر مبیع یا ثمن بهبا
). اگر چــه ایــن 46، صق1405نظر وجود دارد (بحرانی، اختلاف ،صحت یا بطلان عقد

موضوع ارتباط چندانی به بحث اوراق سلف ندارد و در هر صورت اشکال بیع دین به 
  . یستن دین مطلقاً وارد

  مبیع سلف پیش از سررسید، بیع دین پیش از قبض است. فروش 6-3
فروش مبیع سلف پیش از سررسید را مصداق بیع دیــن پــیش از  نهایبرخی دیگر از فق

شیعه بیع دین را  نهایدر حالی که مشهور فق ؛)545ص ،ق1421دانند (بحرانی، می قبض
داننــد و اگــر دلیــل مــی جایز» عَأحَلَّ اللهُ البَی« شریفه بیع از جمله آیه به استناد عموم ادله

خاصی بر عدم مشروعیت چنین بیعی در کار نباشد، بیع دین پیش از قبض را مشــمول 
 ،1389(موســویان، کننــد می ت آنند و حکم بــه صــحدانمی گفتهپیش شریفه عموم آیه

اهــل  نهــایی از فقفراوانــ). البته باید گفت بیع دین پیش از قبض از لحاظ عده 102ص
اگر هم اشکال ممنوعیت بیع دین پیش از قبض از لحاظ فقه  یست؛ بنابراینن زمجا سنت

دشوار است  تنظر فقه اهل سندادن به این اشکال از نقطهشیعه قابل پاسخ باشد، پاسخ
و چون بازار هدف اوراق سلف، اعم از بازار داخلی و خــارجی، متشــکل از مســلمانان 
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ن براي طراحی یک ابزار مالی اسلامی، حــق توانمی و از طرفی است شیعه و اهل سنت
گذاري در این اوراق نادیده گرفت، براي ابزارسازي را براي سرمایه سنتوطنان اهل هم

با  سنتد و اگر فقه اهل کراوراق سلف باید مطابق فقه هر دو گروه شیعه و سنی عمل 
و بــا ایــن  کــردتوان این اشــکال را رفــع نمی فروش دین پیش از قبض مخالف است،

  . شودمی اوصاف این امر به یکی از موانع ابزارسازي اوراق سلف در بازار ثانویه تبدیل

  تسلط بایع بر مبیع سلف. عدم 7-3
 که درست است ملکیت براي خریدار بــا عقــد حاصــل باشدباور میبر این  سبزواري

ه مالــک هنــوز از چرا ک ؛داندنمی اما عرف هنوز معاوضه بر مبیع سلف را جایز شودمی
). در پاســخ 37ص ،ق1413مسلط بر آن ملک نشده است (ســبزواري،  هايتمام جهت

دیگر غیر از بیــع ســلف، مالــک از  هايوفروشخریداین ادعا باید گفت در بسیاري از 
بر آن انجام اي تواند هر گونه معاملهمی نشده است اما مسلط بر ملک خود هاتمام جهت

دلیلی موجــود  بارهن سلف از این اصل نیازمند دلیل است که در ایندهد و استثنا دانست
در  اکنونچنین بوده باشد اما عرف زمان فقیه فقید، این شاید نیست. از طرفی باید گفت

 ؛شــودمی از سررســید فروختــهپیش  و مبیع سلف شده عرف، این عملیات بارها تکرار
و بــراي  هجنس مورد نظر را خریــد گوناگونمانند خریداران حبوبات که از کشاورزان 

پــس ایــن  ؛فروشــندمی سلف صورتبه ترعمده به تاجران قوي طوربه تأمین مالی خود
  .است ایراد نیز وارد نبوده و قابل رفع

  . اجماع8-3
ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از سررسید نقل اجماع درباره  بسیاري نهایدانیم فقمی
 است. در باره شده) که این امر در جاي خود بررسی 320ص ،ق1404(نجفی، اند دهکر

اتفاق کامل بین فقیهان وجــود نــدارد و برخــی از جملــه  ،اولاً ؛این اجماع باید گفت که
 ؛انــدقول به جواز را پذیرفته صریح یا سربسته شهید ثانیو  حدائقصاحب  حمزهابن

 باشــند وکــرده  یک به دلیلی اســتناد کنندگان هراجماعاین احتمال وجود دارد که  ،انیاًث
اجماعی حجیت دارد که کاشف از قول  فقطدانیم که اجماع مدرکی حجیت ندارد و می

. با این اصلاً بر ما آشکار نیست و کاشفیت این اجماع از قول معصوم باشد معصوم
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برابر فتوا دادن در  برخی حال، . با اینشودمی احتمال، اجماع از اعتبار و حجیت ساقط
اغلب  چون ند کههست بر این باور و دانندمی دشوار را شهرتی که نزدیک به اتفاق است

هستند که فروش مبیع سلف پــیش  نیهایگذاران اوراق سلف، مقلد فقمتعاملان و سرمایه
جــدي دشــواري عملیاتی مورد بحــث بــا هاي دانند، تمام مدلنمی از سررسید را جایز

اجمــاع  ،اولــاً ؛توان گفتمی با این شرح،). 103ص ،1389(موسویان،  شوندمی روهروب
 ؛ بنابراینروشن نیست منقول مورد بحث، مدرکی بوده و کاشفیت آن از قول معصوم

بــودن مدرکیهاي چنان و با وجود نشانهن همابرخی از محققکه این قابل اعتنا نیست و
توانــد دلیــل نمــی بحث دیگري است و کنند،می و به اجماع عمل کرده اجماع، احتیاط

زمانی که خلــاف قاعــده نیــز ویژه هدر هیچ اثر فقهی، شهرت، ب ،ثانیاً ؛تأیید اجماع باشد
تواند دلیل پــذیرش نمی شود و عمل برخی به فتواي مشهور نیزنمیشمرده باشد، دلیل 

 از سررسید باشد.پیش  بودن ممنوعیت فروش مبیع سلفاجماعی

  اهل سنت  نهایفق هاينظر
بوده  گوناگونبسیار  نهایآراي فق بارهباید گفت در این سنتاهل  نهایفق هاينظر بارهدر

دادن حکم فروش مبیع سلف پیش با ارتباط سنتاهل  نهایفق لنگروديجعفريو به قول 
اند. برخی از کرده قیام هاه، بر علیه نظام معاملما لم یقبضاز سررسید و قبض با بحث بیع 

 که فقیهــان اهــل ســنتاند نتیجه دست یافتهبه این  مختصر هايهپژوهشگران در مطالع
از کتــاب  فردفراهانی مثال، طور؛ بهدانندنمی فروش مبیع سلف پیش از سررسید را مجاز

 مطلق جایز نیست اعم از طوربه بیع سلم پیش از سررسید«کند که: می نقل منهاج الهدایه
نقد فروخته شود یا نسیه و به خود فروشنده اولــی باشــد یــا شــخص صورت به کهاین

 ،]تــابــی[(کلباســی، » دیگري، تولیه باشد یا غیر آن؛ اما بنابر اصلح صلح آن جایز است
 نقــل التمهیــداز کتــاب  موسویانچنین هم ).22ص ،1388فرد، به نقل از فراهانی 249ص
داند و می لیثو  شافعی، اوزاعی، ثوري، یفهابوحن، عدم جواز را قول عبدالبرابنکند که می

