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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) object 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 separating 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
1 .Tabatabaee Nejjad-S; (2021); “Sale of Object before Due Date in Futures Contract”; Jostar_ Hay
Fiqhi va Usuli; Vol: 7 ; No: 22 ; Page: 97-131 ; Doi: 10.22034/jrj.2020.55706.1852

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 financing production and moving towards the removal of usury from economic 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 futures contract and affirmative barriers of parallel salam and non-gratuitous 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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فصلنامۀ
علمی پژوهشی

سال هفتم ،شماره پیاپی ، 22بهار 1400

َ
فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

1

غالمعلیمعصومینیا
سیدصادقطباطبائینژاد
2

3

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
میشود .برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ
تمام ثمن در مجلس عقد پيش از جداشـــدن از یکدیگرّ ،
معینکردن زمان تحویل ،امكان
تحويل كاال در سررسيد آن و ممنوعبودن فروش مبيع قبل از سررسيد وضع شده است.
ایـــن مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکـــرد بنیادی ـ کاربردی ضمن تقریری
صحیح از اجماع موجود در این مسئله ،با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف بهمنظور رد
بودن اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین
ادعای ضعیف ِ
اثربودن عقد سلف در تأمین
پرداخته است .اندیشمندان اقتصاد اسالمی با توجه به صاحب
ِ
مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادیبهمنظور رفع مشکل عدم جواز
بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهرهمندی از این عقد در بازار سرمایه ،استفاده از عقودی
مانند صلح مبیع ،هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد میکنند.
 . 1تاریخ دریافت1398/07/14:؛ تاریخ پذیرش1399/03/07 :
 . 2دانشیار و مدیر گروه بانکداری اسالمی دانشگاه خوارزمی تهران -ایران؛ masuminia_ali@yahoo.com
 . 3دانشآموخته حوزه علمیه قم و دانش آموخته دکترای رشـــته اقتصاد پولی دانشگاه عدالت تهران  -ایران؛ (نویسنده
مسئول)s.s.tabaei@gmail.com ،
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بودن عقد ســـلف و موانع اثباتی سلف موازی ،صلح و هبه معوض
با توجه به تملیکی ِ
به نظر میرســـد امکان بهکارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروشهای
َ
مجدد و مکرر ُمســـلم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معاملهگران با شروط سهگانه
ذکرشده بهمنظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و اینگونه راهحلها اتحادی عرفی با
مصادیق منع دارد.
کلیدواژهها :عقد سلف ،سلف موازی ،فروش مبیع قبل از سررسید ،اوراق سلف.
مقدمه
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بیع سلم یا سلف یکی از اقسام بیع است و عبارت است از فروش کلی مدتدار
در ازای دریافت نقدی ثمن .در این نوع از بیع خریدار تمام مبلغ را به فروشـــنده در
مجلس عقد پرداخت میکند و فروشنده متعهد میشود کاالی موردنظر را در تاریخ
ّ
معین به خریدار تحویل دهد اگرچه این نوع از بیع در میان اندیشمندان اهلسنت به
بیع مفالیس شهرت دارد .عقد سلف قراردادی است که مصرفکننده برای رسیدن
به کاالی موردنظرش با قیمت پائینتر ،تولیدکننده جهت تأمین منابع مالی موردنیاز
فرایند تولید و سرمایهگذار برای بدستآوردن سود از تفاوت قیمت حال و آینده بدان
عالقمند میباشند.
امروزه دامنه عقد ســـلف از خرید خودرو و خانه تا محصوالت کشـــاورزی،
صنعتی ،پتروشیمیو نفت گسترش یافته است .در بازار سرمایه و سکه اکثر خریداران
قصد بهرهمندی و استفاده از کاال را ندارند بلکه بهقصد کسب سود ناشی از اختالف
قیمت به این مبـــادالت ورود مییابند .چنانچه در ابتدای ســـال  1397با باالرفتن
بیشازحد ارزش مبادلهای دارائیهای مانند طال و ارز ،مسئولین بانک مرکزی برای
کنترل نقدینگی به انتشار اوراق گواهی سپرده ارزی و ریالی ،تزریق ارز و پیشفروش
ســـکه روی آوردند .در این راســـتا حدود  7.6میلیون قطعه سکه طال 1در مراحل
مختلف با سررســـیدهای یک ماهه الی  2ســـاله پیشفروش شد و مبلغی در حدود
 10.8هزار میلیارد تومان ،از نقدینگی موجود در جامعه جمعآوری شد.
 .1بانک مرکزی برای ضرب این میزان سکه به حدود  62تن طال  24عیار نیازمند است.

الزم به ذکر اســـت بیع ســـلم همان قرارداد آتی 1نیســـت؛ چراکه در بیع سلف
تولیدکننده که به نقدینگی نیاز دارد پیش از به ثمر رسیدن محصول ،آنرا میفروشد
و نقش این نوع قرارداد تأمین مالی تولیدکننده برای تولید آیندهاش اســـت و اما در
قرارداد آتی مراد معاملهگران دریافت عین نیســـت بلکه ســـفتهبازی و بهرهمندی از
تفاوت قیمت است (ر.ک .السنهوری1985 ،م )224/4 ،بهبیاندیگر سلف ابزار تأمین مالی و
قرارداد آتی ابزار مدیریت ریسک دانسته میشود.
از چالشهای پیشروی گســـترش عقد سلف بهعنوان ابزاری در بازار سرمایه،
ِ
ممنوعبودن فروش کاالی پیشخرید شده قبل از موعد تحویل است چراکه قوام بازار
سرمایه در مهندسی مالی متعارف بر وجود بازار ثانویه منسجم و فعال استوار است.
این بازار که بهمنظور حمایت از سرمایه شکل گرفته است به سرمایهگذاران کمک
میکند تا از طریق واگذاری نقش شـــراکتی خود به دیگری در هر زمان به سرمایه
خود دسترسی داشته باشند.
اگرچه در مورد این فرع فقهی بهجز در متون فقهی بحث مستقلی صورت نگرفته
اســـت اما اندیشمندان شیعه و ســـنی در بحث پیرامون صکوک سلف متعرض این
حکم خاص عقد ســـلف شدهاند و سعی در حل این عویصه نمودهاند چراکه بازار
تأثیرگذار و فعال اوراق بهادار هنگامیقابل ترسیم است که در کنار خرید اولیه اوراقی
که براساس نیازها با توجه به کارایی فنی و اقتصادی پروژهها منتشر شده است امکان
مبادالت مختلف و چندباره بر روی آنها با توجه به وضعیت کالن اقتصادی بهمنظور
کسب عائدی وجود داشته باشـــد و بتوانند در قامت ابزاری جهت سیاستگذاری
کالن اقتصادی نقش ایفا نماید.
در تحقيق حاضر با فحص کامـــل در کتب فقهی ضمن تبیین جدیدی از ادله
مطرح شده به بررســــی فرضيه «جواز فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف»
بهعنوان یکی از چالش اصلی در طراحی صکوک سلف میپردازیم.
در بررسی و تحلیل این فرع فقهی نگاشته مستقلی بهجز آنچه در متون فقهی آمده
.1قراردادآتیقراردادیاستکهدرآنخریداروفروشندهبرایمبادله،مقدارمعینیازکاالباکیفیتمشخص،قیمتمعلومودرزمان
ومکانمشخصتوافقمیکنند(.الصفقاتاآلجله)FUTUERS،اینابزاردرعملبیشتربهابزاربورسبازیتبدیلشدهاست.
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است نگاشته نشده است و اندیشمندان بهتناسب مباحث مربوط به طراحی صکوک
سلف برای حل عویصه ناشی از این فرع فقهی نکاتی را بیان نمودهاند.
فراهانیفـــرد ( )1388ضمن بیان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اوراق ﺳـﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ
دوﻟﺖ ،ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻣـﺎﻟﻲ بنگاههای اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺑﺰار ﻣﻨﺎسبی ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ رﻳﺴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻛﺎﻻﻫﺎی ســـرمایهای و اﺑﺰار ﻣﻨﺎســـبی ﺑﺮای ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ بهوسیله
ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰی معتقد است معاملههای ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ آن ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ
و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس دﻳـﺪﮔﺎه ﻣـﺸﻬﻮر ﻓﻘـﻪ
اﺳﻼمی ﻣﺤﻞ اﺷﻜﺎل اﺳﺖ و ﺑﺮای برونرفت از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل سلف موازی ،واگذاری
وکالتی و صلح مبیع سلف را پیشنهاد میدهد.
عیسوی ( )1393با اشاره به چالش صکوک سلف در بازار ثانویه روش قرار داد
مرکب از سلف موازی و حواله با حضور نماینده ناشر را مطرح میکند.
عبدیپور و شـــهیدی ( )1394با تعریفی خاص از صکـــوک معتقدند اگرچه
در بازار کاال ،ممنوعيت فروش مبيع قبل از سررسيد مانع جريان معامالت امــــوال
خریداریشده د ر بازا ر سلف است اما در بازارهای مالی دارندگان اوراق بهادا ر سلف
در هنگام نقلوانتقا ل اوراق ،به انتقال اوراق بهادار مبتنی بر مبيع سلف و نه فروش مبيع
خريداری شده اقدام میکنند.
موسیپور و همکاران ( )1395فروش مبیع سلف در قالب سلف موازی بهشرط
استقالل دو بیع از یکدیگر بهطور مطلق مجاز و مشروع بوده و راهکاری مناسب برای
استفاده در بازارهای مالی کشورهای اسالمیاست لیکن در عمل فعاالن بازار متوجه
این استقالل نبوده و معاملهها بر روی همان کاالی نخست صورت میگیرد و قصد
سلفهای مستقل و موازی خالف متفاهم بازار است لذا الزم است برای بهرهمندی
از این ابزار معاملهگران را متوجه این امر نمود.
رهپیک ( )1395سلف موازی را عقدی جهت رفع محدودیتهای ناشی از بیع
سلفداند که احکام ویژه دارد و معتقد است این عقد سازوکار مطلوبی برای تأمین
منابع مالی تولیدکنندگان به شمار میرود و درصورتیکه اختیار فروش کاالی سلفی
قبل از سررسید برای خریدار وجود داشته باشـــد در سرمایهگذار برای بهکارگیری

