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Abstract
Salaf or Salam (Futures Contract) is one of the types of sale and 

is opposite of credit transaction. According to Fuqahā (jurists) ob-
ject of sale in futures contract is a general descriptive in seller’s debt 
which is sold for cash and for a due date. In addition to general sale 
rules and regulations, it is imposed special rules for this sale such as 
taking all prices in contractual meeting before buyer and seller sepa-
rating from each other, determining the delivery time, possibility of 
delivering the goods at the due time and prohibition of selling the 
object before the due time. While expressing a valid available ʼIjmāʻ 
(consensus) in this issue and referring to different jurisprudential 
books in order to refute the claim that agreement of the jurists is 
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weak, this article in an analytically-descriptive method and with a 
fundamental-applied approach has discussed the presented reasons 
in this sub-jurisprudence among the two major sects (of Shi’a and 
Sunni). Considering the effectiveness of futures contract in financ-
ing production and moving towards the removal of usury from eco-
nomic relations and in order to solve problem of not-allowing the 
reselling of object before the due time and benefit from this contract 
in capital market, Islamic economists suggest the use of contracts 
such as compromising the object of sale, non-gratuitous donation 
and parallel salam. It seems, considering being appropriative of fu-
tures contract and affirmative barriers of parallel salam and non-gra-
tuitous donation and compromise, that it is impossible to apply this 
type of contract in capital market due to frequent resale of object of 
sale in secondary market and discrepancy of traders’ mentality with 
three mentioned conditions for correction of parallel salaf and such 
solutions has conventional union with the examples.

Key Words: Futures Contracts, Parallel Salaf, Selling the Object 
before the Due Time, Salaf Documents.
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فروش مبیع قبل از َسررسید در عقد سلف1
غالمعلیمعصومینیا2

سیدصادقطباطبائینژاد3

چکیده
ســـلف يا سلم از اقسام بيع و عكس نسيه اســـت. براساس گفتار فقها مبيع در سلف، 
كلی وصف شده در ذمه فروشنده است كه در برابر مال نقد و برای سررسيد معينی فروخته 
می شود. برای اين نوع از بيع اضافه بر احكام و قواعد حاكم بر بيع مقرراتی خاص مانند اخذ 
تمام ثمن در مجلس عقد پيش از جداشـــدن از يكديگر، معّين كردن زمان تحويل، امكان 

تحويل كاال در سررسيد آن و ممنوع بودن فروش مبيع قبل از سررسيد وضع شده است.
ايـــن مقاله به روش تحليلیـ  توصيفی و با رويكـــرد بنيادیـ  كاربردی ضمن تقريری 
صحيح از اجماع موجود در اين مسئله، با مراجعه به كتب فقهی طبقات مختلف به منظور رد 
ادعای ضعيف بودِن اتفاق فقيهان در آن به بيان ادله مطرح شده در اين فرع فقهی نزد فريقين 
پرداخته است. انديشمندان اقتصاد اسالمی با توجه به صاحب اثربودِن عقد سلف در تأمين 
مالی توليد و حركت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی  به منظور رفع مشكل عدم جواز 
بازفروش مبيع قبل از سررسيد و بهره مندی از اين عقد در بازار سرمايه، استفاده از عقودی 

مانند صلح مبيع، هبه معوض و سلف موازی را پيشنهاد می  كنند.

1 . تاريخ دريافت:1398/07/14؛ تاريخ پذيرش: 1399/03/07 
 masuminia_ali@yahoo.com 2 . دانشيار و مدير گروه بانكداری اسالمی دانشگاه خوارزمی تهران- ايران؛

3 . دانش آموخته حوزه علميه قم و دانش آموخته  دكترای رشـــته اقتصاد پولی دانشگاه عدالت تهران - ايران؛ )نويسنده 
s.s.tabaei@gmail.com ،)مسئول

سال هفتم، شماره پیاپی 22 ،  بهار 1400

فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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با توجه به تمليكی بودِن عقد ســـلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض 
به نظر می رســـد امكان به كارگيری اين نوع از قرارداد در بازار سرمايه با توجه به فروش های 
مجدد و مكرر ُمســـَلم فيه در بازار ثانويه و عدم تطابق ذهنيت معامله گران با شروط سه گانه 
ذكرشده به منظور تصحيح سلف موازی وجود نداشته و اين گونه راه حل ها اتحادی عرفی با 

مصاديق منع دارد.
کلیدواژه ها: عقد سلف، سلف موازی، فروش مبيع قبل از سررسيد، اوراق سلف.

مقدمه
 بيع سلم يا سلف يكی از اقسام بيع است و عبارت است از فروش كلی مدت دار 
در ازای دريافت نقدی ثمن. در اين نوع از بيع خريدار تمام مبلغ را به فروشـــنده در 
مجلس عقد پرداخت می كند و فروشنده متعهد می شود كاالی موردنظر را در تاريخ 
معّين به خريدار تحويل دهد اگرچه اين نوع از بيع در ميان انديشمندان اهل سنت به 
بيع مفاليس شهرت دارد. عقد سلف قراردادی است كه مصرف كننده برای رسيدن 
به كاالی موردنظرش با قيمت پائين تر، توليد كننده جهت تأمين منابع مالی موردنياز 
فرايند توليد و سرمايه گذار برای بدست آوردن سود از تفاوت قيمت حال و آينده بدان 

عالقمند می باشند.
امروزه دامنه عقد ســـلف از خريد خودرو و خانه تا محصوالت كشـــاورزی، 
صنعتی، پتروشيمی و نفت گسترش يافته است. در بازار سرمايه و سكه اكثر خريداران 
قصد بهره مندی و استفاده از كاال را ندارند بلكه به قصد كسب سود ناشی از اختالف 
قيمت به اين مبـــادالت ورود می يابند. چنانچه در ابتدای ســـال 1397 با باالرفتن 
بيش ازحد ارزش مبادله ای دارائی های مانند طال و ارز، مسئولين بانک مركزی برای 
كنترل نقدينگی به انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی و ريالی، تزريق ارز و پيش فروش 
ســـكه روی آوردند. در اين راســـتا حدود 7.6 ميليون قطعه سكه طال1 در مراحل 
مختلف با سررســـيدهای يک ماهه الی 2 ســـاله پيش فروش شد و مبلغی در حدود 

10.8 هزار ميليارد تومان، از نقدينگی موجود در جامعه جمع آوری شد.

1. بانک مركزی برای ضرب اين ميزان سكه به حدود 62 تن طال 24 عيار نيازمند است.
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الزم به ذكر اســـت بيع ســـلم همان قرارداد آتی1 نيســـت؛ چراكه در بيع سلف 
توليدكننده كه به نقدينگی نياز دارد پيش از به ثمر رسيدن محصول، آن را می فروشد 
و نقش اين نوع قرارداد تأمين مالی توليد كننده برای توليد آينده  اش اســـت و اما در 
قرارداد آتی مراد معامله گران دريافت عين نيســـت بلكه ســـفته بازی و بهره مندی از 
تفاوت قيمت است )ر.ک. السنهوری، 1985م، 224/4) به بيان ديگر سلف ابزار تأمين مالی و 

قرارداد آتی ابزار مديريت ريسک دانسته می شود.
از چالش های پيِش  روی گســـترش عقد سلف به عنوان ابزاری در بازار سرمايه، 
ممنوع بودن فروش كاالی پيش خريد شده قبل از موعد تحويل است چراكه قوام بازار 
سرمايه در مهندسی مالی متعارف بر وجود بازار ثانويه منسجم و فعال استوار است. 
اين بازار كه به منظور حمايت از سرمايه شكل گرفته است به سرمايه گذاران كمک 
می كند تا از طريق واگذاری نقش شـــراكتی خود به ديگری در هر زمان به سرمايه 

خود دسترسی داشته باشند.
 اگرچه در مورد اين فرع فقهی به جز در متون فقهی بحث مستقلی صورت نگرفته 
اســـت اما انديشمندان شيعه و ســـنی در بحث پيرامون صكوک سلف متعرض اين 
حكم خاص عقد ســـلف شده اند و سعی در حل اين عويصه نموده اند چراكه بازار 
تأثيرگذار و فعال اوراق بهادار هنگامی قابل ترسيم است كه در كنار خريد اوليه اوراقی 
كه براساس نيازها با توجه به كارايی فنی و اقتصادی پروژه ها منتشر شده است امكان 
مبادالت مختلف و چندباره بر روی آنها با توجه به وضعيت كالن اقتصادی به منظور 
كسب عائدی وجود داشته باشـــد و بتوانند در قامت ابزاری جهت سياست گذاری 