دانــد. وي مــی »ما لیس عندك و ربح ما لم یضمن«از بیع  اکرمدلیل آنان را نهی پیامبر 
که تولیه در نزدش کرده  استدلالگونه این در جواز شرکت و تولیه مالکپس از نقل قول 

باشــد یمــ عمل خیر و معــروف اســت کــه مــورد تشــویق و ترغیــب پیــامبر اکــرم
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 وســیلهبه). همین نظــر 101ص ،1389به نقل از موسویان،  345ص ،1387عبدالبر، (ابن
  ). 23ص ،1388فرد، ه است (فراهانیشدنیز تأیید  فردفراهانی

ن هماهنگ باشد امــا ایــن ابا نظر این متخصص روپیش شاید نتیجه حاصل از تحقیق
دو منبع  فقط با مطالعه الف) :از دو جهت ایراد دارد سنتاهل  نهایاستنباط نظر فق شیوه

 ســنتاهــل  نهــایتوان به نظر واقعــی فقاند نمیدهکرفقه اهل سنت اظهارنظر درباره  که
قول خود در نقل فردفراهانی ؛ ب)فروش مبیع سلف پیش از سررسید دست یافتدرباره 

ده کــه کررا بحث » ررسیدس«از پیش  ، ممنوعیت فروش مبیع سلفمنهاج الهدایهاز کتاب 
باشــد می )ق1180-1261شیعه ( نهایاز فق میرزا محمدابراهیم کلباسیاثر اخیر  نویسنده

ایــن در  ؛پرداختــه اســت ســنتفقه اهل درباره  در منبع مورد اشاره به اظهارنظر فقطو 
، »سررســید«از پیش  به جاي فروش مبیع سلف سنت منابع اهل حالی است که در همه

بــه عــدم  باورمندانه است چرا که بیشتر شدبررسی » قبض«از پیش  مبیع سلففروش 
دانند و به عبارتی جــواز نمی از قبض جایزپیش  امکان فروش مبیع سلف، فروش آن را

ت مورد مناقشــه سناهل  نهایآن، بین فق» از قبض پیش«یا عدم جواز فروش مبیع سلف 
شافعی و حنبلی بنا بــر غیرمســتقر  ،حنفی نهایعبارتی فقه ب». از سررسید پیش«است نه 

نخست یا شخص دیگر یا اســتبدال آن را  بودن دین سلم، فروش مبیع سلم به فروشنده
 از قــبضپــیش  و حکم آن را از این لحاظ مانند حکــم فــروش مبیــعاند ممنوع دانسته

نــد کنمی از قبض اســتنادپیش  ه ممنوعیت فروش مبیعدانند و در استدلال خود به ادلمی
  ). 218ص ،ق1412، الأوقاف و الشئون الإسلامیه الکویت ةوزار(

از قــبض، بــه طریــق پیش  با این حال در حالت عادي ممنوعیت فروش مبیع سلف
چــرا کــه در حالــت  ؛باشــدمی از سررسید نیزپیش  اولی به معناي ممنوعیت فروش آن

 ،زمان با آنپس از سررسید یا هم بیشتر از سررسید یک استثناست وپیش  معمول، قبضِ
ممنوعیت فروش مبیع در حالت معمول معناست که به این  گیرد و اینمی قبض صورت

 از سررسید نیــزپیش  از قبض، به طریق اولی به معناي ممنوعیت فروش آنپیش  سلف
صــورت کــه در به ایــن  مورد غالب است که این حکم ویژه کنیمپافشاري می باشد.می

گیرد و اصلاً وجــه نمی از سررسید، قبض صورتپیش  سلف، هايیدوفروشخراغلب 
حال،  هايمانند خریدوفروش دیگر هايخریدوفروشسلف با  هايخریدوفروشتمایز 
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سلف تــا زمــان سررســید قــبض لــازم نیســت. بــا ایــن  خریدوفروشاین است که در 
 راجع به ممنوعیت فروش مبیــع ســلف اهل سنت نهایبحث فقتوان گفت می هاتوضیح
  . شودمیموضوع پژوهش مفید فایده بوده و بررسی  جهتنیز در  از قبضپیش 

فروش مبیع سلف پیش از سررسید، درباره  سنتاهل  نهایفق هايحثاست ب گفتنی
 بســیار متشــتّت بــوده و وي هــايارتباط نزدیکی دارد اما نظر »لم یقبض ما«با بحث بیع 

وجــود نــدارد.  تاهــل ســن نهــایاز این نظر طرح مشخصــی در آراي فقتوان گفت می
تري دارنــد نسبت طرح منسجمبه  بارهگروهی که در این فقط باور دارد لنگروديجعفري
گــذاري شــده اســت در دو قســمت و از قــرار ذیــل پایــههــا هستند که طرح آن حنابله

  ):  101-102، ص1388لنگرودي، (جعفري
که این » بیع ثمن«و » بیع مبیع«بیع اعیان منقول و غیرمنقول به دو صورت  بارهالف) در

 شوند. نمی دو صورت موضوع بحث ما واقع
که بیع » بیع دین به غیرمدیون«و » بیع دین به مدیون«بیع دین به دو صورت  بارهب) در

کلی فی  بیع دین«و » بیع دین ناشی از بیع سلم«دین به غیر مدیون را نیز در دو حالت 
 اند. کرده تقسیم» الذمه خارج از بیع سلم

 ســنتمذاهب اهل  از قبض را در همهپیش  رسد بحث فروش مبیع سلفمی نظرهب
فــروش مبیــع «و » نخســت فروش مبیع سلف بــه فروشــنده«توان در دو بخش یعنی می

 شــیوهبه تبعیت از این روش و  روپیش د. در تحقیقکربررسی » سلف به شخص دیگر
  . کنیممیدو قسمت بررسی را در این نهای، آراي فقسنتیاري از پژوهشگران اهل بس

  از قبض به فروشنده سلف پیش. فروش مبیع سلف 1
اول اختلاف  حکم فروش مبیع سلف پیش از قبض به فروشندهدرباره  سنتاهل  نهایفق
  .شوندمی یبررس ادامهکه در وجود دارد گوناگون  سه قول بارهو در ایناند دهکر

قول اول جواز فروش مبیع سلف پیش از قبض است به جز حالتی که مبیــع ســلف 
انــد پذیرفتههــا ). ایــن نظــر را مالکی227ص ،]تــابــی[(مسلم فیه) غذا باشد (خرشــی، 

). طرفداران این نظــر در 523-524، صق1416مواق،  /220ص ،]تابی[مالکی، (دسوقی
 ویژه هادلچنین هم .انددهکرجواز فروش دین به مدیون استناد  اثبات ادعاي خود به ادله
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پــیش  چه فروش آنعدم جواز فروش آن هاز قبض و ادلپیش  نهی از فروش مبیع (غذا)
ه اســت حتــی اگــر موصــوف و در ذمــه باشــد، جــزء شداول نهی  از قبض به فروشنده

به جواز بیع  باور تعل). برخی به 638ص ،ق1433باشد (لاحم، می دستهاینهاي استناد
از پــیش  به جواز فروش مبیع (غیر غذا) به بــایع باوردین به مدیون تحت شرایط آن و 