سرمایه خود از طریق انعقاد عقد سلف رغبت ایجاد خواهد شد و بدینوسیله موجبات
استفاده از این ابزار مهم تأمین منابع مالی فراهم شده و درنتیجه ،از کمبود منابع مالی
تولیدکنندگان و رکود بازار ایشـــان جلوگیری خواهد شد سپس وی با پذیرش سلف
موازی به بررسی ماهیت و آثار حقوقی آن میپردازد.
الزحیلی (1419ق) جمهور فقهای اهلسنت فروش کاالی پیشخرید شده را با
توجه به اینکه ملک غیرمستقر است حتی به خود فروشنده اول جائز نمیداند.
التجانی (1420ق) عقد ســـلم را جایگزین عملیاتی مناســـبیجهت تأمین مالی
در بانکداری میداند و مینگارد بانک با خرید کاال از مشـــتری بهصورت سلف
نقدینگی وی را تأمین کرده و برای حفظ قدرت نقدینگی و ریســـکهای قیمتی،
کاالی مشابهی را بهصورت سلف موازی به دیگری میفروشد و چون در سلم موازی
هر فروشنده نسبت به تحویل کاال به مشتری خود مسئولیت مستقل داشته و معامالت
هیچ ربطی به هم ندارد لذا بانک نمیتواند بین بدهیها و طلبهای ناشی از آن قبل
از تحویل کاال مقاصه نماید.
محلبحث

فروش مجدد کاالی خریداریشـــده بهوسیله عقد سلف به چند حالت متصور
است و هر صورت حکم خاص خود را دارد:
ٌ
ســـلمفیه 1بعد از موعد سررسید و بعد از قبض بهصورت نقد یا نسیئه فروخته
ُ .1م
شود( .جواز)
ٌ
ســـلمفیه بعد از موعد سررسید و قبل از قبض بهصورت نقد یا نسیئه فروخته
ُ .2م
شود( 2.تفصیل)
 .1کاالی پیشخریدشده.
 .2و أما انه يجوز بعد حلوله و قبضه فال خالف فيه و ال اشكال بل األقوى الجواز و ان لم يقبضه على من هو عليه و على غيره
ً
ً
بجنس الثمن و مخالفه بالمساوي له أو باألقل أو باألكثر ما لم يستلزم الربا سواء كان المسلم فيه طعاما أو غيره مكيال أو موزونا
ً
أو معدودا أو غيره إلطالق األدلة و عمومها و خصوص {بعض االخبار} (نجفی1404 ،ق، )321/24اگر به نقد فروخته شود
قول به جواز مطلق ،کراهت ،جواز فروش به بائع ،جواز در غیر مکیل و موزون ولی اگر به نسیئه فروخته شود فتوی به کراهت
و حرمت بخاطر بیع دین به دین داده شده است (موسیپور و دیگران.)32 ،1395 ،
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ُ .3م ٌ
سلمفیه قبل از موعد سررسید بهصورت نقد فروخته شود( .عدم جواز به دلیل
اجماع)
ٌ
ســـلمفیه قبل از موعد سررسید بهصورت نسیئه فروخته شود( .عدم جواز به
ُ .4م
دلیل اجماع و حرمت بیع دینبهدین)
این مقاله با توجه به نیاز بازار ســـرمایه در خصوص نقدشـــوندگی اوراق مالی و
امکانپذیر بودن مبادالت متوالی بر روی آنها به تحلیل و بررسی اجماع و ادله مربوط
بهصورت سوم میپردازد.
َ
ادله جواز فروش مبیع پیش از سررسید

 .1از منظر قواعد عامه
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در بیـع هـر یـک از طرفین ،اختصـاص و رابط ه که با مال در ملکیـت خود دارند
بـا طـرف دیگـر مبادلـه میکنـد .غالـب فقیهـان عینبـودن مبیع را شـرط دانسـتهاند
و صـدق عنـوان بیـع بـر انتقـال یـا تملیـک غیـر عیـن را عرفـی نمیداننـد و عیـن را
بـهکلـی مشـاع ،کلـی در معیـن و کلـی در ذمه تقسـیم مینماینـد (ر.ک :خ وئـی ،ب یتا،
.)16-۱۰/2

یـادآوری ایـن نکتـه الزم اسـت کـه ذمـه ،ظرف جعـل و اعتبـار بوده و مـواردی
کـه در ظـرف خـارج موجـود نیسـت را در برمیگیـرد و از سـوی دیگـر مالکیـت
فـرد بـر ذمـهاش از سـنخ مالکیـت فـرد بـر َنفـس و اعمالـش اسـت .در بیـع سـلف
فروشـنده کاالی را کـه موجـود نیسـت را بهصـورت کلـی فیالذمـه بـه خریـدار در
قبـال دریافـت نقـدی ثمن میفروشـد .با انعقـاد بیع سـلف ،مثمن در ذمه فروشـنده
و ملـک طلـق مشـتری میگـردد (خ وئـی ،ب یتـا ،ج 1.)18 /2الزم بـه یـادآوری اسـت که
قبـض و اقبـاض نقشـی در تحقـق ملکیـت نداشـته ازاینرو مشـتری این حـق را دارا
اسـت کـه بـا تصرفـات ناقلـه َدینـی کـه ثابت و مسـتقر بـر ذمه فروشـنده اسـت را به
دیگـری انتقـال دهد.
 .1و في الحقيقة أنه يحصل بالبيع هنا أمران :اتصاف الكلي بالملكية و صيرورته ملكا للمشتري.