كالن اقتصادی نقش ايفا نمايد.
 در تحقيق حاضر با فحص كامـــل در كتب فقهی ضمن تبيين جديدی از ادله 
مطرح شده به بررســــی فرضيه »جواز فروش مبيع قبل از سررسيد در عقد سلف« 

به عنوان يكی از چالش اصلی در طراحی صكوک سلف می پردازيم.
در بررسی و تحليل اين فرع فقهی نگاشته مستقلی به جز آنچه در متون فقهی آمده 

1. قرارداد آتی قراردادی است كه در آن خريدار و فروشنده برای مبادله، مقدار معينی از كاال با كيفيت مشخص، قيمت معلوم و در زمان 
و مكان مشخص توافق می كنند. )الصفقات اآلجله، FUTUERS( اين ابزار در عمل بيشتر به ابزار بورس بازی تبديل شده است.
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است نگاشته نشده است و انديشمندان به تناسب مباحث مربوط به طراحی صكوک 
سلف برای حل عويصه ناشی از اين فرع فقهی نكاتی را بيان نموده اند.

 فراهانی فـــرد )1388( ضمن بيان قابليت اوراق سـلف برای تأمين كسری بودجه 
دولت، تـأمين مـالي بنگاه های اقتصادی، ابزار مناسبی برای پوشش ريسك تغييرهای 
قيمت مواد اوليه و كاالهای ســـرمايه ای و ابزار مناســـبی برای سياست پولي به وسيله 
بانـك مركـزی معتقد است معامله های بازار ثانويه آن گرچه براسـاس مـوازين شريعت 
و قواعد عمومي معامالت قابل تصحيح اسـت امـا براسـاس ديـدگاه مـشهور فقـه 
اسالمی محل اشكال است و برای برون رفت از اين اشكال سلف موازی، واگذاری 

وكالتی و صلح مبيع سلف را پيشنهاد می دهد.
عيسوی )1393( با اشاره به چالش صكوک سلف در بازار ثانويه روش قرار داد 

مركب از سلف موازی و حواله با حضور نماينده ناشر را مطرح می كند.
عبدی پور و شـــهيدی )1394( با تعريفی خاص از صكـــوک معتقدند اگرچه 
در بازار كاال، ممنوعيت فروش مبيع قبل از سررسيد مانع جريان معامالت امــــوال 
خريداری شده در  بازار  سلف است اما در بازارهای مالی دارندگان اوراق بهادار  سلف 
در هنگام نقل وانتقال  اوراق، به انتقال اوراق بهادار مبتنی بر مبيع سلف و نه فروش مبيع 

خريداری شده اقدام می كنند.
       موسی پور و همكاران )1395( فروش مبيع سلف در قالب سلف موازی به شرط 
استقالل دو بيع از يكديگر به طور مطلق مجاز و مشروع بوده و راهكاری مناسب برای 
استفاده در بازارهای مالی كشورهای اسالمی  است ليكن در عمل فعاالن بازار متوجه 
اين استقالل نبوده و معامله ها بر روی همان كاالی نخست صورت می گيرد و قصد 
سلف های مستقل و موازی خالف متفاهم بازار است لذا الزم است برای بهره مندی 

از اين ابزار معامله گران را متوجه اين امر نمود.
ره پيک )1395( سلف موازی را عقدی جهت رفع محدوديت های ناشی از بيع 
سلف  داند كه احكام ويژه دارد و معتقد است اين عقد سازوكار مطلوبی برای تأمين 
منابع مالی توليدكنندگان به شمار می رود و درصورتی كه اختيار فروش كاالی سلفی 
قبل از سررسيد برای خريدار وجود داشته باشـــد در سرمايه گذار برای به كارگيری 
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سرمايه خود از طريق انعقاد عقد سلف رغبت ايجاد خواهد شد و بدين وسيله موجبات 
استفاده از اين ابزار مهم تأمين منابع مالی فراهم شده و درنتيجه، از كمبود منابع مالی 
توليدكنندگان و ركود بازار ايشـــان جلوگيری خواهد شد سپس وی با پذيرش سلف 

موازی به بررسی ماهيت و آثار حقوقی آن می پردازد.
الزحيلی )1419ق( جمهور فقهای اهل سنت فروش كاالی پيش خريد شده را با 

توجه به اينكه ملک غيرمستقر است حتی به خود فروشنده اول جائز نمی داند.
التجانی )1420ق( عقد ســـلم را جايگزين عملياتی مناســـبی جهت تأمين مالی 
در بانكداری می داند و می    نگارد بانک با خريد كاال از مشـــتری به صورت سلف 
نقدينگی وی را تأمين كرده و برای حفظ قدرت نقدينگی و ريســـک های قيمتی، 
كاالی مشابهی را به صورت سلف موازی به ديگری می فروشد و چون در سلم موازی 
هر فروشنده نسبت به تحويل كاال به مشتری خود مسئوليت مستقل داشته و معامالت 
هيچ ربطی به هم ندارد لذا بانک نمی تواند بين بدهی ها و طلب های ناشی از آن قبل 

از تحويل كاال مقاصه نمايد.

محل بحث
فروش مجدد كاالی خريداری شـــده به وسيله عقد سلف به چند حالت متصور 

است و هر صورت حكم خاص خود را دارد:
1. ُمســـلٌم فيه1 بعد از موعد سررسيد و بعد از قبض به صورت نقد يا نسيئه فروخته 

شود. )جواز(
2. ُمســـلٌم فيه بعد از موعد سررسيد و قبل از قبض به صورت نقد يا نسيئه فروخته 

شود.2 )تفصيل(

1. كاالی پيش خريدشده.
2. و أما انه يجوز بعد حلوله و قبضه فال خالف فيه و ال اشكال بل األقوی الجواز و ان لم يقبضه علی من هو عليه و علی غيره 
بجنس الثمن و مخالفه بالمساوي له أو باألقل أو باألكثر ما لم يستلزم الربا سواء كان المسلم فيه طعاما أو غيره مكياًل أو موزونًا 
أو معدودًا أو غيره إلطالق األدلة و عمومها و خصوص }بعض االخبار{ )نجفی، 1404ق،  321/24( اگر به نقد فروخته شود 
قول به جواز مطلق، كراهت، جواز فروش به بائع، جواز در غير مكيل و موزون ولی اگر به نسيئه فروخته شود فتوی به كراهت 

و حرمت بخاطر بيع دين به دين داده شده است )موسی پور و ديگران، 1395، 32).
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3. ُمسلٌم فيه قبل از موعد سررسيد به صورت نقد فروخته شود. )عدم جواز به دليل 
اجماع(

4. ُمســـلٌم فيه قبل از موعد سررسيد به صورت نسيئه فروخته شود. )عدم جواز به 
دليل اجماع و حرمت بيع دين به دين(

اين مقاله با توجه به نياز بازار ســـرمايه در خصوص نقدشـــوندگی اوراق مالی و 
امكان پذير بودن مبادالت متوالی بر روی آنها به تحليل و بررسی اجماع و ادله مربوط 

به صورت سوم می پردازد.