  (همان). اند ن)، این قول را پذیرفتهن باشد یا موصوف در ذمه (کلی در معیّقبض چه معیّ
ن بــه آن حنفیــان اکه قائلــ است قول دوم عدم جواز فروش مبیع سلم پیش از قبض

، ]تــابی[بابرتی،  /82-83، صق1313زیلعی،  /234، 182، 181، صصق1406(کاسانی، 
 ]تــابــی[)، حنبلیــان (مــرداوي، 514-516، صق1412)، شافعیان (نووي، 510-519ص

 ،]تــابــی[حــزم، ) و ظاهریان (ابــن468ص ،)ب( ]تابی[مرداوي،  /108-113، ص)الف(
 نهی از بیع مبیــع عموم ادله در اثبات نظر خود بهها و شافعیها د. حنفیهستن )451ص

عدم جواز فروش  هها) و نیز ادلجز عقار (در نزد حنفیه از قبض آن در هر چیزي بپیش 
موصوف و در  ؛ هر چنداول نهی شده است از قبض آن به فروشندهپیش  چه از فروشآن

خود به  ياثبات ادعاها يبراها یحنبل زیو نها یها، شافعیحنفاند. کرده ذمه باشد، استناد
 اکرم امبریکه از پاند دهکراز قبض اشاره پیش  سلف عیمب از فروش یدال بر نه هادل
نیز بــه ها ظاهري». من أسلم فی شیء فلا یصرفه ألی غیره«فرمود:  شده است که تایرو زین

 ). 638ص ،ق1433(لاحم، اند هکرعدم جواز بیع دین به مدیون اشاره  هادل
 احمــدباشد که روایتی از می فروش مبیع سلف پیش از قبضقول سوم جواز مطلق 

-519، ص)الف( ق1415تیمیه، است (ابنکرده  ن اشارهه آب تیمیهالأسلام ابنشیخاست که 
واز فروش دین بــه ج ه). طرفداران این نظر به ادل108ص ،)الف( ]تابی[مرداوي،  /503

جــواز  هاز قبض و نیز ادلپیش  آن جواز فروش مبیع معیّن به فروشنده همدیون و نیز ادل
فروش مبیــع  میقابناند. کرده فروش مبیع اگر موصوف و در ذمه و غیرمعیّن باشد اشاره

توان می انیاعدرباره  چونباور دارد و است  اول را مشابه اقاله دانسته سلف به فروشنده
 عیــتــوان مبمــی یاولــ قیــسلم به طر عیاز قبض به فروشنده فروخت، در بپیش  را عیمب

مــورد اختلــاف  نیّمعــ نیعــ عیچرا که اگر اقاله در ب ؛اول فروخت سلف را به فروشنده
  ). 1668-1669، صق1428قیم، خلافی وجود ندارد (ابنسلم  عیاقاله در بدرباره  است،
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  سلف از قبض به شخصی غیر از خود فروشنده پیش. فروش مبیع سلف 2
ســلف پــیش از قــبض بــه شخصــی غیــر از  حکم فروش مبیعدرباره  سنتاهل  نهایفق

 ریــکــه در زوجــود دارد گونــاگون  سه قــول بارهدر این .انددهکراول اختلاف  فروشنده
  شوند:می یبررس

قول نخست، جواز آن است در صورتی که مبیــع ســلف غــذا نباشــد. ایــن قــول را 
براي توجیــه آن ). طرفداران این نظر 63ص ،]تابی[مالکی، (دسوقیاند پذیرفتهها مالکی

نهــی  هثانیــاً، ادلــ ؛انــددهکرجواز فروش دین به شخص غیر بدهکار اســتناد  ه، به ادلاولاً
از قبض، به شخصــی پیش  جواز فروش مبیع غیر غذا هاز قبض و ادلپیش  فروش طعام

 چــه بیــع آنعدم جواز بیع آن ادله ،ثالثاً ؛انداول را مورد استناد قرار داده غیر از فروشنده
اند ه است، حتی اگر در ذمه باشد را مورد استناد و انتقاد قرار دادهشداز قبض نهی ش پی

  .شوندمیه در جاي خود بررسی که این ادل )640ص ،ق1433(لاحم، 
هــا از قــبض اســت کــه حنفیپــیش  قول دوم عدم جواز مطلق فروش مبیــع ســلف

ــانی،  ــافعی148ص ،ق1406(کاس ــووي، ها )، ش ــا حنبلی )،514-516، صق1412(ن ه
) 487ص ،]تــابــی[حــزم، (ابــنها ) و ظاهري112و  108، صص)الف( ]تابی[(مرداوي، 

همین است که در ذیل قــول ســوم  تیمیهابنطرفدار این نظر هستند و نیز یکی از اقوال 
و هــا هــا، حنبلی). حنفــی500-501، ص)الــف( ق1415تیمیــه، (ابــن شــودمیبررســی 

عدم جواز بیع دین بــه غیــر از شــخص مــدیون  هبه ادل براي اثبات نظر خودها ظاهري
از قبض در هر نــوع پیش  عیاز فروش مب ینه هعموم ادلنیز به ها اند. شافعیکرده استناد

 یاز قــبض نهــپــیش  آن عیــچه از بآن عیعدم جواز ب هبه ادل زیو ناند دهکراشاره  یعیمب
   .)640ص ،ق1433(لاحم، اند دهکر، اشاره اگر در ذمه باشد یحت ،شده

آن  تیمیــهابنبوده که  حمداقول سوم جواز مطلق این امر است که این نیز روایتی از 
). 393ص ،ق1408تیمیــه، (ابــن *روایت شده اســت عباسابناست و نیز از  برگرفتهرا 

 هادلــبــه  زیو ناند هکرداستناد  ونیمدریبه غ نیجواز فروش د هطرفداران نظر سوم به ادل
در  تیمیــهنباالبته  ؛اندکردهاگر در ذمه باشد اشاره  یاز قبض، حتپیش  عیمب جواز فروش

                                                   
یَجُوزُ بَیْعُ الدَّیْنِ فِی الذِّمَّۀِ مِنْ الْغَرِیمِ وَغَیْرِهِ وَلَا فَرْقَ بَیْنَ دَیْنِ السَّلَمِ وَغَیْرِهِ وَهُوَ رِ« .*   ».وَایَۀٌ عَنْ أَحْمَدَوَ
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کرده  مذهب و جمهور، ادعاي عدم جواز مطلق نهایجاهاي دیگر در جهت تأیید نظر فق
ــن ــتیماســت (اب ، همــو /526و  519-520، 517، 500-509، صــص)الــف( ق1415ه، ی

، شــد) که با نظر وي که بحــث 108ص ،)الف( ]تابی[مرداوي،  /265ص ،)ب( ق1415
که از شاگردانشــان نیــز وي عنوان نظر اصلی به جواز را به ويمباینت دارد. برخی قول 
، اولاً ؛امر است کهبه این  باورانتخاب این قول  علتاند. کرده شنیده شده است، انتخاب

اباحــه  هاخریــدوفروشاصــل در  ،ثانیاً ؛ند و وجاهت بیشتري دارندهست ترآن قوي هادل
 برائــت ذمــه باعــثو جــواز ایــن امــر  دانــدمی شارع برائت ذمه را مطلوب ،ثالثاً ؛است