از ســـوی دیگر با توجه به اینکه ّ
نص خاصی در مورد ایـــن فرع وجود ندارد 1و
قواعد فوقانی بر منع تصرف داللت نمیکند .ازاینرو با احراز عرفی -عقالئیبودن
بازفروش کاال قبل از سررســـید به شـــخص ثالث ،تمسک به اطالقات و عمومات
ّ ُ
احل الله البیع( بقره ،)275/تجارة عن تراض( نســـاء ،)29/أوفوا بالعقود( مائده)1/
برای اثبات نفوذ شرعی این بیع بدون اشکال است.
همچنین با توجه به اینکه یکی از اموری که َدین بهوســـیله آن ثابت میگردد بیع
َ
ُ
سلم) میتواند طلب خود از
سلف است و بنابر صحت و جواز بیع دین ،خریدار (الم ِ
ُ َ
ُ َ
خریدشده(المسلم فیه) است را به دیگری
(المسل ُ م الیه) را که کاالی پیش
فروشنده
قبل از سررســـید بفروشـــد .صاحب مفتاح الکرامه در تبیین این موضوع مینگارد
براساس عقد سلف حقی مالی برای خریدار کاال به وجود میآید که قابلیت فروش
را دارا اســـت و با انعقاد سلف وی مالک گردیده گرچه قبل از سررسید حق مطالبه
ّ
آنرا ندارد فلذا اگر آنرا حال و بدون مدت بفروشـــد چون حق مطالبه ندارد باطل
خواهد بود( .عاملى1419 ،ق )774/13،از بیان ایشـــان میتوان اســـتفاده کرد که فروش
َ
ُمسل ٌمفیه بهصورت مدتدار به صورتی که در سررسید تحویل داده شود جائز است.
توجه به این نکته ضروری است که اجماع و اتفاق فریقین در حکم به عدم جواز
فروش ُم ٌ
سلمفیه قبل از سررسید در بیع سلف مانع مستحکمیدر پذیرش ادله ،قواعد و
اطالقات نسبت به این فرع فقهی است .اجماع سلسله طبقات فقیهان شیعی و اتفاق
اهلسنت در این مسئله که حکمیخالف قواعد و ضوابط است بیتردید نشاندهنده
وجود ارتکاز متشرعه در عصر تشریع به همراه عدم ردع از جانب معصومین؟مهع؟ است.
َ
بودن اجماع
 .2مدرکی
ِ

برخی از فقها به ادله دیگری در کنار اجماع اشاره نمودهاند که این امر سبب شده

 .1به نظر میرسد موضوع اخبار{بابهای ُ
المتاع ْال ُم ْس َلم فيه قبل قبضه و الحو َاله به و جواز بيع َ
«حكم بيع َ
المبيع قبل قبضه
َ
ُ َ ِّ
َ
َ
َ
َ
ّ
على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن إال أن يوليه و جواز الحوالة به»(حرعاملى1409 ،ق 303-302/18،و  })70-65بیع
غیر از سلف است و اگر هم قبول کنیم اطالق دارد و شامل بیع سلف هم میشود این احتمال وجود دارد که ناظر به قسم
دوم –پس از موعد و قبل از قبض– و دخیلبودن قبض در طعام و مکیل و موزونباشد و در مقام بیان اشتراط یا عدم اشتراط
ً
فرارسیدن أجل نمیباشد؛ لذا نمیتوان از آنها اطالقگیری کرد و اساسا شارع در مقام بیان نسبت به حلول أجل نبوده است.
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است برخی شبهه مدرکیبودن اجماع را مطرح نمایند.
بودن اجماع سبب تضعیف آن شده و با تمسک به قواعد عامه و
احتمال مدرکی ِ
اطالقات جواز فروش ٌ
مسلمفیه بالمانع دانسته میشود.
الزم به یادآوری اســـت که اگر مبنای پذیرش اجماع ،دخولی 1و یا لطفی 2بودن
ً
باشد اجماع مدرکی مطلقا حجت خواهد بود و اما اگر مبنای آن تراکم ظنون و حدس
باشـــد که نظریه اکثر متأخرین است درصورتیکه اجماع کاشف از دلیل معتبر و یا
نظر معصوم؟ع؟باشـــد اجماع مدرکی حجت نخواهد بود چراکه دیگر دلیل مستقل
نخواهد بود و باید مســـتند اجماع بررسی شود اما اگر اجماع را بیانگر تقریر معصوم
؟ع؟دانســـتیم به این بیان که فرع فقهی مورد اجماع از مســـایل مورد ابتال در عصر
معصومین؟مهع؟ بوده باشـــد و عدم ردع ائمه؟مهع؟ امضاء آن ارتکاز خواهد بود که با
احراز آن ،استدالل به ادله دیگر چون در مقام عینیت بخشیدن آن ارتکاز است تأثیری
بر حجیت اجماع نخواهد داشـــت 3.الزم به ذکر است استمرار اتفاق طبقات فقها تا
دوران ائمه؟مهع؟ بر حکمیکه خالف قاعده است نشاندهنده وجود دلیلی معتبر و یا
ارتکازی قوی نزد آنها بوده و کاشف از رضایت شارع است.
ادله عدم جواز فروش کاالی پیشخرید شده قبل از موعد تحویل در بیع

سلف نزد فقهای شیعه

 .1اجماع

با مراجعه به کتب فقهی که متعرض این بحث شدهاند این نکته روشن و آشکار
میگردد که فقهای گرانقدر شیعه در این موضوع اجماع و اتفاقنظر دارند که انعقاد بیع
و مشتقات آن نسبت به کاالی پیشخرید شده قبل از سررسید به فرد دیگر ،جائز نیست.
 .1اجماع دخولى یا ّ
تضمنى عبارت است از اینکه همه یا جمعى از فقهاى شیعه بر فتوایى اتفاق نظر داشته باشند و از سوى
دیگر علم داشته باشـــیم که امام؟ع؟بهطور ناشناس در میان اجماعکنندگان است .در این صورت ،از اجماع فقها علم به
رضایت معصوم به آنچه بر آن اجماع شده است حاصل مىشود.
 .2این اجماع مبتنى بر قاعده لطف در امامت اســـت ،بنابر این قاعده ،بر امام؟ع؟در عصر حضور و غیبت الزم است که
حقیقت احکام شرعى را بهطورمستقیم یا به واسطه دیگران براى مردم آشکار کند.
 .3ر.ک  fa.mfeb.irحجیت اجماع مدرکی.