ادله جواز فروش مبیع پیش از َسررسید
1. از منظر قواعد عامه  

در بيـع هـر يـک از طرفين، اختصـاص و رابطه  كه با مال در ملكيـت خود دارند 
بـا طـرف ديگـر مبادلـه می كنـد. غالـب فقيهـان عين بـودن مبيع را شـرط دانسـته اند 
و صـدق عنـوان بيـع بـر انتقـال يـا تمليـک غيـر عيـن را عرفـی نمی داننـد و عيـن را 
بـه  كلـی مشـاع، كلـی در معيـن و كلـی در ذمه تقسـيم می نماينـد )ر.ک: خوئـی، بی تا، 

 .(16-10/2 
يـادآوری ايـن نكتـه الزم اسـت كـه ذمـه، ظرف جعـل و اعتبـار بوده و مـواردی 
كـه در ظـرف خـارج موجـود نيسـت را در برمی گيـرد و از سـوی ديگـر مالكيـت 
فـرد بـر ذمـه اش از سـنخ مالكيـت فـرد بـر َنفـس و اعمالـش اسـت. در بيـع سـلف 
فروشـنده كاالی را كـه موجـود نيسـت را به صـورت كلـی فی الذمـه بـه خريـدار در 
قبـال دريافـت نقـدی ثمن می           فروشـد. با انعقـاد بيع سـلف، مثمن در ذمه فروشـنده 
و ملـک طلـق مشـتری می گـردد )خوئـی، بی تـا، ج 2/ 18).1 الزم بـه يـادآوری اسـت كه 
قبـض و اقبـاض نقشـی در تحقـق ملكيـت نداشـته ازاين رو مشـتری اين حـق را دارا 
اسـت كـه بـا تصرفـات ناقلـه َدينـی كـه ثابت و مسـتقر بـر ذمه فروشـنده اسـت را به 

ديگـری انتقـال دهد.

1. و في الحقيقة أنه يحصل بالبيع هنا أمران: اتصاف الكلي بالملكية و صيرورته ملكا للمشتري.
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از ســـوی ديگر با توجه به اينكه نّص خاصی در مورد ايـــن فرع وجود ندارد1 و 
قواعد فوقانی بر منع تصرف داللت نمی كند. ازاين رو با احراز عرفی- عقالئی بودن 
بازفروش كاال قبل از سررســـيد به شـــخص ثالث، تمسک به اطالقات و عمومات 
احّل اللُه البیع )بقره/ ،(275تجارة عن تراض )نســـاء/ ،(29أوفوا بالعقود )مائده/1) 

برای اثبات نفوذ شرعی اين بيع بدون اشكال است.
همچنين با توجه به اينكه يكی از اموری كه َدين به وســـيله آن ثابت می گردد بيع 
سلف است و بنابر صحت و جواز بيع َدين، خريدار )الُمسِلم( می تواند طلب خود از 
فروشنده )الُمسَلُم  اليه( را كه كاالی پيش خريدشده)الُمسَلم فيه( است را به ديگری 
قبل از سررســـيد بفروشـــد. صاحب مفتاح الكرامه در تبيين اين موضوع می نگارد 
براساس عقد سلف حقی مالی برای خريدار كاال به وجود می آيد كه قابليت فروش 
را دارا اســـت و با انعقاد سلف وی مالک گرديده گرچه قبل از سررسيد حق مطالبه 
آن را ندارد فلذا اگر آن را حاّل و بدون مدت بفروشـــد چون حق مطالبه ندارد باطل 
خواهد بود. )عاملی، 1419ق،  774/13) از بيان ايشـــان می توان اســـتفاده كرد كه فروش 
ُمسَلٌم فيه به صورت مدت دار به صورتی كه در سررسيد تحويل داده شود جائز است.

توجه به اين نكته ضروری است كه اجماع و اتفاق فريقين در حكم به عدم جواز 
فروش ُمسلٌم فيه قبل از سررسيد در بيع سلف مانع مستحكمی در پذيرش ادله، قواعد و 
اطالقات نسبت به اين فرع فقهی است. اجماع سلسله طبقات فقيهان شيعی و اتفاق 
اهل سنت در اين مسئله كه حكمی  خالف قواعد و ضوابط است بی ترديد نشان دهنده 
وجود ارتكاز متشرعه در عصر تشريع به همراه عدم ردع از جانب معصومين؟مهع؟ است.

2. َمدرکی بودِن اجماع
برخی از فقها به ادله ديگری در كنار اجماع اشاره نموده اند كه اين امر سبب شده 

1. به نظر می رسد موضوع اخبار}باب های »ُحكم بيع الَمتاع اْلُمْسَلم فيه قبل قبضه و الحواَله به و جواز بيع الَمبيع قبل قبضه 
َيه و جَواز الَحوالة به«)حّرعاملی، 1409ق،  302/18-303 و 65-70({ بيع  علی كراهية ان َكان مما يَكال أو يوزن إال أن ُيَولِّ
غير از سلف است و اگر هم قبول كنيم اطالق دارد و شامل بيع سلف هم می شود اين احتمال وجود دارد كه ناظر به قسم 
دوم –پس از موعد و قبل از قبض– و دخيل بودن قبض در طعام و مكيل و موزون  باشد و در مقام بيان اشتراط يا عدم اشتراط 
فرارسيدن أجل نمی باشد؛ لذا نمی توان از آنها اطالق گيری كرد و اساسًا شارع در مقام بيان نسبت به حلول أجل نبوده است.
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است برخی شبهه مدركی بودن اجماع را مطرح نمايند.
احتمال مدركی بودِن اجماع سبب تضعيف آن شده و با تمسک به قواعد عامه و 

اطالقات جواز فروش مسلٌم فيه بالمانع دانسته می شود.
الزم به يادآوری اســـت كه اگر مبنای پذيرش اجماع، دخولی1 و يا لطفی2 بودن 
باشد اجماع مدركی مطلقًا حجت خواهد بود و اما اگر مبنای آن تراكم ظنون و حدس 
باشـــد كه نظريه اكثر متأخرين است درصورتی كه اجماع كاشف از دليل معتبر و يا 
نظر معصوم؟ع؟باشـــد اجماع مدركی حجت نخواهد بود چراكه ديگر دليل مستقل 
نخواهد بود و بايد مســـتند اجماع بررسی شود اما اگر اجماع را بيانگر تقرير معصوم 
؟ع؟دانســـتيم به اين بيان كه فرع فقهی مورد اجماع از مســـايل مورد ابتال در عصر 
معصومين؟مهع؟ بوده باشـــد و عدم ردع ائمه؟مهع؟ امضاء آن ارتكاز خواهد بود كه با 
احراز آن، استدالل به ادله ديگر چون در مقام عينيت بخشيدن آن ارتكاز است تأثيری 
بر حجيت اجماع نخواهد داشـــت.3 الزم به ذكر است استمرار اتفاق طبقات فقها تا 
دوران ائمه؟مهع؟ بر حكمی  كه خالف قاعده است نشان دهنده وجود دليلی معتبر و يا 

ارتكازی قوی نزد آنها بوده و كاشف از رضايت شارع است.

ادله عدم جواز فروش کاالی پیش خرید شده قبل از موعد تحویل در بیع 
سلف نزد فقهای شیعه

1. اجماع
با مراجعه به كتب فقهی كه متعرض اين بحث شده  اند اين نكته روشن و آشكار 
می گردد كه فقهای گرانقدر شيعه در اين موضوع اجماع و اتفاق نظر دارند كه انعقاد بيع 
و مشتقات آن نسبت به كاالی پيش خريد شده قبل از سررسيد به فرد ديگر، جائز نيست.

1. اجماع دخولی يا تضمّنی عبارت است از اينكه همه يا جمعی از فقهای شيعه بر فتوايی اتفاق نظر داشته باشند و از سوی 
ديگر علم داشته باشـــيم كه امام ؟ع؟به طور ناشناس در ميان اجماع كنندگان است. در اين صورت، از اجماع فقها علم به 

رضايت معصوم به آنچه بر آن اجماع شده است حاصل می شود.
2. اين اجماع مبتنی بر قاعده لطف در امامت اســـت، بنابر اين قاعده، بر امام؟ع؟در عصر حضور و غيبت الزم است كه 

حقيقت احكام شرعی را به طورمستقيم يا به واسطه ديگران برای مردم آشكار كند.
3. ر.ک fa.mfeb.ir حجيت اجماع مدركی.
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در نظر صاحب جواهر )نجفی، 1404ق،  320/24 و عاملی، مفتاح الكرامه، 1419ق،  13/ 774) 
علت اساسی عدم جواز فقط اجماع است ازاين رو برای روشن شدن موضوع و پاسخ 

به برخی از ادعاها پيرامون اين اتفاق به غالب آنها اشاره می كنيم.
بيانات فقها در اين مسئله را می توان به دو دسته تقسيم كرد:

أ. فقيهانی كه فروش مسلٌم فيه )كاالی پيش خريدشده( را قبل از سررسيد مطلقًا 
جائز نمی دانند )و ال يجوز بيعه قبل حلوله...(