وارد شده و در میان اصحاب هــم عصــر وي قــول  عباسابناین قول از  ،رابعاً ؛شودمی
   ).ق1435سیف، مخالفی دیده نشده است (آل

بــر ممنوعیــت فــروش مبیــع  سنتاهل  نهایفقاستنادي ل یبررسی دلا .3
  سلف پیش از سررسید

از پیش  اهل سنت بر عدم امکان فروش مبیع سلف نهایفق هقسمت به بررسی ادلدر این 
، به تحقق بیــع دیــن بــه زیرل یبر دلا افزون تاهل سن نهایالبته فق ؛پردازیممی سررسید

اند دهکرد استناد از سررسیپیش  دین به عنوان یکی از دلائل عدم امکان فروش مبیع سلم
آن  دوبــاره، از بررســی شــدشــیعه بررســی  نهــایل فقیکه چون این دلیل در قسمت دلا

) هستند هات (روایتسنت بیشتر بر مبناي سناهل  نهایل فقیاست دلاگفتنی . پرهیزیممی
  تري دارد.استدلالی ضعیف در مقایسه با فقه شیعه جنبه بارهدر اینها ظاهر فقه آندر و 

  از قبض پیشدال بر نهی از فروش مبیع سلف (غذا)  هايروایت. 1-3
و  صحیح بخــارينیــز از ها و سند آناند شدهدر منابع معتبر فقهی بررسی  هااین روایت

) کــه از مجمــوع 1662-1663، صق1428قــیم، اســت (ابــن شــدهبیــان  صحیحه مسلم
از قــبض ممنــوع یش پــ که فروش مبیع سلف (غذا) شودمی استنباطگونه این هاروایت

کاسانی،  /506و  500، صص)الف( ق1415تیمیه، ابن /415ص ،ق1417است (مقدسی، 
  ).  293ص ،ق1403بهوتی،  /182ص ،ق1406
 حیصح. کنیماشاره  صحیح مسلمو  صحیح بخاريباید به اعتبار  هاروایتسند  بارهدر
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 هــايبامعتبرترین کتبوده و جزو صحاح ستّه  و جزو ثیحد يهااز کتاب یکی يبخار
ـــنت ـــل س ـــزد اه ـــدیث ن ـــدمـــی ح ـــه  باش ـــافظ ابوعبداللـــه وســـیله بهک ح

 شــده ي) گــردآورق194 ـ 256( يبردزبــه بخــاربنهریمغبنمیابراهبنلیاسماعمحمدبن
 »ونــد متعــالپــس از کتــاب خدا ابکتــ نیترحیصح«کتاب را  نیاست. اهل سنت ا

مســلم نوشــته  ثحــدی هگانــشــش حیصــح يهااز کتاب یکنیز ی مسلم حیصح نامند.می
 امبریــاز پ هــاییروایتکتــاب شــامل مجموعــه  نیــ) اســت. اق 206 ـ 261( يشابورین

و از  اســت شــده ثبــت آن حضــرتهــاي ها و کردهکــه در آن گفتــه باشدیم اکرم
 ظــاهردر پس  ؛است يبخار حیصحنزد اهل سنت بعد از  هاهاي روایتباکت نیمعتبرتر
از سررسید بحثی وجود پیش  دال بر نهی فروش مبیع سلف (غذا) هاروایتسند درباره 

اخبــار  پشــتوانه »لاضرر« این است که قاعده هااین روایت رسد فلسفهمی نظرندارد و به
از قبض بوده چرا که بالابردن نــرخ قــوت و غــذاي پیش  دال بر نهی فروش مبیع (غذا)

کنندگان است به ضرر مصرف د،یاز سررسپیش  (که غذا باشد) عیمب عیب وسیلهبهعمومی 
). بــا اوصــافی کــه 100ص ،1388لنگــرودي، (جعفــري ردیگمی را فرا فراوانیکه خلق 

رسد جــاي بحثــی در می نظرعنوان قوت عمومی، بهگذشت و با توجه به اهمیت غذا به
ل یــتــوان بــه دلانمی از قبض وجود ندارد اماپیش  عدم امکان فروش مبیع سلف (غذا)

گفته، این روایت را به تمام انواع مبیع سلف غیر از غذا نیز تسرّي داد و ممنوعیت پیش
 ،این دلیل کرد؛ بنابرایناستنباط  هااز قبض را از این روایتپیش  فروش هر مبیع سلفی

  .کندنمی از قبضپیش  کمکی به اثبات ممنوعیت فروش مبیع سلم

  »عن ربح ما لم یضمن ینه«و » عندكالنهی عن بیع ما لیس « هاي. روایت2-3
 ؛گفته شده است که مبیع هنوز در ضمان خریدار داخل نشده است هاروایتاین  بارهدر

 ،)الــف( ق1415تیمیــه، ابــن /415ص ،ق1417تواند آن را بفروشد (مقدســی، نمی پس
از  خمســهروایت نهی از بیع چیزي که نزد تو نیست، ایــن روایــت را درباره  ).500ص

مردي نزد من «رفتم و گفتم:  گوید خدمت رسول اللهمی کهکرده  نقل حزامبنحکیم
 اکرم آمده و از من خواسته که چیزي را که نزد من نیست به وي بفروشم که پیامبر

نهی شــده اســت  »ربح ما لم یضمن«نیز در روایتی دیگر از  ».»لا تبع ما لیس عندك«فرمود: 



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
... 

گاه
دید

از 
ید 

رس
سر

از 
ش 

ف پی
 سل

بیع
ش م

فرو
ان 

امک
  

49  

اهل  دانان برجستهاز حدیث ماجهابنی که یجا. از آن)737-738، صص ]تابی[(قزوینی، 
یکی از صحاح ستّه است، به سختی بتــوان در  ماجهابن سننسنت ایرانی است و کتاب 

  د.کرتردید  سنتدو روایت نزد اهل سند این
 را علت ممنوعیت فروش مبیع سلم »النهی عن بیع ما لیس عندك«از طرفی اگر روایت 

 چرا که سلم، فروش مــالی ؛باید اصل عقد سلم نیز نامشروع باشد از قبض بدانیم،پیش 
اســتناد دربــاره  اما ؛نزد فرد موجود نیست لمعموطور بهاست که  الذمهکلی فیصورت به

از پــیش  ،شــتریب مــتیفروختن کالا بــه قباید گفت  »عن ربح ما لم یضمن ینه«به روایت 
 ىیکسى که کالا که است نیمراد از آن، او  ندیگومی ضمنیربح ما لم را  ،گرفتن آنلیتحو

بــه  شــتریب مــتیبا ق ردیبگ لیآن را از فروشنده تحوکه آن از شیپ دهیخر گرىیرا از د
کــه این . در)401ص ،]تابی[خمینی، موسوي/ 75ص ،ق1405(بحرانی،  بفروشد گرىید

حــرام  شتر،یب متیگرفتن آن از فروشنده به قلیاز تحوپیش  شده،هدیفروختن کالاى خر
از دو جهت نهــى تعلــق گرفتــه  گفتهپیشالبته به معامله  ؛مکروه، اختلاف است ایاست 
  است: 

 ایــبا ســود  یعنی مطلق طوربه گرفتن آن کهلیاز تحوپیش  جهت فروختن کالا الف) از
  ؛ شده است هىبدون سود از آن ن