در نظر صاحبجواهر (نجفى1404 ،ق، 320/24و عاملى ،مفتاح الك رامه1419 ،ق)774 /13،

علت اساسی عدم جواز فقط اجماع است ازاینرو برای روشنشدن موضوع و پاسخ
به برخی از ادعاها پیرامون این اتفاق به غالب آنها اشاره میکنیم.
بیانات فقها در این مسئله را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
ً
أ .فقیهانی که فروش ٌ
مسلمفیه (کاالی پیشخریدشده) را قبل از سررسید مطلقا
جائز نمیدانند (و ال يجوز بيعه قبل حلوله)...
اتفاق بزرگانی چون شـــیخ مفید (المقنعه ،1)596 ،ابوصالح حلبی (حلبی ،الكافي في
الفقه؛  ،)358شیخ طوســـی (النهاية في مجرد الفقه والفتاوى؛  )398و (المبسوط في فقه اإلماميه؛
 ،)122/2ابنبراج (المهذب؛ ،)387/1ابنزهره (اب نزهره حلبى1417 ،ق ،)228 ،کیدری (إصباح
الشـــيعة بمصباح الشـــريعه؛  ،)239فاضل آبی (كشف الرموز في شـــرح مختصر النافع؛،)525/1
ســـبزواری (جامع الخالف والوفاق؛  ،)272عالمه (تذكرة الفقهـــاء )359/11،و (تحرير األحكام
الشـــرعية على مذهب اإلمامية ،)430/2،شهید اول (غاية الم راد في شـــرح نكت اإلرشاد؛،)86/2
فاضل مقداد (التنقيح ال رائع لمختصر الشـــرائع؛ ،)145/2محققاردبیلی (مجمع الفائدة و البرهان
في شرح إرشـــاد األذهان؛ ،)360/8محققســـبزواری (كفاية األحكام؛ ،)523/1مدقق بحرانی
(الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهره؛ ،)35/20عاملی (مفتاح الك رامة في شـــرح ق واعد العالمه،
 ،)774/13طباطبایی (رياض المسائل ،)128/9،کاشف الغطاء (أن وار الفقاهة «كتاب البيع»،)299 ،
مدققنجفی (ج واهر الكالم في شـــرح ش رائع اإلســـام، ،)320/24شیخ انصاری (صيغ العقود و
اإليقاعات ،)39 ،آقاضیاء (شـــرح تبصرة المتعلمين ،)362/5،امامخمینی (تحري رالوسيله،)545/1 ،
عبداالعلی ســـبزواری (مهذب األحكام ،)37/18،صافیگلپایگانی (توضی حالمسائل ،مسئله
 ،)2121وحیدخراســـانی (توضی حالمسائل ،مســـئله  ،)۲۱۴۱شبیریزنجانی 2و مکارمشیرازی
(توضی حالمسائل ،مسئله  )1805بر این نکته که فروش کاالی پیشخریدشده قبل از موعد
تحویل جایز نیست.
الزم به ذکر است برخی از فقها راهحلی برای اینگونه معامالت بیان میکنند و
معتقدند فقط بیع کاالی پیشخرید شده قبل از سررسید جائز نیست و لذا خریدار
 .1تمامی ارجاعات براساس نرمافزار جامع فقه اهلبیت  2است.
.135891=CaseID&211=zanjani.net/zanjani.net/index.aspx?PID .2
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میتواند کاال را قبل از موعد تحویل به مبلغی بیشتر بهوسیله صلح و یا هبه معوض به
دیگری منتقل کند ولی معاوضه بر پایه بیع و مشتقاتش جائز نیست.
شهیدثانی (حاشيه ش رائع ،)384 ،مولی مهدی نراقی (ن راقى1425 ،ق )256 ،و کاشفالغطا
(كاشـــفالغطاء ،ب یتا 1)337/4 ،معتقدند با توجه بـــه اینکه عدم جواز فروش مبیع قبل
از سررســـید حکمیخالف قاعده و اجماع تنها دلیل محکم بر آن است و هنگام
ّ
ّ
قدرمتیقن تمسک میشـــود لذا دلیل عدم جواز فقط شامل
شـــک در ادله لبی ،به ِ
بیع و مشتقاتش نســـبت به کاالی پیشخریدشده در ظرف قبل از َسررسید میشود
و معاوضه براســـاس مصالحه یا هبه معوض چون بیع نبوده و عقدی مستقل شمرده
میشود بالاشکال است.
فقیهانی که فروش کاالی پیشخریدشده را پیش از سررسید فقط به خود
فروشندهجائزمیدانند
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َ
بدین معنا که هرگاه خريدار بخواهد در زمان سررسيد يا پيش از آنُ ،مسل ٌمفیه را
به خود فروشنده و بـه همان جنسی كه خريده و به مبلغ بيشتری بفروشد ،جايز نيست
اما فروشش به جـنس ديگر و یا بدون زیادی اشكال ندارد .ابنحمزه (الوسيلة إلى نيل
الفضيله؛  ،)242محقق خوئی (منهاج الصالحين؛ )61 /2و سیســـتانیwww.sistani.org/( 2
.) persian/book50/84

با این بیانات روشن شـــد عدم جواز باز فروش تا سررسید به شخص ثالث يكی
از احكام اجماعی اختصاصی و خالف قاعده عقد ســـلف است لذا اوراقی که بر
پایه عقـد سلف شکل میگیرد نمیتواند بهعنوان ابزاری قابل معامله در بازار ثانويه
تعریف شود.

 .1اذ قد عرفت انه مملوك و ان االجل انما هو للتسليم و لهذا يصح الصلح عليه و االبراء منه.
( www.sistani.org/persian/book50/84 .2مسئله  :۲۱۲۳انسان نمیتواند جنسی را که سلف خریده است ،پیش از
تمامشدن مدت به غیر فروشندهاش بفروشد)...

 .2روایت نبوی

در روایاتی از رسولالله؟ص؟ که در منابع اهلسنت آمده است و ایشان فروش مبیع
توسط خریدار را فقط در صورتی صحیح میداند که آنرا قبض کرده باشد.
ابنبراج عدم صحت را به علت نهی پیامبر اکرم؟ص؟ از فروش کاال قبل از قبض و
روایت دیگری که فرمودهاند خریدار کاالی پیشخرید شده را به چیز دیگری تبدیل
نکند ،میداند و مینویســـد مراد این حدیث قبل از قبض است چراکه اگر تحویل
گرفته باشد بدون هیچ اشکالی بیع صحیح است (اب نب راج1411 ،ق. )61 ،
 .3عدم مالکیت مشتری

در بیع ســـلف مبیع بهصورت موجل –کلی در ذمه– در ازای دریافت نقدی ثمن
بفروش میرســـد ولی خریدار با انشاء بیع سلف ،مالک مبیع نمیشود؛ چراکه اگر
مبيع كلى فى الذمه باشد ،بدون تحويل و قبض مبيع توسط مشترى ،مالكيت نسبت
به مبيع براى مشترى حاصل نخواهد شد (محق قداماد۱۴۰۶ ،ق .)۱۷۹/۱ ،ازاینرو در صورت
تلف و یا عدم قدرت فروشنده بر تحویل کاال با توجه به صحیحه ابنبکیر ّ
(حرعاملى،
1409ق ،309/18 ،ح  ،)23734کلمات اصحاب و اصل عدم انتقال ،خریدار مخیر است
که یا عقد را فســـخ کنند و قیمت پرداختی را مطالبه کنـــد و یا اینکه صبر نماید تا
فروشـــنده بتواند کاال را تحویل دهد و اگر قیمت روز از وجه پرداختی بیشتر باشد
مشتری نمیتواند بایع را ملزم به پرداخت آن نماید (سبزوارى1413 ،ق18 ، 41/مسئله .)23
این اســـتدالل قابل مناقشه است؛ چراکه با عقد ملکیت ایجاد میشود و مشتری
مالک مثمن و بایع مالک ثمن میگردد و زمان فقط موعد تحویل و تسلیم را مشخص
میکند (نجفى1404 ،ق،.)320/24
بودن مالکیت مشتری
 .4عدم تام
ِ

ملکیت را در این نوع از بیع ،تامنیست؛ چراکه قبض و أخذ کاال است که سبب
ّ
ایجاد ملکیت تامه و درنتیجه جواز تصرفـــات ناقله میگردد .زمانداربودن تحویل
سبب میشـــود فرد نتواند تصرفی تام و بینقص در مبیع داشته باشد ازاینرو ملکی
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طلق نیســـت که بتوان آنرا فروخت (مصطفوى1423 ،ق .)150،بهبیاندیگر ملکیتی که با
عقد حاصل میشود متزلزل بوده و با قبض استقرار مییابد.
ّ
بنـا بـه قاعـده فقهـی «كل مبيـع تلف قبـل قبضه فهو من مـال بائعه» هـرگاه پس
از عقـد بيـع و قبـل از تسـليم ،مبيـع تلـف شـود ،از مـال بايـع حسـاب میشـود و نـه
ملـك مشـترى ،هرچنـد كـه مشـترى از زمـان تحقق عقـد بيـع ،مالک مبيع شـناخته
مىشـود ولـی ایـن ملکیـت کمـال نیسـت و بـا پذیـرش این نکتـه که معنـای ضمان
قبـل از قبض ،انفسـاخ عقد اسـت نـه رجوع به مثـل و قیمت ،متزلزل بـودن ملکیت
طرفیـن محتمـل میگـردد .شـاید بههمیندلیـل اسـت کـه گفتـه میشـود بـا از بین
رفتـن مبیـع قبـل از قبـض ،بیـع باطـل میگـردد و بـر فروشـنده اسـت آنچـه از ثمن
ّ
(حل ـى ،ب یتـا ،ج )175 /1همچنیـن آقـای خوئـی
دریافـت کـرده اسـت را مسـترد نمایـد
معتقـد اسـت حکم شـارع بـه اینکه تلفشـدن مبیع قبل از قبض بر فروشـنده اسـت
ً
بیانگـر ایـن نکتـه اسـت که اصلا عقد متحقق نشـده اسـت و تلف سـبب انفسـاخ
عقـد میگـردد( .خويـى ،ب یتـا ،ج )529 /7لذا با قبض ،ملکیت مسـتقر شـده و فرد حق
فـروش کاال را پیـدا میکنـد و پیـش از قبـض ،خریـدار مالـک نبـوده کـه بخواهـد
تصرفـات ناقلـه انجـام دهـد با ایـن بیان هرگونـه انعقاد قـرارداد و عقـدی حتی صلح
َ
بـرای انتقـال ُمسـل مٌفیه بـه دیگـری جائز نخواهـد بود.
 .5عدم استحقاق مشتری نسبت به مبیع