اتفاق بزرگانی چون شـــيخ مفيد )المقنعه، 596)1، ابوصالح حلبی )حلبی، الكافي في 
الفقه؛ 358(، شيخ طوســـی )النهاية في مجرد الفقه والفتاوی؛ 398) و )المبسوط في فقه اإلماميه؛ 
 122/2(، ابن براج )المهذب؛  387/1(، ابن زهره )ابن زهره حلبی، 1417ق، 228(، كيدری )إصباح 
الشـــيعة بمصباح الشـــريعه؛ 239(، فاضل آبی )كشف الرموز في شـــرح مختصر النافع؛  525/1(، 
ســـبزواری )جامع الخالف والوفاق؛ 272(، عالمه )تذكرة الفقهـــاء،  359/11( و )تحرير األحكام 
الشـــرعية علی مذهب اإلمامية،  430/2(، شهيد اول )غاية المراد في شـــرح نكت اإلرشاد؛  86/2(، 
فاضل مقداد )التنقيح الرائع لمختصر الشـــرائع؛  145/2)، محقق اردبيلی )مجمع الفائدة و البرهان 
في شرح إرشـــاد األذهان؛  360/8(، محقق ســـبزواری )كفاية األحكام؛  523/1)، مدقق بحرانی 
)الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهره؛  35/20)، عاملی )مفتاح الكرامة في شـــرح قواعد العالمه، 
 774/13(، طباطبايی )رياض المسائل،  128/9(، كاشف الغطاء )أنوار الفقاهة »كتاب البيع«، 299)، 
مدقق نجفی )جواهر الكالم في شـــرح شرائع اإلســـالم،  320/24(، شيخ انصاری )صيغ العقود و 
اإليقاعات، 39(، آقاضياء )شـــرح تبصرة المتعلمين،  362/5(، امام خمينی )تحريرالوسيله، 545/1(، 
عبداالعلی ســـبزواری )مهذب األحكام،  37/18)، صافی گلپايگانی )توضيح المسائل، مسئله 
2121)، وحيدخراســـانی )توضيح المسائل، مســـئله 2141)، شبيری زنجانی2 و مكارم شيرازی 
)توضيح المسائل، مسئله 1805) بر اين نكته كه فروش كاالی پيش خريدشده قبل از موعد 

تحويل جايز نيست.
الزم به ذكر است برخی از فقها راه حلی برای اين گونه معامالت بيان می كنند و 
معتقدند فقط بيع كاالی پيش خريد شده قبل از سررسيد جائز نيست و لذا خريدار 

1. تمامی ارجاعات براساس نرم افزار جامع فقه اهل بيت 2 است.
.135891=CaseID&211=zanjani.net/zanjani.net/index.aspx?PID .2
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می تواند كاال را قبل از موعد تحويل به مبلغی بيشتر به وسيله صلح و يا هبه معوض به 
ديگری منتقل كند ولی معاوضه بر پايه بيع و مشتقاتش جائز نيست.

شهيدثانی )حاشيه شرائع، 384(، مولی مهدی نراقی )نراقی، 1425ق، 256) و كاشف الغطا 
)كاشـــف الغطاء، بی تا، 337/4)1 معتقدند با توجه بـــه اين كه عدم جواز فروش مبيع قبل 
از سررســـيد حكمی خالف قاعده و اجماع تنها دليل محكم بر آن است و هنگام 
شـــک در ادله لّبی، به قدِرمتيّقن تمسک می شـــود لذا دليل عدم جواز فقط شامل 
بيع و مشتقاتش نســـبت به كاالی پيش خريدشده در ظرف قبل از َسررسيد می شود 
و معاوضه براســـاس مصالحه يا هبه معوض چون بيع نبوده و عقدی مستقل شمرده 

می شود بالاشكال است.

فقیهانی که فروش کاالی پیش خریدشده را پیش از سررسید فقط به خود 
فروشنده جائز می دانند

بدين معنا كه هرگاه خريدار بخواهد در زمان سررسيد يا پيش از آن، ُمسَلٌم فيه را 
به خود فروشنده و بـه همان جنسی كه خريده و به مبلغ بيشتری بفروشد، جايز نيست 
اما فروشش به جـنس ديگر و يا بدون زيادی اشكال ندارد. ابن حمزه )الوسيلة إلی نيل 
www.sistani.org/) 2الفضيله؛ 242(، محقق خوئی )منهاج الصالحين؛  2/ 61) و سيســـتانی

.( persian/book50/84
با اين بيانات روشن شـــد عدم جواز باز فروش تا سررسيد به شخص ثالث يكی 
از احكام اجماعی اختصاصی و خالف قاعده عقد ســـلف است لذا اوراقی كه بر 
پايه عقـد سلف شكل می گيرد نمی تواند به عنوان ابزاری قابل معامله در بازار ثانويه 

تعريف شود.

1. اذ قد عرفت انه مملوك و ان االجل انما هو للتسليم و لهذا يصح الصلح عليه و االبراء منه.
www.sistani.org/persian/book50/84 .2  )مسئله 2123: انسان نمی تواند جنسی را كه سلف خريده است، پيش از 

تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد...(
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2. روایت نبوی
در رواياتی از رسول الله؟ص؟ كه در منابع اهل سنت آمده است و ايشان فروش مبيع 

توسط خريدار را فقط در صورتی صحيح می داند كه آن را قبض كرده باشد.
ابن براج عدم صحت را به علت نهی پيامبر اكرم؟ص؟ از فروش كاال قبل از قبض و 
روايت ديگری كه فرموده اند خريدار كاالی پيش خريد شده را به چيز ديگری تبديل 
نكند، می داند و می نويســـد مراد اين حديث قبل از قبض است چراكه اگر تحويل 

گرفته باشد بدون هيچ اشكالی بيع صحيح است )ابن براج، 1411ق، 61) .

3. عدم مالکیت مشتری
در بيع ســـلف مبيع به صورت موجل – كلی در ذمه – در ازای دريافت نقدی ثمن 
بفروش می رســـد ولی خريدار با انشاء بيع سلف، مالک مبيع نمی شود؛ چراكه اگر 
مبيع كلی فی الذمه باشد، بدون تحويل و قبض مبيع توسط مشتری، مالكيت نسبت 
به مبيع برای مشتری حاصل نخواهد شد )محقق داماد ، 1406ق، 179/1). ازاين رو در صورت 
تلف و يا عدم قدرت فروشنده بر تحويل كاال با توجه به صحيحه ابن بكير )حّرعاملی، 
1409ق، 309/18، ح 23734(، كلمات اصحاب و اصل عدم انتقال، خريدار مخير است 
كه يا عقد را فســـخ كنند و قيمت پرداختی را مطالبه كنـــد و يا اينكه صبر نمايد تا 
فروشـــنده بتواند كاال را تحويل دهد و اگر قيمت روز از وجه پرداختی بيشتر باشد 

مشتری نمی تواند بايع را ملزم به پرداخت آن نمايد )سبزواری، 1413ق، 18 /41 مسئله 23).
اين اســـتدالل قابل مناقشه است؛ چراكه با عقد ملكيت ايجاد می شود و مشتری 
مالک مثمن و بايع مالک ثمن می گردد و زمان فقط موعد تحويل و تسليم را مشخص 

می كند )نجفی، 1404ق،  320/24).

4. عدم تام بودِن مالکیت مشتری
ملكيت را در اين نوع از بيع، تام  نيست؛ چراكه قبض و أخذ كاال است كه سبب 
ايجاد ملكيت تامه و درنتيجه جواز تصرفـــات ناقله می گردد. زمان داربودّن تحويل 
سبب می شـــود فرد نتواند تصرفی تام و بی نقص در مبيع داشته باشد ازاين رو ملكی 
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طلق نيســـت كه بتوان آن را فروخت )مصطفوی، 1423ق،150). به بيان ديگر ملكيتی كه با 
عقد حاصل می شود متزلزل بوده و با قبض استقرار می يابد.

