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ُ َِهاُاْلب ي وِعُُِكتَاب  َعاَمََلِتُُِمنََُُوَغْيب بم  ُال
يَاءَُُثَََلثَةُ ُاْلب ي وعُ  شب

َ
ُنَُبيبعُ :ُأ َشاَهَدةُنَُعيب َُُوَبيبعُ 1ُفََجائٌِز،ُم  وفن َموبص  ءن ةُُِِفََُُشب مَّ ُإَِذاُفََجائِزٌُُاذلِّ

َفةُ ُو ِجَدِتُ ُىُالصِّ ُنَُوَبيبعُ 2ُبِِه،ُو ِصَفَُُماََُعَ .ُفَََلُُت َشاَهدُبُلَمُبََُغئِبَةُنَُعيب 3ََُُي وز 
معامالت سه چیزاند: خرید و فروش عین دیده شده پس آن جایز است. و خرید و فروش چیزی که در عهده، وصف 

شود که به آن وصف شده باشد. و خرید و فروش عین شده باشد پس آن جایز است هرگاه صفت بر آن چیزی یافته 

 غایبی که مشاهده نشده پس آن جایز نیست.

َُُبيبعُ َُوَيِصحُ  ِّ ،ُك  نبتََفعُنَُطاِهرن .4ُبِِه،ُم  ل وكن 5َُُممب
 شود خرید و فروش هر چیز پاکی که از آن نفع برده شود، و مالک آن باشد.   و صحیح می

از اجماع، آیات و احادیث صحیح است، از جمله این آیه که اهلل عزوجل  پیشاصل در جایز بودن معامالت . 1

ُ﴿ فرماید: می َحلَّ
َ
َيبعَُُاللُ َُوأ مَُُاْلب َبا﴾ُُوََحرَّ 572ُ سوره بقره، آیه:الرِّ

ُو اهلل عزوجل خرید و فروش را حالل گردانیده و ربا را حرام گردانیده است.
،ُببِنَُُرافِعَُُِعنُب وَلُُيَا:ُِقيَلُ:ُقَاَلَُُخِديجن ي ُُالِل،ُرَس 

َ
ِبُُأ ؟ُالبَكسب يَب  طب

َ
ُ:ُقَاَلُُأ ِلَُُعَمل  َُوك  ُُبَِيِدهُُِالرَّج 

.َُُبيبعُن ورن 17572ُحسن لغیره، مسند احمد َمْبب 
وسلم گفته شد: ای رسول خدا! کدامین درآمد بهتر است؟ فرمود:  علیه اهلل گوید: به رسول اهلل صلی رافع بن خدیج می

 ی سالمی. خویش و هر معامله عمل شخص با دو دستان

ُشود که دلیل آن إن شاء اهلل خواهد آمد. ای عقد سَلَم گفته می به چنین معامله .2
ِبَُُعنُب .3

َ
َريبَرَة،ُأ ُقَاَلُُه  َُُنَهُى: ول  ُُاللُُُِرَس  ََصاِة،َُبيبعَُُِعنُبُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ البَغَرِر.َُُبيبعَُُِوَعنُبُاْلب

1211ُمسلم 
 سلم از بیع سنگ و از بیع فریب نهی نمودند. و علیه اهلل اهلل صلیرسول 

ََصاةَُبيبعُ  کنم به هر کدام از این اجناس اصابت کرد به فالن مبلغ  گوید: سنگ را پرتاب می این است که می اْلب

 خریدم یا هر جا سنگ افتاد آن قسمت از زمین را به فالن مبلغ خریدم. 

 ی بعدی خواهد آمد. در دو جمله محترزات این دو با دلیل .4

5. ُ ول  ُُاللُُِقَاَلُرَس  َُُبيبعََُُوَلُُوََسلََّم:َُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ .ُُِفيَماُإِلَّ ِلك  5112ُحسن، ابوداوود َتمب
ُچه مالک آن باشی. توان فروخت مگر آن و چیزی را نمی
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ُنَُبيبعُ ُيَِصحُ َُوَلُ ،َُعيب َسةن 2ُ.ِفيهَُُِمنبَفَعةََُُلَُُماَُوَل1ََُُنِ

 شود، و نه چیزی که در آن منفعتی نیست.  و خرید و فروش عین نجس صحیح نمی

ٌل: َباُفَصب َهِبُُِف3َُُوالرِّ ةُُِاذلَّ وَماِت.َُوالبِفضَّ ع  بَمطب 4َُُوال
 در طال و نقره و مطعومات است. و ربا 

ِبَُُعنُب .1
َ
ودُنُأ ع  نبَصاِريَُُِّمسب

َ ُاْلب نَُّ:
َ
وَلُُأ ُُاّلٰلُُِرَس  َُُثَمِنَُُعنُبَُنَهُىُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ بخاری البََكبِب.

5517 

ُسلم از پول سگ نهی نمودند. و علیه اهلل رسول اهلل صلی
،َُعنُب نَّهُ َُجابِرن

َ
وَلَُُسِمعَُ:ُأ ُُاّلٰلُُِرَس  ُُوََسلََّم،َُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ول  وَُُالبَفتبِحََُُعمََُُيق  ةََُُوه  وَلُ ُاّلٰلَُُإِنَُّ:ُبَِمكَّ َُورَس 

مَُ ِر،َُبيبعََُُحرَّ َمب بَميبَتةُُِاْلب يرَُُِوال ِ
ِْنب نَاِم.َُُواْلب صب

َ  5517بخاری َواْلب

سلم داخل مکه حضور داشت، از ایشان  و علیه اهلل گوید: سال فتح مکه زمانی که رسول اهلل صلی جابر بن عبداهلل می

 اند. ها را حرام گردانیده روش شراب، مردار، خوک و بتشنیدم که فرمود: قطعاً اهلل عزوجل و رسولش خرید و ف