کراهت معامله نخست، رو بنابر قول به نیاز ا .شتریب متیاز جهت فروختن آن به ق ب)
خمینی، موسوي /75ص ،ق1405(بحرانی،  کراهت در معامله دوم مؤکد خواهد بود نیا
   .)164-170، صق1404نجفی،  /401ص ،]تابی[

دال بر نهی فروش  هايسلف، مخصّص روایت مشروعیت معامله هرسد ادلمی نظربه
مورد تأیید شرع قرار گرفته  علتسلف به این  از سررسید بوده و اصلاً معاملهپیش  مبیع

که فروش چیزي که نزد فرد نیست براي برآوردن نیازهاي جامعه و جلوگیري از تحقق 
 د. شوربا، تحت شرایطی آزاد 

  »من أسلف فی شیء فلا یصرفه إلى غیره«سعید أبیروایت  .3-3
ی، نقل شده و مورد اســتدلال قــرار گرفتــه اســت (قزوینــ گوناگونیاین روایت از منابع 

کــه فــروش مبیــع اند ). برخی با اشاره به این روایت ادعا کرده2283، ح766ص ،]تابی[
تیمیــه، (ابــن یســتن مجاز است؛ بنابراین گفتهپیشاز قبض، مصداق روایت پیش  سلف
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ضــعیف روایــت ایــن  ،اولــاً ؛در پاسخ گفته است کهتیمیه ابن). 503ص ،)الف( ق1415
معنایش این است که مبیع سلف را مبیع عقد سلف دیگري قــرار نــدهیم و  ،ثانیاً ؛است

چرا که این امر مصداق بیع  ؛مؤجل ممنوع است صورتبه فروش آن در برابر شی دیگر
به  است کهکرده  استفاده» لا یصرفه الی غیره«دین به دین است و به همین دلیل از عبارت 

لم فیــه جدیــدي مــورد اســتفاده قــرار نــدهیم عنوان مسهمعناست که مسلم فیه را باین 
، الأوقاف و الشــئون الإســلامیه الکویــت ةوزار؛ 519و  517، صص)الف( ق1415تیمیه، (ابن

ق، 1314(زیلعــی،  الحقــائق شــرح کنزالــدقائقدر حاشیه بر تبیــین  شلبی). 220ص ،ق1412
) نیز بر این 84-85، ص]تابی[نصاري، ا( أسنی المطالبدر  ذکریا انصاري) و 118-120ص

بَابُ «در بابی تحت عنوان  الأمدر کتاب  ادریس شافعیبنمحمد. اندپافشاري کردهموضوع 
نتیجه رسیده اســت کــه به این  ه وکردرا بررسی  شافعیخبري از » صَرْفِ السَّلَفِ إلَى غَیْرِهِ

از پــیش  لف راتوان مبیــع ســنمی مطلقطور بهدلالت بر این امر دارد که  گفتهپیشخبر 
  ). 135ص ،ق1410قبض فروخت (شافعی، 

دلالت این روایــت بــر عــدم امکــان فــروش مبیــع ســلف بــه  فقهی کویتیه موسوعهدر 
از جمله ردّ المحتار، تبیین الحقائق و حاشیه  گوناگونیفروشنده یا شخص ثالث از منابع 

منتهی  شرح و المبدع، المغنی، الفتاويمجموع ، فتح العزیز، المهذب، الأم ،أسنی المطالببر آن،  شبلی
الأوقاف و  ةوزار( شدندبررسی ها برخی از آنرو مقاله پیشنقل شده است که در  الإرادات

ی کــه موافــق دلالــت نهای). با توجه به تعداد فق218ص ،ق1412، الشئون الإسلامیه الکویت
رســد ایــن مــی نظرهاز سررسید است، بپیش  این روایت بر ممنوعیت فروش مبیع سلم

  باشد. می نظر در حد شهرت

  . اجماع4-3
امــا بیــع «مطلق، با عبارت  طوربه از قبضپیش  بر ممنوعیت فروش مبیع سلف قدامهابن

کرده  ادعاي اجماع تمام مذاهب را مطرح» قبضه، فلا نعلم فی تحریمه خلافاًپیش  المسلم فیه
پــیش  فروش مبیع ســلمها الکیدر حالی که گفتیم م ؛)415ص ،ق1417است (مقدسی، 

 واپســین. نظــر اســت پس ادعاي اجماع خالی از وجــه ؛دانندنمی از سررسید را ممنوع
تیمیــه، ابــن /243ص ،ق1428قیم، نیز قرار گرفته است (ابن نهایمورد تأیید برخی از فق



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
... 

گاه
دید

از 
ید 

رس
سر

از 
ش 

ف پی
 سل

بیع
ش م

فرو
ان 

امک
  

51  

 ). با این اوصاف قدرت اجماع بر ممنوعیت فروش مبیع ســلف506ص ،)الف( ق1415
 قدرت اجماع بر ممنوعیت فروش مبیع سلف ، به اندازهسنتاز قبض در نزد اهل پیش 
این اجماع که این رسد با توجه بهمی نظرشیعه نیست و به نهایاز سررسید، نزد فقپیش 

 فقطنیز  قدّامهابناجماعی وجود ندارد و نظر  بارهنقل شده است، در این امهقدّابنفقط از 
در حــالی کــه  هاســت؛گرفتن ایــن نظرنبود نظر مخالف یا نادیدهناشی از اشتباه وي در 

  دانند. نمی از قبض را ممنوعپیش  فروش مبیع سلفها دیدیم مالکی

  . تحقق توالی ضمانین5-3
ضمان را بــه مشــتري که این گفته شده است که اصل بیع صحیح نیست مگر بارهدر این
اول  قبض، مبیــع در ضــمان فروشــنده ازپیش  چون شود؛عنه و مبیع مضمونٌکند  منتقل

در ضمان وي  دوبارهبه ضمان مشتري درآید آن را بفروشد، که این ازپیش  است و اگر
 ؛که منع شــده اســت شودمی آید و توالی دو ضمان بر وي محققمی اول) در (فروشنده

منی از تمکن قبض تلف شود، بایع باید ثپیش  که اگر مبیعاند پاسخ دادهگونه این سپس
و از این جهــت مشــکلی کند  است به وي پرداختکرده  را که از مشتري دوم دریافت

گفته شده که مــانعی نــدارد چنین هم ).509ص ،)الف( ق1415تیمیه، آید (ابننمی پیش
قــیم، که مالی به یک اعتبار به سود وي و به یک اعتبار به زیان وي مضمونه باشد (ابــن

بــر ایــن در هــیچ کجــاي دیگــر ســندي دال بــر  ونافز). 1672و  1668، صصق1428
عنوان یکی از هتوان این دلیل را بنمی ؛ بنابراینممنوعیت توالی ضمانین دیده نشده است

  از قبض دانست. پیش  ل ممنوعیت فروش مبیع سلمیدلا

  عدم استقرار دین سلم .6-3
 ،ق1433 وجــه انفســاخ در آن راه نــدارد (لــاحم،دینی اســت کــه بــه هــیچ ،دین مستقر

فیه در معرض فسخ قــرار تلف احتمالی مسلم علت). دین ناشی از سلم چون به321ص
توان مهریه بعــد از دخــول، می دین مستقر طور مثال،؛ بهشودمیشمرده دارد، غیرمستقر 