بنـا بـه قاعـده فقهـی »كّل مبيـع تلف قبـل قبضه فهو من مـال بائعه« هـرگاه پس 
از عقـد بيـع و قبـل از تسـليم، مبيـع تلـف شـود، از مـال بايـع حسـاب می شـود و نـه 
ملـك مشـتری، هرچنـد كـه مشـتری از زمـان تحقق عقـد بيـع، مالک مبيع شـناخته 
می شـود ولـی ايـن ملكيـت كمـال نيسـت و بـا پذيـرش اين نكتـه كه معنـای ضمان 
قبـل از قبض، انفسـاخ عقد اسـت نـه رجوع به مثـل و قيمت، متزلزل بـودن ملكيت 
طرفيـن محتمـل می گـردد. شـايد به همين دليـل اسـت كـه گفتـه می شـود بـا از بين 
رفتـن مبيـع قبـل از قبـض، بيـع باطـل می گـردد و بـر فروشـنده اسـت آنچـه از ثمن 
دريافـت كـرده اسـت را مسـترد نمايـد )حّلـی، بی تـا، ج 1/ 175) همچنيـن آقـای خوئـی 
معتقـد اسـت حكم شـارع بـه اينكه تلف شـدن مبيع قبل از قبض بر فروشـنده اسـت 
بيانگـر ايـن نكتـه اسـت كه اصـاًل عقد متحقق نشـده اسـت و تلف سـبب انفسـاخ 
عقـد می گـردد. )خويـی، بی تـا، ج 7/ 529) لذا با قبض، ملكيت مسـتقر شـده و فرد حق 
فـروش كاال را پيـدا می كنـد و پيـش از قبـض، خريـدار مالـک نبـوده كـه بخواهـد 
تصرفـات ناقلـه انجـام دهـد با ايـن بيان هرگونـه انعقاد قـرارداد و عقـدی حتی صلح 

بـرای انتقـال ُمسـَلم ٌفيه بـه ديگـری جائز نخواهـد بود.

5. عدم استحقاق مشتری نسبت به مبیع
محقق اردبيلی عدم استحقاق مشـــتری نسبت به مبيع در كنار اجماع و احتمال 
صدق بيع َدين به َدين را دليل عدم جواز می شمارد. )اردبيلی، 1403ق، ج 360/8) همچنين 
صاحب حدائق مشتری را مســـتحق كاال نمی داند تا بتواند آن را به تمليک ديگری 

درآورد )بحرانی، 1405ق، ج 20/ 35).
الزم به ذكر است براســـاس نبوی اليباع الدين بالدين )حرعاملی،1409ق؛  347/18، ح 
23818) نقل وانتقال ثمن و مثمن كه كلی در ذمه و مربوط به آينده هستند به واسطه بيع 
صحيح نيست. درحالی كه در اين فرع ثمن نقدی و مثمن َدين است لذا از مصاديق 

بيع دين به دين نيست.



111

فروش مبیع قبل 
از َسررسید در 

عقد سلف

6. تحقق ربا
با توجه به عدم استحقاق مشتری و تزلزل ملكيت وی نسبت به مثمن آنچه مشتری 

می فروشد ثمن است نه مثمن لذا فروش به قيمت بيشتر مستلزم ربا خواهد بود.

7. اکل مال به باطل
با توجه به اين كه در مبادالت ثانويه، مبيع امر انتزاعی و كلی در ذمه فروشـــنده 
است و خريدار تا زمان تحويل مبيع ملكيتی غيرمســـتقر نسبت به آن دارد ازاين رو 
فروش و واگذاری آن به ديگری با توجه به امكان تعذر تسليم آن سبب می گردد يكی 
از شـــروط مبيع كه قدرت بر تسليم است محقق نباشد لذا اين نوع دادوستد در دايره 

اكل مال به باطل قرار می گيرد.

8. فروش کلی در ذمه دیگری
در مبادله اول، فروشـــنده كاالی را با اوصاف و ويژگی های معّين در ظرف ذمه 
خودش برای تحويل در آينده به پيش خريد كننده اول به صورت نقدی می فروشد و 
در مبادله دوم، خريدار اول آن كاال كه در ذمه ديگری مالک اســـت را به به صورت 
نقدی شخص ديگری واگذار می نمايد. به بيان ديگر مبيع در مبادالت بعدی چيزی 
جز تعهد و كلی در ذمه فروشنده اول نبوده و فروشنده های بعدی كاالی كه بر ذمه 
فروشـــنده اول است را به مبلغی بيشتر می فروشند به عبارتی ديگر حسين كلی در ذمه 
حسن را به علی می فروشد و علی آن كلی در ذمه حسن را به مبلغ بيشتر به صادق و 
هكذا اين توالی ذمه ادامه می يابد و حال آنكه در فهم و ارتكاز عقاليی و عرفی، ذمه و 
تعهد خود فرد است كه ماليت داشته و قابل واگذاری است نه ذمه ديگری كه قدرت 

بر تسليم آن نداريم.

9. تغییرناپذیری وجود ذهنی
كلی فی الذمه امری اعتباری و ذهنی اســـت و امور ذهنـــی تلف و فزونی پيدا 
نمی كند بلكه همان گونه كه ايجاد و اعتبار شـــده باقی می ماند در محل بحث كلی 



112

جستارهای 
فقهی و اصولی
سال ششم، شماره پیاپی 22
بهار 1400

كاالی خريداری شـــده به ازای مبلغی معين در ذمه فروشنده اول استقرار يافته است 
و فروش آن به مبلغی بيشـــتر توسط خريدار اول يعنی كسب سود و عائدی از وجود 
ذهنی در گذر زمان درحالی كه ســـود و زيان به وجود خارجی تعلق می گيرد و برای 
وجود ذهنی نمو و تنزل بی معنا است و بايد درنظر داشت كه تا زمانی كه مبيع كلی 
تعين نيافته اســـت، مالک جديد هيچ حقی بر نمائات و منافع ندارد، زيرا حق او در 
عالم خارج به هيچ عينی تعلق نيافته است تا بتواند از منافع و نمائات آن استفاده كند 

)ره پيک، 1395، 68).

فروش کاالی پیش خرید شده قبل از موعد تحویل در بیع سلف نزد فقهای 
اهل سنت

ابن قدامه از فقهای حنبلی در مبحث فروش ُمسَلٌم فيه قبل از قبض می نگارد كسی 
مخالف تحريم اين نوع فروش نيست )ابن قدامه، 1388ق، 227/4، ح 3237). مشهور فقهای 
حنفی، شافعی و حنبلی فروش يا اســـتبدال ُمسَلٌم فيه را به فروشنده يا شخص ثالث 

صحيح نمی دانند )الموسوعة الفقهية الكويتيه، 218/25).
فقهای مالكی در اين فرع قائل به تفصيل شده اند مالک بن انس معتقد است اگر 
فردی كااليی كه خوراكی و آشـــاميدنی نيست به بيع سلف بخرد می تواند آن را قبل 
از قبض به صورت نقد به شخص ثالث بفروشـــد ولی بايد به فروشنده اول به همان 
قيمت كه پرداخته بفروشد )مالك  بن انس، 1425ق، 954/4 و ابن رشد، 1425ق، 222/3) همچنين 
الخرشـــی در صورتی فروش به فروشنده شـــروطی را برای فرار از ربا ذكر می كند. 

)الموسوعة الفقهية الكويتيه، 220/25)
قائلين به عدم جواز فروش مســـلٌم فيه ادله  ای را ذكر كرده اند كه در ذيل به آنها 

اشاره می كنيم:

1. روایات
عمده دليل فقهای اهل ســـنت برای عدم جواز فروش مبيع قبل از سررســـيد در 
بيع ســـلف رواياتی است كه از رسول گرامی  اسالم؟ص؟ نقل شده است مانند ُقْلُت: 
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ِخي 
َ
ْشـــَتِري ُبُيوًعا َفَما َيِحلُّ ِمْنَها َوَما َيْحُرُم؟ َقال: َيا اْبَن أ

َ
َيا رسول الله؟ص؟ ِإنِّي َرُجٌل أ

ی َتْقِبَضُه )البيهقـــی، 1424ق، 511/5، ح10684) و َقال: اَل َتِبْع  اَذا اْشـــَتَرْيَت َبْيًعا َفاَل َتِبْعُه َحتَّ
ی َتْشَتِرَيُه َوَتْسَتْوِفَيُه )البيهقی، 1424ق، 510/5، ح10677( در ذيل اين روايت كه از  َطَعاًما َحتَّ
ابن عباس نقل شـــده است وی می گويد گمان می كنم اين حكم در تمامی  اجناس 
جاری است و اختصاص به طعام ندارد )مسلم بن حجاج، 1412ق، 1159/3) و َقال؟ص؟: ِإَذا 
ْسَلْفَت ِفي َشيٍْء َفاَل َتْصِرْفُه ِإَلی َغْيِرِه )همان، 50/6، ح 11153) مشهور فقهای اهل سنت 