زیرا فروش چیزی که در آن منفعتی نیست خوردن مال مردم به باطل است، اهلل عزوجل در قران کریم  .2

َهاُيَا﴿فرماید:  می ي 
َ
ينَُُأ ِ ل واَُلُُآَمن واُاذلَّ ك 

ب
مُبُتَأ َوالَك  مب

َ
مُبُأ َاِطِل﴾ُُبَيبنَك   51: سوره نساء، آیهبِاْلب

ُاید: در میان خویش، امول یکدیگر را به باطل نخورید. ای کسانی که ایمان آورده

3. ُ َحلَّ
َ
:ُ﴿َوأ َُتَعاََلى ِلِ َيبعَُُاللُ ُِلَقوب مَُُاْلب َبا﴾ُُوََحرَّ 572ُ سوره بقره، آیه:الرِّ

ُو اهلل عزوجل، خرید و فروش را حالل گردانیده و ربا را حرام گردانیده است.
،َُعنُب ُُلََعنَُ:ُ»َقاَلَُُجابِرن ول  ُُاللُُِرَس  َبا،ُآِكَلُُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ،ُالرِّ ِِكَه  ؤب ،َُوم  :َُوقَاَلُُ،«وََشاِهَديبهَُُِوََكتِبَه 

مُب» 1211ُمسلم .ُ«َسَواءٌُُه 

و  ی آن و دو شاهد آن را لعنت کرده است ی ربا و نویسنده ی ربا و دهنده سلم گیرنده و علیه اهلل رسول اهلل صلی

 فرموده: آنان در گناه یکسانند.

ُزیرا نص بر این اصناف وارد شده است. .4
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َهِبَُُبيبعُ ََُي وزُ ُفَََلُ َهِبُُاذلَّ ةَُُِوَلُُبِاذلَّ لَِكُُالبِفضَّ َُُكذى تََماثًَِلُُإِلَّ ًدا،ُم  َُُماَُبيبعُ َُوَل1َُُنقب اببتَاَعه 
ُى .َُحّتَّ ِبَضه  2َُيقب

شود مگر به یک اندازه و نقد )باشد(. و نه  همچنان )به نقره( جایز نمیپس خرید و فروش طال به طال و نه نقره 
 که آن را تحویل بگیرد. فروش چیزی که آن را خریداری کرده تا این

ُُقَاَلُ .1 ول  ُُاّلٰلُُِرَس  ُ:ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ َهب  َهِبُُاذلَّ ُُِرًباُبِاذلَّ ُ َُوَهاَء،َُهاءَُُإِلَّ َُُِّوالبْب  ُُِرًباُبِالبْب  َُهاءَُُإِلَّ
ِعْيُ َُوَهاَء، ِعْيَُُِوالشَّ ُُِرًباُبِالشَّ رُ َُوَهاَء،َُهاءَُُإِلَّ رَُُِواتلَّمب ُُِرًباُبِاتلَّمب 5172ُبخاری َوَهاَء.َُُهاءَُُإِلَّ

طال به طال رباست مگر دست به دست باشد. گندم به گندم رباست مگر دست به دست باشد. جو به جو رباست مگر 
ُشد و خرما به خرما رباست مگر دست به دست باشد.دست به دست با

َباَدةََُُعنُب اِمِت،ُببِنُُع  ُ:ُقَاَلُُالصَّ ُُإِّنِّ وَلَُُسِمعبت  ُُاللُُِرَس  َهِبَُُبيبعَُُِعنُبَُينبَهُى:ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ُاذلَّ
َهِب، ةُُِبِاذلَّ ِة،َُوالبِفضَّ ُُِّبِالبِفضَّ ،َُوالبْب  ِّ ِعْيُُِبِالبْب  ِعِْي،َُوالشَّ رُُِبِالشَّ ِر،َُواتلَّمب بِملبِحُُبِاتلَّمب بِملبِح،َُوال ُُبِال َُسَواءًُُإِلَّ

، ،َُعيبنًاُبَِسَواءن ن وَُُِزاَد،َُفَمنُبُبَِعيب
َ
.َُُفَقدُبُازبَداَد،ُأ ََبى رب

َ
 1217مسلم أ

سلم از فروش طال به طال و نقره به نقره و گندم به  و علیه اهلل گوید: شنیدم که رسول اهلل صلی عباده بن صامت می
گندم و جو به جو و خرما به خرما و نمک به نمک نهی فرمود مگر به یک اندازه و دست به دست باشند پس کسی 

 که زیاد کند یا زیاد بگیرد همانا ربا کرده است. 

،ُببِنَُُحِكيمَُُِعنُب .2 ُ:ُقَاَلُُِحَزامن وَلُُيَا:ُق لبت  ُُالِل،ُرَس  ََتِيُإِّنِّ
شب
َ
َُُفَماُب ي وًَعُُأ ل  مُ َُوَماُِمنبَها،ُِلََُُيِ َرَّ َُي 

َُّ يبَتُُفَإَِذا:ُقَاَلََُُعَ ََتَ هُ ُفَََلَُُبيبًعا،ُاشب ُىُتَِبعب .َُُحّتَّ ِبَضه  12117ُصحیح لغیره، مسند احمد َتقب
کنم، چه چیزی از آن برایم حالل و چه  گفتم ای رسول خدا! من کاالهائی را خریداری میگوید:  حکیم بن حزام می

ُکه آن را تحویل بگیری. شود؟ فرمود: هرگاه کاالئی را خریداری کردی، آن را نفروش تا این چیزی برایم حرام می
َمَر،ُاببِنَُُعِنُ ُ:ُقَاَلُُع  وِق،ُِفَُُزيبًتاُِاببَتعبت  اُالس  تَوُبُفَلَمَّ ٌلُُلَِقيَِنُُِِلَفبِِس،َُجببت هُ اسب َطاِّنُُرَج  عب