از دخول پیش  دین غیرمستقر نیز مهر قرض و ثمن پس از قبض مبیع را نام برد و نمونه
 ،ق1410 ،الأوقــاف و الشــئون الإســلامیه الکویــت ةوزار( اســت ضاز قــبپیش  و مبیع سلم

  ).321-322، صق1433لاحم،  /203ص
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ی یها، عدم استقرار را علت اصــلی و زیربنــابرخی به نقل از حنفی، شافعی و حنبلی
چرا که از فسخ عقد بــه اند از قبض دانستهپیش  ممنوعیت فروش و استبدال مبیع سلف

الأوقــاف و الشــئون  ةوزارعدم امکان تعویض آن، در امان نیست ( فیه ودلیل انقطاع مسلم
آورده است کــه مالکیــت  اشباه و نظایردر  سیوطی. )218ص ،ص1412 ،الإسلامیه الکویت
. تمام دیونی که در ذمــه شودمی آن با تسلیم (قبض) مستقر مانندفیه و در مبیع و مسلم

جز یک دین که آن هم دین ه وند بشمی ها مستقرهستند پس از لزوم و قبض عوض آن
باشد. دلیل غیرمستقر بودن آن این اســت می بودن، غیرمستقرسلم است که با وجود لازم

در ادامــه  ســیوطی. شــودمی سبب عدم وجود مبیع سلم (در سررسید)، عقد فســخکه به
  داند:می ي استقرار در دیون لازم را از دو جهتامعن

عدم وجود  علتبه گفتهپیشسبب تعذّر حصول دین عقد بهبودن از فسخ در امانالف) 
  ؛ جنس آن در سررسید

 دین ســلم اســت و نــه دیــون ویژهکه این ویژگی  *بودن تعویض مبیع سلمممنوع ب)
. بعد از قبض، عقد سلم از فسخ مورد بحث در امان بوده و حتی اگر جنس مبیــع دیگر

سبب عیب و اقاله نیــز فسخ بهرباره د .است سلم وجود نداشته باشد، تعویض آن مجاز
  ).  325-326، صق1403همین حکم جاري است (سیوطی، 

  گیرينتیجهو  بنديجمع
 بــارهتوان اجمــاع منقــول درنمی اگرچه توان گفتمی گرفتهانجامهاي با توجه به بحث

اما با این  بودن پذیرفتمدرکی علتممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از سررسید را، به
از سررسید نظر  پیششیعه، مشهور بر عدم امکان فروش مبیع سلف  نهایدر بین فقحال 

دارد. از طرفی فتوا دادن در برابر این شهرت کار چندان راحت و معقولی نیست و باید 
ممنوعیــت فــروش هــا آن که فتواي همــه هامجتهد هايکه تمام مقلد برگزیدحلی را راه

سررسید است، بتوانند با خیال راحت هــم وارد بــازار اوراق ســلف از پیش  مبیع سلف
یکی دیگــر از موانــع، حکــم  باشند.کرده  شرعی خود را عمل هايشوند و هم تکلیف

طور که آوردیم در فقــه اهــل که همان است ممنوعیت فروش مبیع سلف پیش از قبض
                                                   

 .امتناع اعتیاض عنه .*
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 نظــربــه نجامســرا .شــودشــمرده میاز سررسید پیش  نیز مانع فروش مبیع سلف سنت
و در  اســت از سررسید نظر مشهورپیش  رسد از لحاظ فقه شیعه، فروش مبیع سلفمی

  جز پذیرش آن نداریم. اي ابزارسازي اوراق سلف نیز، چاره جهت
پــیش  و برخی افراد دیگر فروش مبیع ســلفها نیز مالکی سنتاهل  نهایدر میان فق

در پایــان  قیّمابن طور مثال،؛ بهانددانستهاز سررسید) را مجاز پیش  از قبض (و در نتیجه
از قــبض، ضــمن رد تمــام ادلــه و پــیش  فــروش مبیــع ســلفدربــاره  خــود هايبحث

به این نتیجه رسیده است که چــون هــیچ نصــی بــر  ...و  هاشمردن سند روایتضعیف
بــاره از قبض وجود ندارد و اجماع و قیاســی نیــز در اینپیش  تحریم فروش مبیع سلم

باشد، واجب است در این حالت امــر می و قیاس نیز اباحه ندارد و مقتضاي نص وجود
از پیش  و جواز فروش مبیع سلم یمو واگذار رد پیامبرشو  متعال را به خداوند

  ). 1673ص ،ق1428قیم، قبض را بپذیریم (ابن
 ؛از قبض هســتندپیش  قائل به ممنوعیت فروش مبیع سلفسنت مذاهب اهل  دیگر

 ســت، مطــرح نیســت واچه در فقــه شــیعه ه بحث اجماع و حجیت آن مانند آنچ اگر
وجــود نــدارد امــا چــون  بارهدر این سنتاصل اجماعی در میان اهل در توان گفت می

از سررسید) در بــین اهــل پیش  از قبض (و در نتیجهپیش  ممنوعیت فروش مبیع سلف
بر ایــن، بیشــتر  افزوندارد. جز پذیرش آن وجود ناي نیز نظر مشهور است، چاره سنت

 افراد حاضر در بازار سلف، مقلّد مراجعی هستند که به ممنوعیــت فــروش مبیــع ســلف
از قبض در برخــی پیش  چه فروش مبیع سلف هستند. از طرفی اگرقائل از قبض پیش 

در  ســنتظاهر اهــل در مجاز دانسته شده است اما  سنتدر میان اهل  ،ییموارد استثنا
ی کــه یجــاتردید و جدالی ندارند تــا آن» از سررسید پیش«ممنوعیت فروش مبیع سلم 

 ممنوعیت فــروش مبیــع ســلفدرباره  نص ثابت شده و اجماعیکه این برخی به استناد
 از قبض را مجازپیش  از قبض وجود ندارد، فروش مبیع سلف پس از سررسید وپیش 

دسته نیز تردیــدي در عناي آن این است که این) که م612ص ،]تابی[(سالوس،  دانندمی
  از سررسید ندارند. پیش  ممنوعیت فروش مبیع سلم

و بــراي حصــول یقــین از وضــعیت  روپــیش تحقیق هايبر بحثاي عنوان خاتمهبه
بازار ثانوي اوراق سلف در کشورهاي اسلامی بایــد گفــت مجمــع جهــانی فقــه  کنونی
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بــازار اســلامی و در  پدیدساختنشرعی براي  ايهتطبیق جهتاسلامی در تصمیمی در 
) خود آورده 7/1( 63سازي وضعیت اوراق بهادار اسلامی در تصمیم شمارهجهت شفاف

(مجمــع جهــانی فقــه اســلامی،  قبضــهاپــیش  لا یجوز بیع السلعۀ المشــتراة ســلماً« :است که
بــه  .»نیســتاز قبض آن جائز پیش  شده به عقد سلمهیعنی فروش مال خرید ؛)ق1412

 .)ق1414، همــواســت ( پافشــاري شــده دوبــاره) 8/5( 74همین امر در تصمیم شــماره
 ازپــیش  ی بر عدم امکان فــروش مبیــع ســلمیتصمیم مجمع جهانی فقه اسلامی مُهر نها

کشورهاي اسلامی تمام نظر  کنندهباشد که منعکسمی سررسید ازپیش  و در نتیجهپیش 
سه نماینده از ایــران نیــز در ایــن مجمــع حضــور که این دخیل در آن است. با توجه به

اندرکاران کشورمان براي ابزارســازي گشاي دستتواند راهمی دارند، تصمیم این مجمع
  اوراق سلف نفتی باشد.