محقق اردبیلی عدم استحقاق مشـــتری نسبت به مبیع در کنار اجماع و احتمال
صدق بیع َدین به َدین را دلیل عدم جواز میشمارد( .اردبيلى1403 ،ق ،ج )360/8همچنین
صاحب حدائق مشتری را مســـتحق کاال نمیداند تا بتواند آنرا به تملیک دیگری
درآورد (بح رانى1405 ،ق ،ج.)35 /20
الزم به ذکر است براســـاس نبوی الیباع الدین بالدین (حرعاملى1409،ق؛ ،347/18ح
 )23818نقلوانتقال ثمن و مثمن که کلی در ذمه و مربوط به آینده هستند بهواسطه بیع
صحیح نیست .درحالیکه در این فرع ثمن نقدی و مثمن َدین است لذا از مصادیق
بیع دین به دین نیست.

 .6تحقق ربا

با توجه به عدم استحقاق مشتری و تزلزل ملکیت وی نسبت به مثمن آنچه مشتری
میفروشد ثمن است نه مثمن لذا فروش به قیمت بیشتر مستلزم ربا خواهد بود.
 .7اکل مال به باطل

با توجه به اینکه در مبادالت ثانویه ،مبیع امر انتزاعی و کلی در ذمه فروشـــنده
است و خریدار تا زمان تحویل مبیع ملکیتی غیرمســـتقر نسبت به آن دارد ازاینرو
فروش و واگذاری آن به دیگری با توجه به امکان تعذر تسلیم آن سبب میگردد یکی
از شـــروط مبیع که قدرت بر تسلیم است محقق نباشد لذا این نوع دادوستد در دایره
اکل مال به باطل قرار میگیرد.
 .8فروش کلی در ذمه دیگری

در مبادله اول ،فروشـــنده کاالی را با اوصاف و ویژگیهای ّ
معین در ظرف ذمه
خودش برای تحویل در آینده به پیشخریدکننده اول بهصورت نقدی میفروشد و
در مبادله دوم ،خریدار اول آن کاال که در ذمه دیگری مالک اســـت را به بهصورت
نقدی شخص دیگری واگذار مینماید .بهبیاندیگر مبیع در مبادالت بعدی چیزی
جز تعهد و کلی در ذمه فروشنده اول نبوده و فروشندههای بعدی کاالی که بر ذمه
فروشـــنده اول است را به مبلغی بیشتر میفروشند بهعبارتیدیگر حسین کلی در ذمه
حسن را به علی میفروشد و علی آن کلی در ذمه حسن را به مبلغ بیشتر به صادق و
هکذا این توالی ذمه ادامه مییابد و حالآنکه در فهم و ارتکاز عقالیی و عرفی ،ذمه و
تعهد خود فرد است که مالیت داشته و قابلواگذاری است نه ذمه دیگری که قدرت
بر تسلیم آن نداریم.
 .9تغییرناپذیری وجود ذهنی

کلی فیالذمه امری اعتباری و ذهنی اســـت و امور ذهنـــی تلف و فزونی پیدا
نمیکند بلکه همانگونه که ایجاد و اعتبار شـــده باقی میماند در محل بحث کلی
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کاالی خریداریشـــده به ازای مبلغی معین در ذمه فروشنده اول استقرار یافته است
و فروش آن به مبلغی بیشـــتر توسط خریدار اول یعنی کسب سود و عائدی از وجود
ذهنی در گذر زمان درحالیکه ســـود و زیان به وجود خارجی تعلق میگیرد و برای
وجود ذهنی نمو و تنزل بیمعنا است و باید درنظر داشت که تا زمانی که مبیع کلی
تعین نیافته اســـت ،مالک جدید هیچ حقی بر نمائات و منافع ندارد ،زیرا حق او در
عالم خارج به هیچ عینی تعلق نیافته است تا بتواند از منافع و نمائات آن استفاده کند
(رهپیک.)68 ،1395 ،

فروش کاالی پیشخرید شده قبل از موعد تحویل در بیع سلف نزد فقهای
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َ
ابنقدامه از فقهای حنبلی در مبحث فروش ُمسل ٌمفيه قبل از قبض مینگارد کسی
مخالف تحریم این نوع فروش نیست (اب نقدامه۱۳۸۸ ،ق ،۲۲۷/۴ ،ح  .)۳۲۳۷مشهور فقهای
َ
حنفی ،شافعی و حنبلی فروش یا اســـتبدال ُمسل ٌمفيه را به فروشنده یا شخص ثالث
صحیح نمیدانند (الموسوعة الفقهية الكويتيه.)218/25 ،
فقهای مالکی در این فرع قائل به تفصیل شدهاند مالکبن انس معتقد است اگر
فردی کاالیی که خوراکی و آشـــامیدنی نیست به بیع سلف بخرد میتواند آنرا قبل
از قبض بهصورت نقد به شخص ثالث بفروشـــد ولی باید به فروشنده اول به همان
قیمت که پرداخته بفروشد (مالكبن انس1425 ،ق 954/4 ،و اب نرشد1425 ،ق )222/3 ،همچنین
الخرشـــی در صورتی فروش به فروشنده شـــروطی را برای فرار از ربا ذکر میکند.
(الموسوعة الفقهية الكويتيه)22۰/25 ،

ٌ
مســـلمفیه ادلهای را ذکر کردهاند که در ذیل به آنها
قائلین به عدم جواز فروش
اشاره میکنیم:
 .1روایات

عمده دلیل فقهای اهلســـنت برای عدم جواز فروش مبیع قبل از سررســـید در
ُْ ُ
بیع ســـلف روایاتی است که از رسول گرامیاسالم؟ص؟ نقل شده است مانند قلت:

َ
ُّ
َ
ِّ َ ُ ٌ َ ْ َ ُ ُ ً َ
وعا ف َما َي ِحل ِم ْن َها َو َما َي ْح ُر ُم؟ قالَ :يا ْاب َن أ ِخي
َيا رسولالله؟ص؟ ِإني رجل أشـــت ِري بي
َ َ
ََ
ْ َ
َ ْ َ َ
ـــت َر ْيت َب ْي ًعا فل َت ِب ْع ُه َح َّتى َتق ِبض ُه (البيهقـــی۱۴۲۴ ،ق ،511/5 ،ح )۱۰۶۸۴و قال :ل َت ِب ْع
اذا اش
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ْ
ط َع ًاما حتى تشت ِر َيه َوتست ْو ِف َيه (البيهقی۱۴۲۴ ،ق ،510/5 ،ح )۱۰۶۷۷در ذیل این روایت که از
ابنعباس نقل شـــده است وی میگوید گمان میکنم این حکم در تمامیاجناس
َ
َ
جاری است و اختصاص به طعام ندارد (مسل مبن حجاج1412 ،ق )1159/3 ،و قال؟ص؟ِ :إذا
ََ
ْ َ َ
َ
َ َْ َ
أ ْسلفت ِفي شي ٍْء فل َت ْص ِرف ُه ِإلى غ ْي ِر ِه (همان ،50/6 ،ح  )۱۱۱۵۳مشهور فقهای اهلسنت
معتقدند این روایت بر اینمعنا داللت دارد که خریدار نباید دین ناشی از عقد سلف
را به دیگری حتی به فروشـــنده بفروشد اگرچه نسبت به تصرفات غیر از بیع بین آنها
اختالف وجود دارد (الموسوعة الفقهية الكويتيه .)۲۱۸/25 ،همچنین حکیمبن حزام نقل
میکند از پیامبر اکرم؟ص؟ پرســـیدم فردی پیش من میآیـــد از من چیزی را طلب
میکند که ندارم پس به او آنرا میفروشـــم و سپس به بازار میروم و آنچیز را تهیه
میکنم .پس ایشـــان فرمودند آنچه نداری نفروش «ال تبع ما لیس عندک» (نسائى،
1411ق، ،39/4ح .)6206