َ
ًاُبِهُُِفَأ ُِرْبب

َُُحَسنًا، رَدبت 
َ
نُبُفَأ

َ
َِبُُأ ْضب

َ
ُىُأ َخذَُُيَِدهِ،ََُعَ

َ
ٌلُُفَأ ،ُبِِذَراِعَُُخلبِفُُِمنُبُرَج  ََفت  ،ُببنُ َُزيبدُ ُفَإَِذاَُفاتلب ُثَابِتن

هُ َُلُ:َُفَقاَلُ ُُتَِبعب ،َُحيبث  تَه  ُىُاببتَعب ِلَك،ُإََِلُىََُت وزَهُ َُحّتَّ وَلُُفَإِنَُُّرَحب ُُاّلٰلُُِرَس  نُبَُنَهُىُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ
َ
ُأ

لَعُ ُت بَاعَُ ُُالسِّ ،َُحيبث  ُىُت ببتَاع  ارُ ََُي وزََهاَُحّتَّ .ُُإََِلُىُاتل جَّ 1211ُحسن لغیره، ابوداوود رَِحالِِهمب
ی آن را قطعی کردم مردی در برابر آن به من سود  گوید: از بازار، روغنی را خریداری کردم وقتی معامله ابن عمر می

خوبی داد پس خواستم که دست در دست او بگزارم و معامله را انجام دهم که ناگهان کسی از پشت سرم، دستم را 
که آن را در  ز آن جائی که خریدی آن را نفروش تا اینگرفت، نگاه کردم، دیدم که زید بن ثابت است. او گفت: ا

سلم نهی  و علیه اهلل که جنس را تحویل بگیری(. زیرا رسول اهلل صلی ی خویش بسوی منزلت ببری )تا این حوزه
ُی خویش بسوی منازلشان ببرند.  که تجار در حوزه که کاالهائی که خریداری شده، فروخته شود تا این نمودند از این
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مَُُِبيبعُ َُلُوَُ َيََواِن.ُاللَّحب َهِبَُُبيبعُ َُوََي وزُ 1ُبِاْلب ةُُِاذلَّ تََفاِضًَلُُبِالبِفضَّ ًدا،ُم  2َُُنقب
ُشود. ی طال به نقره زیادتر و نقد جایز می ی گوشت با حیوان. و معامله و نه معامله
لَِكُ َُُوَكذى وَمات  ع  بَمطب نبِسَُُبيبعُ ََُي وزُ َُلُُال ِ

ُُبِِمثبِلهُُِِمنبَهاُاْلب تََماثًَِلُُإِلَّ ًدا،ُم  َُبيبعُ َُوََي وزُ 3َُنقب
نبِسُ ِ

ِهُُِِمنبَهاُاْلب تََفاِضًَلُُبَِغْيب ًدا،ُم  4َُُنقب
ی  شود مگر به یک اندازه و نقد )باشد(، و معامله ی جنسی از آن به مانند آن جایز نمی ها، معامله و همچنین خوراکی

ُشود. جنسی از آن به غیر از آن زیادتر و نقد جایز می
َرَة،َُعنُبُ.1 نََُُّسم 

َ
ُُاِلَِّبَُُّأ اةَُُِبيبعَُُِعنُبَُنَهُى وََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ِم.ُُالشَّ  و 5521حاکم در مستدرک بِاللَّحب

 اند. اسناد آن را صحیح دانسته 12271بیهقی در السنن الکبری 
ُی گوسفند با گوشت نهی نمودند. سلم از معامله و علیه اهلل رسول اهلل صلی

َسيَِّب؛ُببِنَُُسِعيدَُُِعنُب بم  نَُُّال
َ
وَلُُأ ُُاللُُِرَس  َيََواِن،َُبيبعَُُِعنُبَُنَهُىُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ِم.ُُاْلب مرسل، بِاللَّحب

5212ُُالموطا
ُی حیوان با گوشت نهی نمودند. سلم از معامله و علیه اهلل رسول اهلل صلی

ُُقَاَلُ .2 ول  ُُاّلٰلُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ واَُلُ: َهَبُُتَِبيع  َهِبُُاذلَّ ُُبِاذلَّ ،َُسَواءًُُإِلَّ ةَُُبَِسَواءن َُوالبِفضَّ
ةُِ ُُبِالبِفضَّ ،َُسَواءًُُإِلَّ واُبَِسَواءن َهَبَُُوبِيع  ِة،ُاذلَّ ةَُُبِالبِفضَّ َهِبَُُوالبِفضَّ .َُُكيبَفُُبِاذلَّ 5172ُبخاری ِشئبت مب

طال به طال نفروشید مگر به یک اندازه باشد و نقره به نقره نفروشید مگر به یک اندازه باشد و طال به نقره و نقره به 
ُطال بفروشید هرگونه خواسته باشید. 

ُُقَاَلُ ول  ُُاللُُِرَس  ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ :ُ َهب  َهِب،ُاذلَّ ةُ ُبِاذلَّ ِة،َُوالبِفضَّ ُ ُبِالبِفضَّ ،َُوالبْب  ِّ ِعْيُ ُبِالبْب  َُوالشَّ
ِعِْي، رُ ُبِالشَّ ِر،َُواتلَّمب بِملبحُ ُبِاتلَّمب بِملبِح،َُوال ،ُِمثبًَلُُبِال لن

،َُسَواءًُُبِِمثب ،ُيًَداُبَِسَواءن ُُفَإَِذاُبِيَدن تَلََفتب ِذهُُِاخب ُهى
، نَاف  صب

َ واُاْلب ،َُكيبَفُُفَِبيع  .ُُيًَداََُكنَُُإَِذاُِشئبت مب 1217ُمسلم ِبيَدن
و نقره به نقره و گندم به گندم و جو به جو و خرما به خرما و نمک به نمک، به یک اندازه و دست به  طال به طال

دست )بفروشید(. پس اگر این اصناف مختلف شدند پس بفروشید هرگونه که بخواهید هرگاه دست به دست )نقدی( 
 شد.