  و مآخذ منابـع
، ه: نشــر دار الکتــب العلمیــروتیــ، ب1، چ5ج ؛هالفتاوى الکبرى لــابن تیمیــ، احمد؛ هتیمیابن .1

  ق.1408
، نشر مجمع الملک فهد لطباعــۀ المصــحف الشــریف: نهی، مد29ج ؛يمجموع الفتاو؛ ـــــــــ .2

  ق (الف).1415
، نشر مجمع الملک فهد لطباعــۀ المصــحف الشــریف: نهی، مد30ج ؛يمجموع الفتاو؛ ـــــــــ .3

  ق (ب).1415
  تا].ی: نشر دار الفکر، [بروتی، ب7؛ جبالآثار یالمحلمحمد؛ یحزم، ابابن .4
  .ق1417: نشر دار عالم الکتب، اضی، ر6ج ؛یالمغناحمد؛ بنعبدالله ،یمقدس قدامهابن .5
  . ق1428، المعارف ۀمکتب: نشر اضی، ر1، چ5؛ جالسنن بیتهذعبدالله محمد؛ یاب ،میّقابن .6
، قــم: دفتــر 1، چ8؛ جمجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشــاد الأذهــانمحمد؛ احمدبن اردبیلى، .7

  ق. 1403انتشارات اسلامى، 
، دار الکتاب الإسلامیجا]: نشر ی، [ب2؛ جأسنى المطالب فی شرح روض الطالبزکریا؛  نصاري،ا .8

  تا]. ی[ب



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
... 

گاه
دید

از 
ید 

رس
سر

از 
ش 

ف پی
 سل

بیع
ش م

فرو
ان 

امک
  

55  

ــــه ف،یســــآل .9 ــــنعبدالل ــــارك؛ ب ــــالمســــلم ف عیــــب«مب ــــیش قبضــــه هی  .ق1435؛ »پ
http://www.alukah.net/sharia/0/68528  .  

ــابرت .10 ــدأکمــل ،یب ــۀ ن؛یال ــۀ شــرح الهدای ــ6؛ جالعنای ــی، [ب ــا]، یجــا]: نشــر دارالفکــر، [ب ت
http://shamela.ws/browse.php/book-9403#page-3013.  

مطبعــۀ ، قــاهره: نشــر 1، چ5؛ جالمنتقى شــرح الموطــإ ؛خلفبنمانیسل دیابوالول ،یباج .11
  . ق1332، السعادة

  ق.1421 ،یمحلات یفروشقم: نشر کتاب، 1؛ چسداد العباد و رشاد العبادمحمد؛ بننیحس ،یبحران .12
 ،20؛ جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ ابراهیمبناحمدبنعصفور، یوسفآل بحرانى، .13

  ق.1405، قم: نشر دفتر انتشارات اسلامى، 1چ
  .  ق1403: نشر عالم الکتب، روتی، ب3؛ جکشاف القناع عن متن الإقناع ونس؛یمنصوربن ،یبهوت .14
  ق. ،1427هدار الصدیقۀ الشهید، قم: نشر 5؛ چالمسائل المنتخبۀ ؛یعلجوادبن ،يزیتبر .15
، تهــران: 1، چ3؛ جحقــوق یالمعارف عموم رهیدا الفارق:محمدجعفر؛  ،ينگرودليجعفر .16

  . 1386گنج دانش،  نشر کتابخانه
گــنج  ، تهران: نشــر کتابخانــه2، چ2؛ جحقوق یالمعارف عموم رهیالفارق: دا؛ ـــــــــ .17

  .1388دانش، 
؛ القدیمــۀ) -(ط ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالــدلائل؛ محمدبنسیدعلى ،طباطباییيحائر .18

  تا]. ی، [بالبیت، قم: مؤسسه آل1، چ1ج
، قــم: مؤسســه 1، چ9؛ ج)ثــۀیالحد -(ط ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالــدلائل؛ ـــــــــ .19

  .ق ،1418البیتآل
، قــم: 18؛ جتفصیل وســائل الشــیعۀ إلــى تحصــیل مســائل الشــریعۀحسن؛ محمدبن ،یعامل حرّ .20

  ق.  ،1409تیالبآل مؤسسه
، قــم: انتشــارات 6، چ1؛ جالتعلیقــات علــى شــرائع الإســلامشیرازى، سیدصــادق؛ ینیحس .21

  ق. 1425استقلال، 
نشــر ، قم: 1؛ چغنیۀ النزوع إلى علمی الأصول و الفروععلى حسینى؛ بنهزهره حمزابن حلبى، .22

  ق.  ،1417مؤسسه امام صادق
، قــم: انتشــارات 1، چ2ج؛ التنقــیح الرائــع لمختصــر الشــرائععبداللــه ســیورى؛ مقدادبن حلّى، .23

  ق. ،1404نجفىالله مرعشىتکتابخانه آی

http://www.alukah.net/sharia/0/68528
http://shamela.ws/browse.php/book-9403#page-3013
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، 5؛ جبهامشه حاشیۀ العدوي شرح الخرشی على مختصر سیدي خلیل وعبدالله؛ محمدبن خرشی، .24
  تا]. یللطباعۀ، [ب: نشر دار الفکر روتیب

جا]: نشــر ی، [ب3؛ جحاشیۀ الدسوقی على الشرح الکبیــره؛ عرفبنمداحمالکی، محمدبندسوقی .25
  تا].یدارالفکر، [ب

  تا]. ینا]، [بیجا]: [بی، [ب2؛ ج(للروحانی) منهاج الصالحینسیدصادق؛  ،روحانی .26
  ق.1417، الألفین شرکۀ مکتبۀ: نشر تی، کو1؛ چهالمسائل المنتخبسیدمحمد؛  ،روحانی .27
لْبِیِّ ن؛یفخرالد ،یلعیز .28 المطبعــۀ ، قــاهره: 1، چ4؛ جتبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیۀ الشــِّ

  ق.1314، الکبرى الأمیریۀ
، قطــر: نشــر 7؛ چالمعاصره و الاقتصاد الأسلام هیالفقه ایموسوعه القضااحمد؛  یأ.د. عل سالوس، .29

  تا]. یدارالثقافه قطر، [بمشترك مکتبه دار القرآن مصر و 
، 4، چ18)؛ جي(للســبزوار مهذّب الأحکام فی بیان الحلــال و الحــرامسیدعبدالأعلى؛  سبزوارى، .30

  ق.1413قم: نشر مؤسسه المنار، 
  ق.1403 ه،ی: نشر دار الکتب العلمروتی، ب1چ ؛ریأشباه و نظا ؛نیالدجلال ،یوطیس .31
اللــه سیســتانى، تنشــر دفتــر حضــرت آیــ، قــم: 9؛ چالمسائل المنتخبــۀسیدعلى؛  سیستانى، .32