َ
أ

معتقدند اين روايت بر اين معنا داللت دارد كه خريدار نبايد دين ناشی از عقد سلف 
را به ديگری حتی به فروشـــنده بفروشد اگرچه نسبت به تصرفات غير از بيع بين آنها 
اختالف وجود دارد )الموسوعة الفقهية الكويتيه، 218/25(. همچنين حكيم بن حزام نقل 
می كند از پيامبر اكرم؟ص؟ پرســـيدم فردی پيش من می آيـــد از من چيزی را طلب 
می كند كه ندارم پس به او آن را می فروشـــم و سپس به بازار می روم و آن چيز را تهيه 
می كنم. پس ايشـــان فرمودند آنچه نداری نفروش »ال تبع ما ليس عندک« )نسائی، 

1411ق،  39/4، ح 6206).
ســـنهوری از انديشمندان اهل سنت بيع سلم را اســـتثنائی مقيد در دايرۀ محدود 
جهت رفع نياز جامعه می داند كه در پرتوی آن توليدكننده يا مصرف كننده تأمين مالی 
می گردد و معتقد است حكم اصلی كه حرمت فروش آنچه فرد ندارد -بيع ما ليس 
عندک - به خاطر وجود عذر و عارضی مانند افالس تخصيص خورده است. از اين 
كالم فهميده می شود بازفروش كاالی پيش خريد شده مخالف رخصت بوده لذا در 

دايره »نهی بيع ما ليس عندک« باقی می ماند )سنهوری، 1985م، 221/4).
ابن عبد البر1 عدم جواز شركت و توليه2 در سلف را قول ابوحنيفه، ثوري، اوزاعي، 
شـــافعی و ليث می داند و دليل آنان را نهی پيامبر اكرم؟ص؟ از بيع »ما ليس عندك و 
ربح ما لم يضمن« برشــــمرده اسـت )ابن عبدالبر، 1387، ج345/16) همچنين برخی با رد 
وجود اجماع در اين فرع و خدشه واردكردن به روايات ذكرشده، عدم جواز را مستند 

1. ابن عبدالبر در آغاز ظاهری مذهب بود، سپس مالكی شد و گاه در پاره ای از مسائل به فقه شافعی می گراييد.
2. توليه، مبادله كاال براساس قيمت تمام شده آن برای فروشنده است به اين صورت كه فرد كاال را براساس قيمت تمام شده 

و بدون سود پيش فروش می كند.
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به قاعده  استطياد شده از اين روايت می داند )الموسوعة الفقهية الكويتيه، 220/25).
از معامالتی كه رسول الله؟ص؟ براساس روايات منقول از فريقين از آن نهی نموده اند، 
ســـودبردن بدون عهده  (ربح ما َلم ُيضَمن( است. در روايتی از امام صادق؟ع؟نقل 
شـــده است كه پيامبر؟ص؟ يكی از اصحاب را نزد مردم مكه فرستاد تا آنان را از چند 
نوع معامله كه يكی از آن معامالت ِربح ما َلم ُيضَمن بود، باز دارد )حّرعاملی، 1409ق، 
59/18، ح 23137 و ح 23136)1 به نظر می رسد منظور ايشان بازداشتن از كسب سود از 

مالی است كه فرد نسبت به آن تعهدی نداشته باشد )ر.ک: هاشمی شاهرودی، 1376، 23).
 در حرمت يا كراهت اين گونه ســـود بردن ميان فقها اختالف است ولی به نظر 
می رسد با توجه به موثقه فوق كه حضرت، والی خود را با اين دستور می فرستند قول 
به حرمت مناســـب تر باشد لذا براساس اين قاعده فروش كاالی پيش خريد شده در 
بازار ثانويه به قيمت بيشـــتر )مرابحه( جائز نيست و فروش به همان قيمت و يا كمتر 
از آن با هدف غالب فعاالن بازار ثانويه كه ســـوداگران و آربيتراژها می باشند سازگار 

نخواهد بود.
اشكالی به اين استدالل وارد اســـت كه در معامالت، فروشنده ضامن مثمن و 
خريدار ضامن ثمن بوده و خريدار با پرداخت كامل ثمن، نوعی تعلق و اســـتحقاق 
نســـبت به كاال پيدا می كند و در قبال ثمنی كه پرداخته مالک مثمن شده است لذا 
فروش به ديگری جهت مطالبه ســـود مانعی ندارد و اثر اقباض و تسليم مبيع، فقط 
انتقال ضمان معاوضی از فروشنده به خريدار است. امام جعفر صادق؟ع؟در پاسخ 
به پرسش ابراهيم كرخی كه گفته بود به فردی درخت خرمای را كه ثمره نيز داشت 
به مبلغی فروختم، وی نيز به قيمت بيشـــتر به ديگـــری فروخت درحالی كه ثمن را 
پرداخت نكرده بود، فرمودند مشـــكلی ندارد مگر نه اينست كه وی پرداخت ثمن 
را برعهده گرفته اســـت پس سود برای او است )حّرعاملی، 1409ق، 64/18، ح 23152(. با 
توجه به اين روايت، تعهد به پرداخت ثمن ســـبب استحقاق سود می شود و با نظر به 
قواعدی كه كسب سود را در ازای پذيرش ريسک تلف و خسارت قرار می دهد مانند 

1. الموسوعة الفقهية الكويتيه، 220/25.



115

فروش مبیع قبل 
از َسررسید در 

عقد سلف

الخراج بالضمان1 ازاين رو در محل بحث كه خريدار تمام ثمن را پرداخت كرده است 
استحقاق استرباح بالاشكال است.

2. ملکیت غیرمستقر
اگرچه به مقتضای عقد خريدار مالک َدين و طلبكار می شود ولی به خاطر امكان 
عدم توانايی فروشـــنده در تحويل كاال در معرض فسخ قرار دارد؛ ازاين رو ملكيتی 
غيرمستقر برای وی ايجاد می شـــود كه اين امر علت عدم جواز دين ناشی از سلف 
می شود. جمهور فقهای حنفی، شافعی و حنبلی عدم جواز بيع ُمسَلٌم فيه را مستند به 
تزلزل و عدم استقرار َدين ناشی از َسلم در ضمن روايت نبوی می دانند )الموسوعة الفقهية 

الكويتيه، 25، 218-220).

3. شرطیت قبض در صحت بیع
كاســـانی از فقهای حنفی چون قبض را در صحت بيع منقول شرط می داند لذا 

حكم به عدم جواز فروش مبيع قبل از سررسيد می نمايد )الكاسانی، 1406ق، 214/5).

4. حرمت کسب عائدی از مال غیرمضمون
ابن تيميه و ابن قيم از فقهای حنبلی قائل به صحت فروش مسلٌم فيه قبل از قبض و 
پس از سررسيد به فروشنده به همان قيمت خريد يا كمتر براساس روايتی از ابن عباس2 
می باشند آنها با اشكال و خدشه واردكردن در احاديث نبوی ذكرشده از حيث سندی 
و ِداللی معتقدند نص و قياس، جواز معاوضه با فروشـــنده را می رسانند؛ ولی چون 
فروشـــنده اول ضامن كاال است نه مشتری، ســـودبردن مشتری از فروش مبيعی كه 
برعهده  وی نيست به شخص ثالث براساس قاعده حرمت كسب سود از غيرمضمون 
صحيح نبوده؛ ازاين رو فـــروش به قيمت باالتر را جائز نمی دانند )الموســـوعة الفقهية 

1. مراد از ضمان در قاعده، ضمان معاوضیـ  تعهد به پرداخت ثمنـ  است و نه ضمان غرامت و ضمان يد.
َتْيِن )تهذيب سنن أبي داود  ْنَقَص ِمْنُه َواَل َتْرَبْح َمرَّ

َ
ْسَلْفَت ِفيِه َوِإالَّ َفُخْذ ِعَوًضا أ

َ
َخْذَت َما أ

َ
َجٍل َفِإْن أ

َ
ْسَلْفَت ِفي َشيٍْء ِإَلی أ

َ
2. ِإَذا أ

و إيضاح مشكالته، 113/5).
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الكويتيه، 220/25-219). بهوتی نيز معتقد است تا زمانی كه مبيع در ضمان خريدار قرار 
نگرفته است بازفروشش جايز نيست )البهوتی، بی تا، 306/3).