اءُِ ُالبَْبَ ،ُببِنَُُعِن َقمَُُببِنَُُوَزيبدََُُِعزِبن رب
َ
ُقَاَلُُأ َُُهُىنَُ: ول  ُُاّلٰلُُِرَس  َهِبَُُبيبعَُُِعنُبُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ُاذلَّ

بَوِرقُِ نًا.ُُبِال 5112ُبخاری َديب
 ی طال به نقره نهی نمودند. سلم از فروش نسیه و علیه اهلل رسول اهلل صلی

ُکه گذشت. 1217مسلم و  5171بخاری دلیل آن حدیث  .3
ُُکه گذشت. 1217مسلم دلیل آن حدیث  .4
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1ُ.البَغَررَُُِبيبعُ ََُي وزُ َُوَلُ

ُی فریب جایز نمی شود. و معامله

ٌل: تَبَايَِعانُُِفَصب بم  ِيَارَُُِوال قَا،ُلَمُبَُماُبِاْلب َما2َُيتََفرَّ نُبَُولَه 
َ
ََتَِطاُأ

ِيَارَُُيَشب ،ُثَََلثَةُُِإََِلُىُاْلب يَّامن
َ
3ُُأ

که  و خریدار و فروشنده اختیار )فسخ معامله( دارند تا وقتی که از یکدیگر جدا نشده باشند. و حق دارند تا سه روز آن

 شرط اختیار )فسخ معامله( کنند. 

ُ

ِبَُُعنُب .1
َ
َريبَرَة،ُأ ُقَاَلُُه  َُُنَهُى: ول  ُُاللُُِرَس  ََصاِة،َُبيبعَُُِعنُبُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ  البَغَرِر.َُبيبعَُُِوَعنُبُاْلب

1211ُمسلم 
 سلم از بیع سنگ و از بیع فریب نهی نمودند. و علیه اهلل رسول اهلل صلی

ُُقَاَلُ .2 ول  ُُاللُُِرَس  َيَِّعانُِ:ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ِيَارُُِاْلب قَا.ُلَمُبَُماُبِاْلب  5271بخاری  َيتََفرَّ

 اند. دارند تا وقتی که از یکدیگر جدا نشدهخریدار و فروشنده اختیار فسخ معامله 

دَُُِعنُب .3 َمَّ ،ُببِنََُُيبَيُىُببِنُُُم  وَُ:ُقَاَلَُُحبَّانن يُه  نبِقذُ َُجدِّ وُببنُ ُم  رن ًَلَُُوََكنََُُعمب َصاَبتبهُ ُقَدُبُرَج 
َ
ةٌُُأ ُِفُُآمَّ

ِسهُِ
ب
َُُرأ ،ُفََكََسَتب ُىُيََدعُ َُلَُُوََكنَُُلَِسانَه  َُُلَُُوََكنَُُاتلَِّجاَرَة،ُذىلَِكََُُعَ ،ُيََزال  ََب  غب َتُُي 

َ
ُاِلَِّبَُُّفَأ

ُ َُلُ َُفَقاَلَُُلُ ُذىلَِكُُفََذَكرَُُوََسلََّم،َُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ نبَتُُإَِذا:
َ
لبُُبَاَيعبَت،ُأ َُفق  نبَتُُث مَُُِّخََلبََة،َُلُ:

َ
ُُِفُُأ ِّ ُك 

تََهاُِسلبَعةُن ِيَارُُِاببتَعب ،ُثَََلَثُُبِاْلب ،فَُُرَِضيَتُُفَإِنُبََُلَالن ِسكب مب
َ
َتَُُوإِنُبُأ دبَهاَُسِخطب ُىُفَاربد   َصاِحِبَها.ََُعَ

 5122حسن، ابن ماجه 

ی شدیدی وارد شده  گوید: منقذ بن عمرو پدربزرگ من، مردی بود که به سرش ضربه محمد بن یحیی بن حبان می

خورد. وی نزد  کرد و همیشه فریب می بود و در زبانش اختالل گفتاری وجود داشت با وجود این، تجارت را رها نمی

سلم به او فرمود:  و علیه اهلل در میان نهاد. رسول اهلل صلی سلم آمد و آن )موضوع( را با ایشان و علیه اهلل رسول اهلل صلی

هرگاه معامله نمودی، بگو فریبی نباشد. سپس در هر کاالئی که خریداری کردی تا سه شب اختیار داری. اگر راضی 

 شدی آن را بگیر و اگر راضی نشدی آن را به صاحبش برگردان.  
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بَمِبيعُُِو ِجدََُُوإَِذا ََتِيفَِللبَُُعيبٌبُُبِال
شب هُ ُم  1ُُرَد 

 و هرگاه در مال فروخته شده عیبی یافته شد برای مشتری )حق( برگرداندن آن )محفوظ( است. 

ُ

نََُُّعنبَها،ُاّلٰلُ ُرَِضَََُُعئَِشةََُُعنُب .1
َ
ًَل،ُأ ََلًماُاببتَاعَُُرَج  قَامَُُغ 

َ
نُبُاّلٰلُ َُشاءََُُماُِعنبَدهُ ُفَأ

َ
ُوََجدَُُث مَُُّي ِقيَم،ُأ

ُُاِلَِّبُُِّإََِلُُفََخاَصَمهُ َُعيببًاُبِهُِ هُ ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ َُُفَقاَلَُُعلَيبهُُِفََردَّ ل  وَلُُيَا:ُالرَّج  ،ُرَس  ُُقَدُُِاّلٰلِ تََغلَّ ُاسب
ََلِِم، َُُفَقاَلُُغ  ول  ُُاّلٰلُُِرَس  ََراجُ :ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ َماِن.ُاْلب  1212ُحسن لغیره، ابوداوود  بِالضَّ