ســـنهوری از اندیشمندان اهلسنت بیع سلم را اســـتثنائی مقید در دایرۀ محدود
جهت رفع نیاز جامعه میداند که در پرتوی آن تولیدکننده یا مصرفکننده تأمین مالی
میگردد و معتقد است حکم اصلی که حرمت فروش آنچه فرد ندارد -بیع ما لیس
عندک  -بهخاطر وجود عذر و عارضی مانند افالس تخصیص خورده است .از این
کالم فهمیده میشود بازفروش کاالی پیشخرید شده مخالف رخصت بوده لذا در
دایره «نهی بیع ما لیس عندک» باقی میماند (سنهوری1985 ،م.)221/4 ،
ابنعبدالبر 1عدم جواز شركت و توليه 2در سلف را قول ابوحنيفه ،ثوري ،اوزاعي،
شـــافعی و ليث میداند و دليل آنان را نهی پيامبر اكرم؟ص؟ از بيع «ما ليس عندك و
ربح ما لميضمن» برشــــمرده اسـت (اب نعبدالبر ،1387 ،ج )345/۱۶همچنین برخی با رد
وجود اجماع در این فرع و خدشه واردکردن به روایات ذکرشده ،عدم جواز را مستند
 .1ابن عبدالبر در آغاز ظاهرى مذهب بود ،سپس مالكى شد و گاه در پارهاى از مسائل به فقه شافعى مىگراييد.
 .2تولیه ،مبادله كاال براساس قيمت تمامشده آن براى فروشنده است به این صورت که فرد کاال را براساس قیمت تمامشده
و بدون سود پیشفروش میکند.
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از معامالتى كه رسولالله؟ص؟ براساس روایات منقول از فریقین از آن نهی نمودهاند،
ســـودبردن بدون عهده )ربح ما َلم ُي َ
ضمن) است .در روايتى از امام صادق؟ع؟نقل
شـــده است که پيامبر؟ص؟ يكى از اصحاب را نزد مردم مکه فرستاد تا آنان را از چند
نوع معامله که یکی از آن معامالت ربح ما َلم ُي َ
ضمن بود ،باز دارد ( ّ
حرعاملى1409 ،ق،
ِ
 ،59/18ح  23137و ح  1)23136به نظر میرسد منظور ایشان بازداشتن از کسب سود از
مالی است که فرد نسبت به آن تعهدی نداشته باشد (ر.ک :هاشم یشاهرودی.)23 ،1376 ،
در حرمت یا کراهت اینگونه ســـود بردن میان فقها اختالف است ولی به نظر
میرسد با توجه به موثقه فوق که حضرت ،والی خود را با این دستور میفرستند قول
به حرمت مناســـبتر باشد لذا براساس این قاعده فروش کاالی پیشخرید شده در
بازار ثانویه به قیمت بیشـــتر (مرابحه) جائز نیست و فروش به همان قیمت و یا کمتر
از آن با هدف غالب فعاالن بازار ثانویه که ســـوداگران و آربیتراژها میباشند سازگار
نخواهد بود.
اشکالی به این استدالل وارد اســـت که در معامالت ،فروشنده ضامن مثمن و
خریدار ضامن ثمن بوده و خریدار با پرداخت کامل ثمن ،نوعی تعلق و اســـتحقاق
نســـبت به کاال پیدا میکند و در قبال ثمنی که پرداخته مالک مثمن شده است لذا
فروش به دیگری جهت مطالبه ســـود مانعی ندارد و اثر اقباض و تسلیم مبیع ،فقط
انتقال ضمان معاوضی از فروشنده به خریدار است .امام جعفر صادق؟ع؟در پاسخ
به پرسش ابراهیم کرخی که گفته بود به فردی درخت خرمای را که ثمره نیز داشت
به مبلغی فروختم ،وی نیز به قیمت بیشـــتر به دیگـــری فروخت درحالیکه ثمن را
پرداخت نکرده بود ،فرمودند مشـــکلی ندارد مگر نه اینست که وی پرداخت ثمن
را برعهده گرفته اســـت پس سود برای او است ( ّ
حرعاملى1409 ،ق ،64/18 ،ح  .)23152با
توجه به این روایت ،تعهد به پرداخت ثمن ســـبب استحقاق سود میشود و با نظر به
قواعدی که کسب سود را در ازای پذیرش ریسک تلف و خسارت قرار میدهد مانند
 .1الموسوعة الفقهية الكويتيه.220/25 ،

الخراج بالضمان 1ازاینرو در محل بحث که خریدار تمام ثمن را پرداخت کرده است
استحقاق استرباح بالاشکال است.
.2ملکیتغیرمستقر

اگرچه بهمقتضای عقد خریدار مالک َدین و طلبکار میشود ولی بهخاطر امکان
عدم توانایی فروشـــنده در تحویل کاال در معرض فسخ قرار دارد؛ ازاینرو ملکیتی
غیرمستقر برای وی ایجاد میشـــود که این امر علت عدم جواز دین ناشی از سلف
َ
میشود .جمهور فقهای حنفی ،شافعی و حنبلی عدم جواز بیع ُمسل ٌمفیه را مستند به
َ
تزلزل و عدم استقرار دین ناشی از َسلم در ضمن روایت نبوی میدانند (الموسوعة الفقهية
الكويتيه.)218-220 ،25 ،

 .3شرطیت قبض در صحت بیع

کاســـانی از فقهای حنفی چون قبض را در صحت بیع منقول شرط میداند لذا
حکم به عدم جواز فروش مبیع قبل از سررسید مینماید (الکاسانی1406 ،ق.)214/5 ،
 .4حرمت کسب عائدی از مال غیرمضمون

ابنتیمیه و ابنقیم از فقهای حنبلی قائل به صحت فروش ٌ
مسلمفیه قبل از قبض و
2
پس از سررسید به فروشنده به همان قیمت خرید یا کمتر براساس روایتی از ابنعباس
میباشند آنها با اشکال و خدشه واردکردن در احادیث نبوی ذکرشده از حیث سندی
و ِداللی معتقدند نص و قیاس ،جواز معاوضه با فروشـــنده را میرسانند؛ ولی چون
فروشـــنده اول ضامن کاال است نه مشتری ،ســـودبردن مشتری از فروش مبیعی که
برعهد ه وی نیست به شخص ثالث براساس قاعده حرمت کسب سود از غیرمضمون
صحیح نبوده؛ ازاینرو فـــروش به قیمت باالتر را جائز نمیدانند (الموســـوعة الفقهية
 .1مراد از ضمان در قاعده ،ضمان معاوضی ـ تعهد به پرداخت ثمن ـ است و نه ضمان غرامت و ضمان ید.
َ
َ
َّ َ ُ ْ ً َ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ
َ َ َْ َ
ِ .2إذا أ ْسلفت ِفي شي ٍْء ِإلى أ َجل ف ِإن أخذت َما أ ْسلفت ِف ِيه َو ِإال فخذ ِع َوضا أ ْنق َص ِم ْن ُه َوال َت ْر َب ْح َم َّر َت ْين (تهذيب سنن أبيداود
ِ
ٍ
و إيضاح مشكالته.)113/5 ،
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نگرفته است بازفروشش جایز نیست (البه وتی ،ب یتا.)306/3 ،
بودن قرارداد سلف
 .5قرض
ِ