5. قرض بودِن قرارداد سلف
برخی از فقهای اهل سنت معتقدند عقد سلف، بيع نيست چراكه رسول الله؟ص؟ 
آن را بيع نام ننهاده است. به همين علت اوزعی، جمهور احناف، مالكی ها و ظاهری ها 
بين بيع و ســـلم فرق نهاده اند و می گويند برخی از قواعد حاكم در آن در بيع جاری 

نيست )ر.ک: ابن حزم، بی تا، 39/8-40، مسئله 1613) و نبايد با بيع قياس شود.
 شـــايد بتوان آن را قراردادی شبيه قرض دانســـت كه يک طرف متعهد می شود 
در موعد مقرر كاالی معينـــی را بجای مبلغ دريافتی تحويل دهد كه انتظار می رود 
ارزشـــش از ثمن پرداختی بيشتر باشد )ر.ک: التجانی،1420ق، 61). به عبارت ديگر در اين 
قرارداد، سلف گيرنده – ُمسلٌم اليه– ضامن وجهی است كه دريافت كرده نه به صورت 
مثل آن بلكه به صورت كاالی موردتوافق ازاين رو تا زمان سررســـيد، ُمســـِلم مالک 
چيزی نيست كه بخواهد آن را به ديگری بفروشد همچنان كه قرض دهنده نمی تواند 

مالی كه قرض داده به ديگری بفروشد.

سلف موازی
با توجه به عدم جواز فروش كاالی پيش خريد شده قبل از سررسيد در عقد سلف 
نزد فريقين، انديشمندان مسلمان برای بهره مندی از مدل عقد سلف به منظور تأمين 
مالی بنگاه های اقتصادی و پوشش نيازهای مالی دولت ها با معرفی صلح مبيع، هبه 
معوض، واگذاری وكالتی و سلف موازی درصدد حل اين چالش برآمدند و قرارداد 
ســـلف موازی و حواله برای حل مشكل ايجاد بازار ثانويه توسط كميته فقهی بورس 

در سال 1390 پيشنهاد شد.
سلف موازی، قراردادی است كه به موازات سلف اول منعقد می شود به اين ترتيب 
كه مشـــتری )در قرارداد سلف نخســـت( در موضع فروشنده – با قطع نظر از قرارداد 
اول– مبيعی را كه ازنظر جنس و خصوصيات، تشابه كاملی با كاالی پيش خريد شده 
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ســـلف اول دارد – ولی همان نيست – به شـــخص ثالثی در قالب عقد سلف جديد با 
تعيين سررسيدی مطابق سررسيد سلف اول و يا متأخر از آن می فروشد. برای تحويل 
كاال خريدار اول می تواند در ضمن قرارداد فروش، ازطريق عقد حواله و يا وكالت، 
خريدارهای بعدی را به فروشـــنده در سلف نخستين ارجاع دهد تا مشتری در زمان 
سررسيد مبيع خود را از فروشنده اول دريافت نمايد و يا اينكه زمان سررسيد كاالی 
موازی را متأخر از سررسيد كاالی سلف اول معين كرده و خود اقدام به تحويل آن 

كند )ره پيک، 1395، 57) كه برای آن انواعی1 را تصور كرده اند.
الزم به ذكر اســـت كه برای فرار از مشكل فروش مبيع قبل از سررسيد و صحت 

عقد سلف موازی چند نكته بايد لحاظ شود.
1. مســـتقل بودن يكايک عقدهای ســـلف از يكديگر به ايـــن صورت كه هر 
فروشنده ای كاال را به صورت كلـی در ذمه خودش بدون نظر به عقد قبلی بفروشـد؛ 
درصورتی كه اســـتقالل عقدها رعايت نشـــود و قراردادها وابسته به يكديگر شكل 

بگيرند مشكل حل نخواهد شد.
2. فروشنده در انعقاد ســـلف موازی نبايد قصد فروش همان كاالی كه با عقد 
سلف خريده را داشته باشد؛ بلكه بايد قصد فروش كااليی مشابه آن را داشته باشد تا 

گفته نشود كاال قبل از سررسيد فروخته شده است.
3. انحالل هريک از قراردادها عقد خللی در تعهدات ناشـــی از عقد ديگر وارد 
نساخته و عقدی كه منحل نشده است بايد از سوی طرفين آن محترم شمرده شود. با 
توجه به اينكه اين قراردادها كاماًل مستقل از قرارداد اولی منعقد می گردند و فروشنده 
كااليی جديد را به مشتری می فروشد، نه همان كاال در سلف ابتدايی را لذا تعهداتی 
طرفينی بين خريدارها و فروشنده ها شكل می گيرد و انحالل هر يک از آنها نمی تواند 

سبب شود ديگران از تعهدات خود شانه خالی كنند )ره پيک، 1395، 75).

1. قرارداد مركب از سلف موازی و وكالت و يا مركب از سلف موازی و حواله و يا قرارداد مركب از قرض، وكالت و سلف 
موازی )به اين صورت است كه خريدار اوليه سلف، وقتی قصد فروش اوراق خود را دارد، به جای فروش با گرفتن مبلغی 
معادل قيمت روز اوراق در قالب عقد قرض، اوراق خود را به ديگری می دهد و به وی وكالت می دهد تا در سررسيد كاال را 
از طرف وی قبض كرده و به وكالت از وی به خودش يا به ديگری به همان قيمت فروخته و وجه آن را بابت قرض داده شده، 

تسويه كند( )ر.ک: محمود عيسوی؛ صكوك سلف بانك مركزی، ابزاری نوين برای سياستگذاری پولي(.
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اشکاالت بر سلف موازی
الزم به ذكر اســـت اگرچه برای فرار از عدم جواز باز فروش كاالی پيش خريد 
شده، ســـلف موازی و يا انعقاد قراردادی به جز بيع پيشـــنهاد شده است و در مقام 
ثبوت بالاشكال است اما با توجه به قيود و شروط ذكرشده تشكيل بازار ثانويه برای 
عقد سلف در مقام اجرا و عمل ناممكن است؛ چراكه در مقام اثبات آنچه با ارتكاز 
و ذهنيت عرف و متفاهـــم معامله گران تطابق دارد و درواقع اتفاق می افتد بيع همان 
كاالی اول اســـت نه صلح، هبه معوض، فروش وكالتی همراه حواله و سلف مستقل 
كاالی همانند كاالی پيش خريد شـــده ازاين رو در خصوص ثبت حسابداری اوراق 
ســـلف به اين نكته اشاره می شود كه در اين اوراق عماًل خريدوفروش كاال تنها بين 
عرضه كننده و تحويل گيرنده صورت می گيـــرد و مابقی معامالت در بازار ثانويه، 
خريدوفروش اوراق مالی حاكی از كاالی پيش خريد شـــده محســـوب می شود و 
براساس قانون، درآمد حاصل از اين نقل وانتقاالت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 

معاف می باشند.
در عقد سلف اگرچه الزم نيســـت فروشنده، توليدكننده كاال باشد همچنان كه 
ضروری نيست سرمايه به دســـت آمده از سلف صرف توليد و آماده سازی محصول 
گردد بلكه می توان آن را در جای ديگر مصرف نمود بلكه فقط الزم اســـت كاالی 
تعهد شده را در تاريخ معين تحويل مشتری داده شود؛ ليكن ضروری است ُمسَلٌم فيه 
در ســـلف های بعدی شرايط مثمن بودن را دارا باشد شروطی همچون مالّيت داشتن، 
مملوك بودن، عين بودن1، ملك طلق و تام باشد،2 قابليت تحويل داشتن3، معلوم بودن 
ازنظر مقدار و جنس و اوصاف تأثيرگذار در قيمت و طهارت4 )شاهرودی، 1426ق،  165/2).