ای را خریداری کرد و آن برده چند روزی نزد او بود سپس عیبی در او  گوید: شخصی برده م المؤمنین عائشه میأ

سلم آن بنده را به  و علیه اهلل سلم آورد. رسول اهلل صلی و علیه اهلل یافت پس شکایت خود را به نزد رسول اهلل صلی

خص )خریدار( از برده ام استفاده نموده است. رسول اهلل فروشنده برگرداند. فروشنده گفت: ای رسول خدا! این ش

 سلم فرمود: منافع با ضمانت است. و علیه اهلل صلی

دار بوده است.  برد که موقع خرید، عیب مثال شخصی ماشینی را خریداری کرده است. بعد از مدت پنج روز پی می

تواند آن را به فروشنده برگرداند. اگر فروشنده گفت: در طول پنج روز از فواید ماشین استفاده کردی. گفته  پس می

گیرد  آید به خریدار تعلق می وخته شده بدست میشود الخراج بالضمان. خراج یعنی فوایدی که از مال فر می

گونه که اصل مال فروخته شده در ضمانت اوست یعنی اگر در طول این پنج روز در دست خریدار آن مال،  همان

شود.  گرداند قیمت نقص عیبی که وارد کرده را متحمل می عیب جدیدی پیدا کرد زمانی که آن را به فروشنده برمی

ُگیرد.     اصل مال مَبیع در ضمانت خریدار است منافع آن نیز به او تعلق می گونه که پس همان

ُُقَاَلُ ول  ُُاللُُِرَس  واَُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ بَِلُُت ََص  ِ
ُُِفَإِنَّهُ َُبعبدُ ُاببتَاَعَهاَُفَمِنَُُوالبَغنََم،ُاْلب ُاِلََّظَريبِنُُِِبَْيب

نُبَُبعبدَُ
َ
َسَك،ُءََُشاُإِنُب:ََُيبتَِلبََهاُأ مب

َ
َهاَُشاءََُُوإِنُبُأ .ُوََصاعَُُرَدَّ رن  5121بخاری  َتمب

دهد شیر از حیوان  که مالک وانمود کند حیوان او بسیار شیر می شیر در پستان شتر و گوسفند نگه ندارید )برای این

دهد(. پس کسی که )متوجه نشد مالک چنین  دهد و او را فریب می دوشد سپس حیوان را به مشتری نشان می نمی

د از دوشیدن، دو اختیار دارد: اگر بخواهد آن حیوان را کاری کرده و( آن حیوان را خریداری کرد )و آن را دوشید( بع

گرداند )یک صاع خرما در  شود(. و اگر بخواهد آن را به همراه یک صاع خرما برمی دارد )و به آن راضی می می  نگه

 که آن را دوشیده است(.  عوض این
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لًَقاُاثلََّمَرةَُُِبيبعُ ََُي وزُ َُوَلُ طب ُُم  وَُُِّبعبدَُُإِلَّ َباُِفيهَُُِماَُبيبعُ َُوَل1ُُِحَها،َصََلُُب د  نبِسهُُِالرِّ بًاُِِبِ 2ُرَطب
ُ 3ُ.اللَََّبَُُإِلَّ

چه در آن  شود مگر بعد از ظاهر شدنِ صالحیتِ )خوردن( آن؛ و نه فروش آن و فروش ثمر به طور مطلق درست نمی

 رباست در حالت تَری به جنس آن مگر شیر. 

ُ

ُ:ُقَاَلَُسعبدٌُ .1 ُُإِّنِّ وَلَُُسِمعبت  ُُاّلٰلُُِرَس  ئَِلُُوََسلََّم،َُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ اءَُُِعِنُُس  َِتَ َطِبُُاشب ِر،ُالر  :َُفَقاَلُُبِاتلَّمب
«ُ َينبق ص 

َ
ُُأ ،:ُقَال واُ«يَِبَس؟ُإَِذاُالر َطب  5572ُُصحیح. ابن ماجه  ذىلَِك.َُعنُبَُفنََهُىَُنَعمب

سلم در مورد خریداری رطب به خرما پرسیده شد.  و علیه اهلل صلیسعد بن ابی وقاص گفت: شنیدم که از رسول اهلل 

ُشود؟ گفتند: بله. پس )از این معامله( نهی فرمود. تر می فرمود: آیا هرگاه رطب خشک شد وزن آن کم

نَِسُ
َ
ُأ ،ُببِنَُُعنب ُُاِلَِّبَُُِّعِنَُُمالِكن نَّهُ :ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ

َ
ُىَُمَرةُِاثلََُُّبيبعَُُِعنُبَُنَهُىُأ وََُُحّتَّ َها،َُيببد  َُصََلح 

ِلُُوََعِنُ ُىُاِلَّخب َو،َُحّتَّ و؟َُوَما:ُِقيَلُُيَزبه  وُبََُيبَمارُ :ُ»قَاَلُُيَزبه 
َ
َفارُ ُأ  5117بخاری  .«يَصب

که صالحیت خوردن آن ظاهر  سلم از فروش ثمر نهی نمود تا این و علیه اهلل انس بن مالک می گوید: رسول اهلل صلی

که رنگ بگیرد. به انس گفته شد: رنگ بگیرد یعنی چه؟ انس  )خرید و فروش ثمر( نخل )نهی نمود( تا اینشود. و از 

 گفت: سرخ یا زرد شود.

اگر رطب را به رطب، یا انگور را به انگور بفروشد چون در آن دو، آب وجود دارد پس مقدار آن مجهول است و  .2

َماثَلَِةُگوید:  تر شود و قاعده می تر و دیگری بیش اگر خشک کرده شود امکان دارد مقدار یکی کم بم  ُبِال ل  َهب اْلب
َفاَضلَِة. بم  در نتیجه ربا در آن وارد می شود زیرا در مطعومات گذشت که اگر از یک جنس باشند تماثل  َكَحِقيَقِةُال

 در آن شرط است.