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی22
بهار 1400

116

برخی از فقهای اهلسنت معتقدند عقد سلف ،بیع نیست چراکه رسولالله؟ص؟
آنرا بیع نام ننهاده است .به همین علت اوزعی ،جمهور احناف ،مالکیها و ظاهریها
بین بیع و ســـلم فرق نهادهاند و میگویند برخی از قواعد حاکم در آن در بیع جاری
نیست (ر.ک :اب نحزم ،ب یتا ،40-39/8 ،مسئله  )1613و نباید با بیع قیاس شود.
شـــاید بتوان آنرا قراردادی شبیه قرض دانســـت که یک طرف متعهد میشود
در موعد مقرر کاالی معینـــی را بجای مبلغ دریافتی تحویل دهد که انتظار میرود
ارزشـــش از ثمن پرداختی بیشتر باشد (ر.ک :التجانی1420،ق .)61 ،بهعبارتدیگر در این
قرارداد ،سلف گیرنده – ُم ٌ
سلمالیه– ضامن وجهی است که دریافت کرده نه بهصورت
ُ
ســـلم مالک
مثل آن بلکه بهصورت کاالی موردتوافق ازاینرو تا زمان سررســـید ،م ِ
چیزی نیست که بخواهد آنرا به دیگری بفروشد همچنانکه قرض دهنده نمیتواند
مالی که قرض داده به دیگری بفروشد.
سلف موازی

با توجه به عدم جواز فروش کاالی پیشخرید شده قبل از سررسید در عقد سلف
نزد فریقین ،اندیشمندان مسلمان برای بهرهمندی از مدل عقد سلف بهمنظور تأمین
مالی بنگاههای اقتصادی و پوشش نیازهای مالی دولتها با معرفی صلح مبیع ،هبه
معوض ،واگذاری وکالتی و سلف موازی درصدد حل این چالش برآمدند و قرارداد
ســـلف موازی و حواله برای حل مشکل ایجاد بازار ثانویه توسط کمیته فقهی بورس
در سال  1390پیشنهاد شد.
سلف موازی ،قراردادی است که به موازات سلف اول منعقد میشود بهاینترتیب
که مشـــتری (در قرارداد سلف نخســـت) در موضع فروشنده – با قطعنظر از قرارداد
اول– مبیعی را که ازنظر جنس و خصوصیات ،تشابه کاملی با کاالی پیشخرید شده

ســـلف اول دارد –ولی همان نیست– به شـــخص ثالثی در قالب عقد سلف جدید با
تعیین سررسیدی مطابق سررسید سلف اول و یا متأخر از آن میفروشد .برای تحویل
کاال خریدار اول میتواند در ضمن قرارداد فروش ،ازطریق عقد حواله و یا وکالت،
خریدارهای بعدی را به فروشـــنده در سلف نخستین ارجاع دهد تا مشتری در زمان
سررسید مبیع خود را از فروشنده اول دریافت نماید و یا اینکه زمان سررسید کاالی
موازی را متأخر از سررسید کاالی سلف اول معین کرده و خود اقدام به تحویل آن
کند (رهپیک )57 ،1395 ،که برای آن انواعی 1را تصور کردهاند.
الزم به ذکر اســـت که برای فرار از مشکل فروش مبیع قبل از سررسید و صحت
عقد سلف موازی چند نکته باید لحاظ شود.
 .1مســـتقلبودن یکایک عقدهای ســـلف از یکدیگر به ایـــن صورت که هر
فروشندهای کاال را بهصورت کلـی در ذمه خودش بدون نظر به عقد قبلی بفروشـد؛
درصورتیکه اســـتقالل عقدها رعایت نشـــود و قراردادها وابسته به یکدیگر شکل
بگیرند مشکل حل نخواهد شد.
 .2فروشنده در انعقاد ســـلف موازی نباید قصد فروش همان کاالی که با عقد
سلف خریده را داشته باشد؛ بلکه باید قصد فروش کاالیی مشابه آنرا داشته باشد تا
گفته نشود کاال قبل از سررسید فروخته شده است.
 .3انحالل هریک از قراردادها عقد خللی در تعهدات ناشـــی از عقد دیگر وارد
نساخته و عقدی که منحل نشده است باید از سوی طرفین آن محترم شمرده شود .با
ً
توجه به اینکه این قراردادها کامال مستقل از قرارداد اولی منعقد میگردند و فروشنده
کاالیی جدید را به مشتری میفروشد ،نه همان کاال در سلف ابتدایی را لذا تعهداتی
طرفینی بین خریدارها و فروشندهها شکل میگیرد و انحالل هر یک از آنها نمیتواند
سبب شود دیگران از تعهدات خود شانه خالی کنند (رهپیک.)75 ،1395 ،
 .1قرارداد مرکب از سلف موازی و وکالت و یا مرکب از سلف موازی و حواله و یا قرارداد مرکب از قرض ،وکالت 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 میدهد و به وی وكالت میدهد 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 آ نرا بابت قرض دادهشده،
تسويه كند) (ر.ک :محمود عیسوی؛ صكوك سلف بانك مركزی ،ابزاری نوين برای سياستگذاری پولي).
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الزم به ذکر اســـت اگرچه برای فرار از عدم جواز باز فروش کاالی پیشخرید
شده ،ســـلف موازی و یا انعقاد قراردادی بهجز بیع پیشـــنهاد شده است و در مقام
ثبوت بالاشکال است اما با توجه به قیود و شروط ذکرشده تشکیل بازار ثانویه برای
عقد سلف در مقام اجرا و عمل ناممکن است؛ چراکه در مقام اثبات آنچه با ارتکاز
و ذهنیت عرف و متفاهـــم معاملهگران تطابق دارد و درواقع اتفاق میافتد بیع همان
کاالی اول اســـت نه صلح ،هبه معوض ،فروش وکالتی همراه حواله و سلف مستقل
کاالی همانند کاالی پیشخرید شـــده ازاینرو در خصوص ثبت حسابداری اوراق
ً
ســـلف به این نکته اشاره میشود که در این اوراق عمال خریدوفروش کاال تنها بین
عرضهکننده و تحویلگیرنده صورت میگیـــرد و مابقی معامالت در بازار ثانویه،
خریدوفروش اوراق مالی حاکی از کاالی پیشخرید شـــده محســـوب میشود و
براساس قانون ،درآمد حاصل از این نقلوانتقاالت از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده
معاف میباشند.
در عقد سلف اگرچه الزم نیســـت فروشنده ،تولیدکننده کاال باشد همچنانکه
ضروری نیست سرمایه بهدســـتآمده از سلف صرف تولید و آمادهسازی محصول
گردد بلکه میتوان آنرا در جای دیگر مصرف نمود بلکه فقط الزم اســـت کاالی
َ
تعهد شده را در تاریخ معین تحویل مشتری داده شود؛ لیکن ضروری است ُمسل ٌمفیه
در ســـلفهای بعدی شرایط مثمنبودن را دارا باشد شروطی همچون ّ
ماليتداشتن،
مملوكبودن ،عينبودن ،1ملك طلق و تام باشد 2،قابلیت تحويلداشتن ،3معلومبودن
ازنظر مقدار و جنس و اوصاف تأثيرگذار در قيمت و طهارت( 4شاهرودى1426 ،ق.)165/2،
با توجه به مستقلبودن هر تعهد در سلف موازی ،قدرت بر تسلیم مبیع شرطی الزم
است .بهعنوانمثال اگر شخصی خودروی را برای  6ماه آینده از شرکت ماشینسازی
ّ
ّ
كلى در ّ
كلى در ّ
 .1مراد هر مالى است كه ّ
معين.
ذمه باشد يا
تعين و مابازاى خارجى دارد؛ جزئى باشد يا
ّ
ّ
 .2مراد اين است كه متعلق حق ديگرى نباشد مانند مال وقفى.
 .3مانند پرنده در آسمان یا عبد فراری نباشد.
ّ
 .4برخى در عوضين (مبيع و ثمن) طهارت را شرط صحت بيع دانستهاند.