با توجه به مستقل بودن هر تعهد در سلف موازی، قدرت بر تسليم مبيع شرطی الزم 
است. به عنوان مثال اگر شخصی خودروی را برای 6 ماه آينده از شركت ماشين سازی 

1. مراد هر مالی است كه تعّين و مابازای خارجی دارد؛ جزئی باشد يا كّلی در ذّمه باشد يا كّلی در معّين.
2. مراد اين است كه متعّلق حّق ديگری نباشد مانند مال وقفی.

3. مانند پرنده در آسمان يا عبد فراری نباشد.
4. برخی در عوضين )مبيع و ثمن( طهارت را شرط صّحت بيع دانسته اند.
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پيش خريد نمايد و ســـپس در سلف موازی، خودروی همانند آن را برای 6 ماه ديگر 
به فردی ديگر پيش فروش نمايد حتی در صورت خلف وعده خودروســـاز وی بايد 
به تعهد خود عمل كند كه ايـــن امر با منطق بازار مالی كه در آن قصد گرفتن كاال 
چندان جدی نيست بلكه سرمايه گذاران به دنبال كسب سود ناشی از اختالف قيمت 
و افزايش قدرت نقدشوندگی دارائی های مالی در تعارض است. در بازار واقعی بر اين 
 اساس خريدار اول ضمن خريد كاال برای خود واسطه در فروش بوده و در سررسيد 
بايد دو كاال تحويل  بگيرد يكی برای خودش و ديگری برای مشتری دوم و حال آنكه 
با خريد كاالی موردنظر در موعد تحويل با توجه به تفاوت قيمت هنگام پيش فروش 

و تحويل احتمااًل ضرر می نمايد.
بـر فـرض رعايت شـروط سـه گانه ذكرشـده، حيلـه و صوری بـودِن ايـن فرايند با 
توجـه بـه عـدم قـدرت فروشـندگان غيـر اول در ارائـه مبيع آشـكار می شـود؛ چراكه 
هـدف اصلـی ايـن بـازار تأميـن مالـی بـرای فروشـنده اول يـا خريـد ارزان تـر بـرای 
مشـتری اول اسـت كـه بـا اوليـن فـروش حاصل می شـود و مبـادالت بعـدی چيزی 
جـز داللـی و سـوداگری نيسـت چنان كـه در بازارهای مالـی برای ايجـاد جذابيت و 
رغبـت سـرمايه گذاران، كاهـش ريسـک نقدينگـی و زندانی نشـدن سـرمايه گذاران 
در چنيـن قـراردادی راه حل سـلف مـوازی اسـتاندارد مطرح گرديده اسـت و هدف 

كسـب سـود از اختـالف قيمت اسـت.
الزم به ذكر اســـت معامالت ســـريع و متوالی بر روی ابزار مالی از ويژگی های 
منحصربه فرد بازار ثانويه بوده كه برای حفظ قدرت نقدشوندگی معامله گران شكل 
گرفته است لذا بازيگران آن دائم در حال تغيير بوده و با خروج معامله گران از قرارداد 
ديگر هيچ گونه تعهدی نسبت به مبيع متوجه آنها نخواهد بود. ازاين رو است كه برخی 
معتقدند در طراحی سلف موازی از حواله و يا وكالت استفاده شود تا آخرين خريدار 
در سررسيد، كاال را از طرف خريدار اول تحويل گرفته و به وكالت از وی بفروشد و 
وجه آن را بابت قرض داده شده، تسويه نمايد ولی بايد خاطر نشان كرد ضميمه كردن 
حواله و يا وكالت در قرارداد سلف موازی ضمن خدشه به شروط سه گانه نشان دهنده 
عدم اســـتقالل تعهدات بوده و سبب می شود ُمسَلم فيه در سلف دوم همان مبيع در 
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سلف اول تلقی گردد و از سوی ديگر پياده كردن قالب قرض بجای فروش با ارتكاز 
عرفی بازار ناسازگاری كامل دارد.

همچنين عدم جواز ســـلف موازی از بيان صاحب الكافی قابل استظهار است؛ 
چراكه ايشان معتقد است جائز نيست مشـــتری كاالی را كه پيش خريد كرده را به 
فروشنده به همان جنس و يا بيشتر از آن به صورت نقد يا نسيه و يا سلف ديگر بفروشد 

)حلبی، 1403ق، 357).

نتیجه بحث
عقد سلف اضافه بر احكام عامه عقود دارای دو حكم ويژه، پرداخت كل ثمن 
در هنگام انعقاد عقد و عدم جواز فروش كاالی خريداری شـــده قبل از فرارسيدن 
موعد تحويل اســـت. در اين مقاله سعی شد ادله فرع فقهی عدم جواز بيع ُمسَلم فيه 
قبل از سررسيد نزد مذاهب اسالمی مورد بازخوانی قرار بگيرد. با جمع آوری نظرات 
فقهای شـــيعه آشكار شد كه تنها دليل متقن در اين مبحث اجماع طبقات گوناگون 
فقهای شيعی است و اين حكم نزد فقهای حنفی، حنبلی و شافعی مستند به روايات 

نبوی است و مالكی ها اين حكم را فقط در اطعمه جاری می دانند.
 بـــرای حل اين عويصه و بهره مندی از ظرفيت باالی عقد ســـلف در اقتصاد و 
بازار سرمايه انديشمندان مسلمان عقودی مانند صلح، هبه معوض و سلف موازی را 
پيشنهاد نمودند و برای رهايی از عدم جواز فروش دوباره مسلم فيه و فرار از حيل در 
سلف موازی رعايت شروطی مانند استقالل قراردادها و فروش كاالی همانند و شبيه 

مسلم فيه و نه خود آن را الزم دانستند.
 اگرچه اين راه حل ها ثبوتًا قابل پذيرش است اما در مقام اثبات امكان به كارگيری 
اين نوع از قرارداد در بازار ســـرمايه كه قوامش به وجود بازار ثانويه فعال با معامالت 
متكرر اســـت با ارتكاز و ذهنيت معامله گران  هم خوانی نـــدارد و عدم انفكاک و 
اســـتقالل دو قرارداد در مقام عمل قابل قبول نبوده ازاين رو سلف موازی با مورد منع 

اتحاد عرفی خواهد داشت و جائز نخواهد بود.
با توجه به اينكه اســـالم شريعت سهله و ســـمحه است و شارع قصد به حرج و 



121

فروش مبیع قبل 
از َسررسید در 

عقد سلف

ســـختی انداختن بندگان را ندارد بلكه با نظر به اهدافش نقشه راهی را برای رسيدن 
به ســـعادت دنيوی و اخروی عباد ترســـيم نموده است. از مجموع بيانات ذكرشده 
فقهای شيعه و سنی اين نكته استظهار می گردد كه شارع برای جلوگيری از توالی ذمه 
با رويكرد سفته بازی، رشد حباب گونه بخش مالی و جلوگيری از ايجاد ارزش های 

مالی كاذب، قبض را در مواردی شرط نموده است.
اگرچه عقد ســـلف به منظور تأمين مالی توليد و بهره مندی از ظرفيت های بالقوه 
مالی در بازار اوليه پيشنهاد می شود ولی شكل گيری بازار ثانويه متشكل برای صكوک 
مبتنی بر عقد سلف در بازار سرمايه با پذيرش سلف موازی امری جز دورزدن احكام 
و بی اثركردن حكم شـــارع نبوده و با اهداف شـــريعت در ساخت اقتصادی باثبات 
و دارای رشـــد همگن بخش واقعی در تعارض است و لذا به نظر می رسد اين گونه 
چاره جويی ها كه به منظور تغيير حكم شرعی ازطريق تغيير عنوان منطبق بر مصداق 
شكل می گيرد اواًل سازگار با ارتكاز عرفی و عقال نيست و ثانيًا با غرض تشريع حكم 

در تضاد است. 
از ســـوی ديگر می توان ادعا كرد صرف تغييرات ظاهری عناوين بدون تغيير در 
ماهيت آنها مفاسد را به مصالح تبديل نمی كند و با توجه به اين نكته كه شارع احكام 
را براســـاس مصالح و مفاسد وضع كرده است الزم است در چارچوب و ساختاری 
متناســـب با شريعت از اين ابزارها اســـتفاده كنيم نه اينكه بخواهيم در قالب اقتصاد 

متعارف با استفاده از حَيل شرعی، احكام فقهی را بی اثر نماييم.
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