فروش شیر با شیر درست است زیرا حالت کمال آن چنین است. اما اگر در آتش رفت صحیح نیست زیرا جهالت  .3

 شود.  و نادانی به آن داخل می

 گیری با کیل است نه با وزن.  ی شیر با شیر همانند گندم و جو، اندازه شرط تماثل در معامله
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ٌل: لَمُ َُوَيِصحُ ُفَصب ًَل2َُُحاًل1ُُالسَّ ؤَجَّ ُُِفيهُُِتََكاَمَلُُِفيَما3َُوم  ائَِط:ََُخبس  نُبََُشَ
َ
ونَُُأ ُيَك 

ب وًطا َفةَُُِمضب 4ُُبِالصِّ
که با صفت، حفظ شده  شود که در آن، پنج شرط تکمیل شود: آن  ی سَلَم حال و نسیه در چیزی صحیح می و معامله

 باشد. 

ُاین باره نقل شده است.ی مجموع، تحفه، نهایه و مغنی، اجماع علما در  در تکمله .1
،ُاببِنَُُعِنُ ُقَاَلَُُعبَّاسن ُُاِلَِّبُ ُقَِدمَُ: بَمِدينَةَُُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ مُبُال ونََُُوه  ِلف  رُُِي سب ُُِبِاتلَّمب نَتَيب ُالسَّ

َُفَقاَلَُُواثلَََّلَث، لََفَُُمنُب: سب
َ
،ُِفُُأ ءن ،َُكيبلنُُفَِفََُُشب ل ومن ،َُوَوزبنُنَُمعب ل ومن َجلنُُإََِلُىَُمعب

َ
.ُأ ل ومن بخاری  َمعب

5522 

ی سلم را دو ساله یا سه ساله انجام  سلم به مدینه آمد در حالی که أهل مدینه، معامله و علیه اهلل رسول اهلل صلی

وزن و زمان  پیمانه، دهد پس در ی سلم انجام می سلم فرمود: کسی که معامله و علیه اهلل دادند. رسول اهلل صلی می

 م دهد. مشخص انجا

اند پس در حال بودنِ عقد سلم از باب أولی که باید جایز باشد  زیرا علما بر جواز نسیه در عقد سلم اجماع نموده .2

 تر است.  زیرا که به نسبت نسیه از فریب بعید

گوید فالن پارچه با چنین مواصفاتی را به فالن قیمت همین اکنون  عقد سلم در زمانِ حال چنین است که می

 دهم.  تحویل می

است که  5522بخاری دلیل در عقد سلمی که جنسِ سلم شده در آینده تحویل داده شود قبل از اجماع، حدیث  .3

ُدر باال گذشت. 
گوید فالن پارچه با چنین مواصفاتی را به فالن قیمت بعد از مثالً یک  ه میعقد سلم در زمانِ آینده چنین است ک

 دهم. هفته یا یک ماه تحویل می

 در عقد سلم واجب است که مبلغ، نقداً پرداخت شود. اما مال سلم شده را می توان حال و نسیه تحویل داد.  

که گذشت زیرا در آن آمده که پیمانه، وزن و زمان معلوم باشد. همچنین چون  5522بخاری دلیل آن حدیث  .4

کاری  ای که در آن فریب شود و شرع، معامله مال موجود نیست پس اگر آن را کامل توصیف نکند فریب حاصل می

 باشد، ممنوع دانسته است.
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نُب 

َ
ونََُُوأ ُُلَمُبُِجنبًساُيَك  لبهُ َُولَمُب1َُغْيب ه ،ُبِهََُُِيبتَِلطب خ  نُب2ُِْلَِحاتَلِِه،ُاِلَّارُ ُتَدب

َ
ونََُُلَُُوأ ُيَك 

َعيَّنًا ُنُِمنُبَُوَل3ُُم  َعيَّ 4ُُم 
که جنسی باشد که غیر از آن با آن مخلوط نشده باشد. و برای تغییر دادنِ آن، آتش به آن داخل نشده باشد. و  و آن

 که )مسلم فیه( مشخص نباشد و از )مکان( مشخصی نباشد.  آن

هاست. و همیشه مجهول بودن در معامالت، فریب به همراه  علت جایز نبودن، نامعلوم بودنِ مقدار مخلوط شدنی. 1

هائی همچو حلیم، بعد از طبخ، معلوم  خواهد داشت. مانند عطوراتی که با چندین نوع مخلوط شده باشد و خوراکی

 ماند.  شود که چه مقدار از آن باقی می نمی

سازد. اما چیزهائی که آتش، آن را از  ها را از ضبط کردن خارج می ئی همانند نان و کباب، آتش، آنها زیرا خوراکی. 5

 سازد همانند دبس یعنی آب انگور و عسل تصفیه شده بعد از پختن آن دو، جایز است.  ضبط کردن خارج نمی

ی  را مشخص کرده است. و در معامله اگر بگوید این بنده را با این مبلغ به تو سلم کردم صحیح نیست زیرا بنده. 1

گردد زیرا بکار بردن لفظ سلم برای بیع منافات  سلم، مُسلَم فیه باید دَین باشد و با چنین لفظی بیع نیز منعقد نمی

 کند که مبیع حاضر باشد.  کند مسلم فیه دَین باشد اما لفظ بیع ایجاب می که لفظ سلم اقتضا می دارد به دلیل این

تر ندارد یا باغ  ن مُسلَم فیه را معلوم کند و آن مکان همانند روستای کوچکی باشد که چند خانوار بیشاگر مکا. 2
ی آفت و أمور دیگر  تر ندارد جایز نیست. زیرا فرد سلم کننده از انقطاع آن بوسیله کوچکی است که چند درخت بیش