  ق.1422
  ق.1417الله سیستانى، ، قم: دفتر حضرت آیت5، چ2(للسیستانی)؛ ج منهاج الصالحین ؛ــــــــ .33
  ق.1410: نشر دار المعرفته، روتی، ب3؛ جالام س؛یادربنمحمد ،یشافع .34
الله تکتابخانه آی ، قم: انتشارات1؛ چالوسیلۀ إلى نیل الفضیلۀ؛ حمزهبنعلىمحمدبن طوسى، .35

  . ق ،1408نجفىمرعشى
 دیــحم ه:؛ ترجم)یثان دیشه هی(شرح لمعه دمشق 1فقه احمد؛ بنیعلبننیالدنیز ،یعامل .36

  .1388 ،یحقوقهاي شهیکاشان: نشر اند ؛یمسجدسرائ
 ؛کلانتر محشی: ؛الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀعلى؛ بنالدینزین ،(شهید ثانی) عاملى .37

  ق.1410 ،يداور یفروش، قم: نشر کتاب1، چ3ج
، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیــه 1؛ چحاشیۀ شرائع الإسلام؛ ـــــــــ .38

  ق.1422قم، 
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مؤسســۀ المعــارف ، قــم: نشــر 1، چ3؛ جمسالک الأفهام إلى تنقیح شــرائع الإســلام؛ ـــــــــ .39
  ق.1413، الإسلامیۀ

، قــم: نشــر 2، چ4؛ ججامع المقاصد فی شــرح القواعــدحسین؛ بنعلى ،(محقق کرکی) عاملى .40
  ق. ،1414البیتمؤسسه آل

، 4)؛ جالقدیمــۀ -ط( مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلاّمــۀ؛ محمد حسینىبنسیدجواد عاملى، .41
  تا].ی، [ب: نشر دار إحیاء التراث العربیروتی، ب1چ

 يقراردادهــا یو مــال یحقــوق ،یابعاد فقهــ« ؛يدیشه یمرتضدیس و میپور فرد، ابراهيعبد .42
  .1394، 41ش ،یحقوق اسلام پژوهشنامه؛ »سلف در بورس

 اءیــلأح تیــالبقــم: نشــر مؤسســه آل ،11؛ جالفقهــا ةتذکر ؛وسفیبنحسن ،یحلّعلامه  .43
  ق. 1420التراث، 

، قــم: نشــر دفتــر انتشــارات 3، چ1؛ جکشف الرموز فــی شــرح مختصــرالنافعآبی؛  فاضل .44
  .ق1417اسلامى، 

 ؛»ســکیو پوشــش ر یمــال نیتأم يمناسب برا يصکوك سلف؛ ابزار« د؛یفرد، سعیفراهان .45
  . 1388، 33ش ،یاقتصاد اسلام یپژوهش یعلم فصلنامه

  تا]. ی[ب ه،یکتب العرب اءیجا]: نشر دار احی، [ب2؛ جماجهسنن ابن د؛یزیمحمدبن ،ینیقزو .46
  .ق1426، قم: منشورات قلم الشرق، 1، چ8ج؛ مبانی منهاج الصالحینسیدتقى طباطبایى؛  قمى، .47
: نشــر دار الکتــب روتیــ، ب2، چ5ج ؛بدائع الصنائع فــی ترتیــب الشــرائع ن؛یعلاءالد ،یکاسان .48

  ق.1406 ه،یالعلم
: اضیــ، ر1؛ جبیع الدین وتطبیقاته المعاصرة فی الفقه الإســلامیمحمد؛ حمودبنبناسامه لاحم، .49

  ق.1433 ع،یللنشر و التوز مانینشر دار الم
-http://www.iifa ق.1412 ؛)7/1( 63ش میتصـــم ؛یفقـــه اســـلام یجهـــان مجمـــع .50

aifi.org/1845.html.  
  .http://www.iifa-aifi.org/ 1960.html ق.1414)، 8/5( 74ش میتصم ؛ـــــــــ .51
  ).yon.ir/Nqeyaق. (1401؛ مکه: ق1401الأول  عیرب 22 خمور مصوبه ؛ـــــــــ .52
، قم: نشر دفتر انتشارات 1، چ1؛ جکفایۀ الأحکــاممحمد مؤمن؛ محمدباقربن سبزوارى،محقق .53

  ق.1423اسلامى، 

http://www.iifa-
http://www.iifa-aifi.org/
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: نشر دار إحیــاء روتی، ب2، چ4؛ جالإنصاف فی معرفۀ الراجح من الخلــاف، علاءالدین؛ مرداوي .54
  تا] (ب).یالتراث العربی، [ب

نشــر دار إحیــاء التــراث : روتیــ، ب2، چ5؛ جالإنصاف فی معرفۀ الراجح من الخلاف؛ ــــــــ .55
  تا] (الف).یالعربی، [ب

دار الکتــب جــا]: نشــر ی، [بــ1، چ6؛ جالتاج والإکلیل لمختصــر خلیــل وسف؛یمحمدبن مواق، .56
  ق.1416، العلمیۀ

صــنعت  یبالادســتهاي پروژه یمال نیتأم يبرا ياوراق سلف، ابزار« دعباس؛یس ان،یموسو .57
   .1389، 39، ش10س ،یاقتصاد اسلام یپژوهش یفصلنامه علم؛ »نفت

هاي ســکیر يبندشناخت و رتبه« ؛یآرانانیفرهاد یعل و بلال وثوق دعباس؛یس ان،یموسو .58
  . 1392، 1، ش7س ،يراهبرد تیریو مد شهیاند هینشر؛ »(صکوك) یاسلام یمال يابزارها

  تا]. ی[ب ان،یلیاسماع ی، قم: نشر مطبوعات5ج ؛عیکتاب البالله؛ روحسید ،ینیخميموسو .59
  ق.1410، مدینۀ العلم، قم: نشر 28، چ2؛ جی)یمنهاج الصالحین (للخوسیدابوالقاسم؛  خویى،موسوي .60
، نجــف: نشــر 1؛ چ)(کتاب البیع أنوار الفقاهۀخضر؛ جعفربنبنحسن ،الغطاء)(کاشف ینجف .61

  ق. ،1422الغطاءمؤسسه کاشف
، بیروت: دار إحیاء التراث 7، چ24؛ ججواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلاممحمدحسن؛  نجفی، .62

  ق. 1404العربی، 
المجمــوع شــرح المهــذب (مــع تکملــۀ الســبکی شــرف؛ بــنالدین یحیىأبوزکریا محیی ،ينوو .63

  تا]. یجا]: نشر دارالفکر، [بی؛ [بوالمطیعی)
عمــان: نشــر المکتــب و  دمشــق، روتی، ب3، چ3؛ جروضۀ الطالبین و عمدة المفتین ؛ــــــــ .64

  .http://shamela.ws/browse.php/book-499#page-1321ق .ق1412 ،یالاسلام
نشــر ذات : تیــ، کو2، چ18ج ؛هیــالموسوعه الفقه ؛تیالکو هیالأوقاف و الشئون الإسلام ةوزار .65

  ق.1410، السّلاسل
  ق.1412: نشر دار الصفوه، تی، کو1، چ25ج ؛هیالموسوعه الفقه ؛ــــــــ .66

http://shamela.ws/browse.php/book-499#page-1321