پیشخرید نماید و ســـپس در سلف موازی ،خودروی همانند آنرا برای  6ماه دیگر
به فردی دیگر پیشفروش نماید حتی در صورت خلف وعده خودروســـاز وی باید
به تعهد خود عمل کند که ایـــن امر با منطق بازار مالی که در آن قصد گرفتن کاال
چندان جدی نیست بلکه سرمایهگذاران بهدنبال کسب سود ناشی از اختالف قیمت
و افزایش قدرت نقدشوندگی دارائیهای مالی در تعارض است .در بازار واقعی بر این
اساس خریدار اول ضمن خرید کاال برای خود واسطه در فروش بوده و در سررسید
ل بگیرد یکی برای خودش و دیگری برای مشتری دوم و حالآنکه
باید دو کاال تحوی 
با خرید کاالی موردنظر در موعد تحویل با توجه به تفاوت قیمت هنگام پیشفروش
ً
و تحویل احتماال ضرر مینماید.
بـودن ایـن فرایند با
بـر فـرض رعایت شـروط سـهگانه ذکرشـده ،حیلـه و صوری ِ
توجـه بـه عـدم قـدرت فروشـندگان غیـر اول در ارائـه مبیع آشـکار میشـود؛ چراکه
هـدف اصلـی ایـن بـازار تأمیـن مالـی بـرای فروشـنده اول یـا خریـد ارزانتـر بـرای
مشـتری اول اسـت کـه بـا اولیـن فـروش حاصل میشـود و مبـادالت بعـدی چیزی
جـز داللـی و سـوداگری نیسـت چنانکـه در بازارهای مالـی برای ایجـاد جذابیت و
رغبـت سـرمایهگذاران ،کاهـش ریسـک نقدینگـی و زندانینشـدن سـرمایهگذاران
در چنیـن قـراردادی راهحل سـلف مـوازی اسـتاندارد مطرح گردیده اسـت و هدف
کسـب سـود از اختلاف قیمت اسـت.
الزم به ذکر اســـت معامالت ســـریع و متوالی بر روی ابزار مالی از ویژگیهای
منحصربهفرد بازار ثانویه بوده که برای حفظ قدرت نقدشوندگی معاملهگران شکل
گرفته است لذا بازیگران آن دائم در حال تغییر بوده و با خروج معاملهگران از قرارداد
دیگر هیچگونه تعهدی نسبت به مبیع متوجه آنها نخواهد بود .ازاینرو است که برخی
معتقدند در طراحی سلف موازی از حواله و یا وکالت استفاده شود تا آخرین خریدار
در سررسيد ،كاال را از طرف خریدار اول تحویل گرفته و به وكالت از وی بفروشد و
وجه آنرا بابت قرض دادهشده ،تسويه نماید ولی باید خاطر نشان کرد ضمیمهکردن
حواله و یا وکالت در قرارداد سلف موازی ضمن خدشه به شروط سهگانه نشاندهنده
َ
عدم اســـتقالل تعهدات بوده و سبب میشود ُمسلم فیه در سلف دوم همان مبیع در
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سلف اول تلقی گردد و از سوی دیگر پیادهکردن قالب قرض بجای فروش با ارتکاز
عرفی بازار ناسازگاری کامل دارد.
همچنین عدم جواز ســـلف موازی از بیان صاحب الکافی قابل استظهار است؛
چراکه ایشان معتقد است جائز نیست مشـــتری کاالی را که پیشخرید کرده را به
فروشنده به همان جنس و یا بیشتر از آن بهصورت نقد یا نسیه و یا سلف دیگر بفروشد
(حلبى1403 ،ق.)357 ،

نتیجهبحث
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عقد سلف اضافه بر احکام عامه عقود دارای دو حکم ویژه ،پرداخت کل ثمن
در هنگام انعقاد عقد و عدم جواز فروش کاالی خریداریشـــده قبل از فرارسیدن
َ
موعد تحویل اســـت .در این مقاله سعی شد ادله فرع فقهی عدم جواز بیع ُمسلم فیه
قبل از سررسید نزد مذاهب اسالمیمورد بازخوانی قرار بگیرد .با جمعآوری نظرات
فقهای شـــیعه آشکار شد که تنها دلیل متقن در این مبحث اجماع طبقات گوناگون
فقهای شیعی است و این حکم نزد فقهای حنفی ،حنبلی و شافعی مستند به روایات
نبوی است و مالکیها این حکم را فقط در اطعمه جاری میدانند.
بـــرای حل این عویصه و بهرهمندی از ظرفیت باالی عقد ســـلف در اقتصاد و
بازار سرمایه اندیشمندان مسلمان عقودی مانند صلح ،هبه معوض و سلف موازی را
پیشنهاد نمودند و برای رهایی از عدم جواز فروش دوباره مسلم فیه و فرار از حیل در
سلف موازی رعایت شروطی مانند استقالل قراردادها و فروش کاالی همانند و شبیه
مسلم فیه و نه خود آنرا الزم دانستند.
ً
اگرچه این راهحلها ثبوتا قابلپذیرش است اما در مقام اثبات امکان بهکارگیری
این نوع از قرارداد در بازار ســـرمایه که قوامش به وجود بازار ثانویه فعال با معامالت
متکرر اســـت با ارتکاز و ذهنیت معاملهگرانهمخوانی نـــدارد و عدم انفکاک و
اســـتقالل دو قرارداد در مقام عمل قابلقبول نبوده ازاینرو سلف موازی با مورد منع
اتحاد عرفی خواهد داشت و جائز نخواهد بود.
با توجه به اینکه اســـام شریعت سهله و ســـمحه است و شارع قصد به حرج و

ســـختیانداختن بندگان را ندارد بلکه با نظر به اهدافش نقشه راهی را برای رسیدن
به ســـعادت دنیوی و اخروی عباد ترســـیم نموده است .از مجموع بیانات ذکرشده
فقهای شیعه و سنی این نکته استظهار میگردد که شارع برای جلوگیری از توالی ذمه
با رویکرد سفتهبازی ،رشد حبابگونه بخش مالی و جلوگیری از ایجاد ارزشهای
مالی کاذب ،قبض را در مواردی شرط نموده است.
اگرچه عقد ســـلف بهمنظور تأمین مالی تولید و بهرهمندی از ظرفیتهای بالقوه
مالی در بازار اولیه پیشنهاد میشود ولی شکلگیری بازار ثانویه متشکل برای صکوک
مبتنی بر عقد سلف در بازار سرمایه با پذیرش سلف موازی امری جز دورزدن احکام
و بیاثرکردن حکم شـــارع نبوده و با اهداف شـــریعت در ساخت اقتصادی باثبات
و دارای رشـــد همگن بخش واقعی در تعارض است و لذا به نظر میرسد اینگونه
چارهجوییها که بهمنظور تغییر حکم شرعی ازطریق تغییر عنوان منطبق بر مصداق
ً
ً
شکل میگیرد اوال سازگار با ارتکاز عرفی و عقال نیست و ثانیا با غرض تشریع حکم
در تضاد است.
از ســـوی دیگر میتوان ادعا کرد صرف تغییرات ظاهری عناوین بدون تغییر در
ماهیت آنها مفاسد را به مصالح تبدیل نمیکند و با توجه به این نکته که شارع احکام
را براســـاس مصالح و مفاسد وضع کرده است الزم است در چارچوب و ساختاری
متناســـب با شریعت از این ابزارها اســـتفاده کنیم نه اینکه بخواهیم در قالب اقتصاد
متعارف با استفاده از َ
حیل شرعی ،احکام فقهی را بیاثر نماییم.
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.منشورات محمدعلی بيضون
. دار الفكر، المجموع شرح المهذب.) (بیتا. محیالدین يحيىبن شرف،النووي6666
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