فات سلم کردم جایز است زیرا اگر برنج در مکانی از در امان نیست. اما اگر مثال بگوید برنج هندی را با فالن مواص
 ی دیگری از  هندوستان تأمین نماید.  تواند از منطقه هندوستان به هر علتی آسیب ببیند می

ُ لبت  نََة:َُفق  ََلِمَُزيبِدُببِنَُسعب ِةُإِسب ،ُيَا:َُلُ َُجاَءُِفُِقصَّ د  َمَّ نُبُلََكَُُهلبُُُم 
َ
ًراُتَِبيَعِنُُأ ل وًماَُتمب َُحائِِطُُِمنُبَُمعب

ِلُُإََِلُُف ََلنُنُبَِنُ جب
َ
،ُيَاَُلُ:ُ»َفَقاَلَُُوَكَذا؟َُكَذاُأ وِدي  َكَُُولَِكنُبَُيه  بِيع 

َ
ًراُأ ل وًماَُتمب ِلُُإََِلَُُمعب جب

َ
َُكَذاُأ

َُُوَلَُُوَكَذا، َسّمِّ
 
ُُ،«ف ََلنُنُبَِنَُُحائَِطُُأ ُق لبت  :، َُُفبَاَيَعِنَُُنَعمب ُُوََسلََّم،َُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ

َ
ُفَأ لَقبت  َياِّن،ُطب ُِهمب

َطيبت هُ  عب
َ
ُُِمنُبُِمثبَقاًلَُُثَماِنيَُُفَأ رُنُِفَُُذَهبن ل ومُنَُتمب ِلُُإََِلَُُمعب جب

َ
ُببِنُ َوَكَذا.َُكَذاُأ ََُحبَزَة َُغْيب  ُثَِقاٌت رَِجال  

َحُهىَذاُ ُاببِنُِحبَّاَنَُوَُصحَّ َُغْيب  ه  ُي َوثِّقب ُلَمب َفُببِنَُعببِدُالِلُببِنَُسََلمن رَِكُي وس  تَدب سب بم  ُِفُال َاِكم  َِديَثُاْلب ،7546ُاْلب
ِة، وٌرُِفَُدَلئِِلُاِل ب وَّ ه  َذاَُحِديٌثَُحَسٌنَُمشب :ُهى بِمزِّي   511صحیح ابن حبان  َوُقَاَلُال

فالن را تا مدت فالنی با من سلم  زید بن سعنه گفت: گفتم: ای محمد! آیا مقدار مشخصی از خرمای باغ بنی

فالن را  کنم و نام باغ بنی : نه، ای یهودی! اما خرمای مشخص تا مدت فالنی را با تو سلم میکنی؟ فرمود می

آورم. گفتم: بله. پس با همدیگر دست دادیم )معامله صورت گرفت(. بالفاصله همیان خویش را باز کردم و  نمی

 .هشتاد مثقال از طال را در قبالِ خرمای معلوم تا مدت معلوم به ایشان پرداختم
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ةُُِث مَُّ لَمُُِلِِصحَّ سب بم  ائَِط:َُثَماِنيَةُ ُِفيهُُِال وَََُُشَ نُبَُوه 
َ
رَُُِبعبدَُُيَِصَفهُ ُأ َفاِتَُُونَوبِعهُُِِجنبِسهُُِِذكب ُبِالصِّ

ُُالَِّتُ ،ُبَِهاََُيبتَِلف  1ُُاثلََّمن 
که بعد از بیان جنس و نوع آن، آن را با  سپس برای صحیح بودنِ جنس سلم شده، هشت شرط وجود دارد: آن

ُکند.  صفاتی توصیف کند که قیمت با آن اختالف پیدا می
نُب
َ
رََُُوأ ك  َرهُ ُيَذب ََهالَةََُُينبِفُُبَِماُقَدب ،ُاْلب ًَلََُُكنََُُوإِنُب2َُعنبه  ؤَجَّ نُب3َُُمِلِِّه،َُوقبَتَُُذَكرَُُم 

َ
ونََُُوأ ُيَك 

وًدا َقاقُُِِعنبدََُُموبج  ِتحب 4ُُالبَغاِلِب،ُِفُُاِلسب
که مقدار آن را بیان کند به چیزی که نامعلومی را از آن نفی کند و اگر )تحویلِ مسلم فیه( در آینده باشد زمان  و آن

ُکه هنگام مستحق بودن در اغلب موجود باشد.  تحویل دادن آن را بیان کند. و آن
نُب
َ
رََُُوأ ك  نُب5َُقببِضِه،َُموبِضعَُُيَذب

َ
ونََُُوأ ل وًما،ُاثلََّمنُ ُيَك  َُيتََقابََضا7َُمعب نب

َ
ِق،َُقببَلَُُوأ نُب6ُاتلََّفر 

َ
َُوأ

ونَُ دُ ُيَك  لَمَُُِعقب ل هُ َُلُُنَاِجًزاُالسَّ خ  بِطُُِخيَارُ ُيَدب 8ُ.الَّشَّ

قبل از جدایی، پرداخت و دریافت )مبلغ( که  که قیمت معلوم باشد؛ و آن که مکان دریافت آن را بیان کند؛ و آن و آن

که قراردادِ سلم قطعی باشد که خیار شرط داخل آن نشود. انجام گیرد؛ و آن
ُ

 که گذشت زیرا در آن آمده که پیمانه، وزن و زمان معلوم باشد.بخاری  5522دلیل آن حدیث . 1و5و1

 که گذشت. صحیح ابن حبان 511دلیل آن حدیث . 2

ی مجموع آمده: علما اتفاق دارند اگر عقد سلمی بسته شود در حالی که دانسته شود هنگام تحویل، مُسلَم  در تکمله

 شود چنین عقد سلمی جایز نیست و فاسد است.   فیه منقطع می

ه، نزاع را ی مجموع آمده: به سبب تفاوت اهدافی که متعاقدین دارند معلوم کردنِ محلِ تحویلِ مُسلَم فی در تکمله. 2

 ی حمل و نقل را از خود دفع کنند. برد زیرا هر کدام، خواهان محلی هستند که هزینه از بین می

 که گذشت.صحیح ابن حبان  511بخاری و  5522دلیل آن حدیث . 7

که گذشت. زیرا در روایت آمده: پول، نقدا از طرف زید بن سعنه به رسول صحیح ابن حبان  511دلیل آن حدیث . 7

سلم پرداخت گردید. همچنین چون مُسلَم فیه دَین )یعنی بدهکاری( است و اگر پول هم نقدا  و علیه اهلل اهلل صلی

 پرداخت نشود دَین )یعنی بدهکاری( خواهد شد و معامله ی دَین به دَین جایز نیست. 

ی سلم شرط است و نسیه جایز نیست. پس خیار شرط از  ع آمده: زیرا پرداخت نقدی رأس المال در معاملهدر إقنا. 1

ُشود.    شود زیرا مانع از ملکیت تام می باب أولی که جایز نمی
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ٌل: هُ َُجازََُُماَُوك  ُُفَصب ن هُ َُجازََُُبيبع  ي وِن،ُِفُُرَهب تََقرَُُّإَِذا1ُادل  ِة.ُِفُُث ب وت َهاُاسب مَّ 2ُُاذلِّ
ها جایز است هرگاه ثبوت آن )بدهکاری( در عهده )ی  و هر چیزی که فروش آن جایز است رهن آن در بدهکاری

 گذارنده( استقرار پیدا کرد.  رهن

اِهِنُ وعُ َُولِلرَّ ،ُلَمُبَُماُِفيهُُِالر ج  ه  ِبضب َمن هُ َُوَل3َُُيقب تَِهنُ ُيَضب رب بم  ُُال ي.ُإِلَّ 4ُُبِاتلََّعدِّ
گیرنده( آن را قبض نکرده  گذارنده است رجوع در آن )یعنی رجوع در مال مرهون( تا وقتی که )رهن رهنو برای 

ُشود مگر با تعدی و تجاوز.  گیرنده غارم آن نمی و رهنُباشد.
ب وَضةٌُُ﴿فَِرَهانٌُُی خداوند متعال است: اصل در رهن قبل از اجماع فرموده. 1  511سوره بقره، آیه  ﴾َمقب

ُرهن بگیرید. پس چیزی را
ُرَِضَُوَُ ََُعئَِشَة ُ َُعنب ُُاّللَّ ُاِلَِّبَّ نَّ

َ
ُأ َُعنبَها: ََتَىُىُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ُإََِلُىُاشب وِديٍّ َُيه  ُِمنب ،َُُطَعاًما َجلن

َ
أ

َُحِديدُن ُِدربًَعُِمنب  5117بخاری  .َورََهنَه 

ی خویش را نزد او  طعامی را از یک یهودی تا مدتی مشخص، خریداری نمود و زره سلم و علیه اهلل رسول اهلل صلی
 رهن گذاشت. 

توان رهن گذاشت زیرا مقصود از رهن این است که موقع احتیاج فروخته شود  هر چیزی که فروش آن جایز است می
گرفتن آن بیهوده   هنو مرتهن به حق خویش برسد. پس اگر چیزی رهن گرفته شود که نتوان آن را فروخت، ر

 شود. می

 شود.  در المهذب آمده: زیرا رهن، تابع دَین یعنی بدهکاری است. پس شرط آن قبل از بدهکاری جایز نمی. 5

لباسم را در رهن تو قرار دادم  ی شخص مستقر نشده چنین است که بگوید: مثال این که هنوز بدهکاری در عهده
 چنین عقدی صحیح نیست. که فردا یکصد هزار به من قرض بدهی،

ِلُِ. 1 ب وَضةٌُُ﴿فَِرَهانٌُ:َُتَعاََلُىُِلَقوب  پس چیزی را رهن بگیرید.  511سوره بقره، آیه  ﴾َمقب

دهد که با قبض،  در این آیه، رهن به قبض کردن و تحویل گرفتن از طرف مرتهن وصف شده است. پس داللت می
 تواند رجوع کند. مرتهن، راهن میشود و قبل از قبض و دریافت از طرف  رهن محسوب می

ی راهن آن را تحویل گرفته است پس مانند سایر أمانات، غرامت  زیرا دست مرتهن، دست امانت است و با اجازه. 2
 شود مگر با تعدی و تجاوز. کرده نمی
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َقَُُِّبعبَضَُُقبََضَُُوإَِذا جُبُلَمُبُاْلب ءٌََُُيبر  ِنُُِمنَََُُشب ُىُالرَّهب ِضََُُحّتَّ يَعهُ َُيقب 1ُ.ََجِ

که  شود تا این گیرنده( خارج نمی گیرنده( قسمتی از حق را قبض کرد چیزی از رهن )از دست رهن و هرگاه )رهن
 گذارنده( تمام آن )بدهکاری( را پرداخت نماید. )رهن

ٌل: رُ ُفَصب َجب ُىَُواْلب :ََُعَ ،ُِستَّةن ِب  ،2ُالصَّ ن ون  بَمجب ِفيهُ 3َُوال رُ َُوالسَّ بَذِّ بم  ،ُال 4ُُلَِماِلِ
 ی مالش است. خردی که ضایع کننده و منع از تصرف در مال بر شش فرد است: بچه، و دیوانه، و کم

گیرد که به طور کامل به حق خویش برسد پس اگر قبل از استیفای حق، مال  زیرا مرتهن، مال را رهن می. 1

 رسد. نمیمرهون از دست مرتهن خارج کرده شد به او ظلم شده و به حق خویش 

ُُقَاَلُ ول  ُُاللُُِرَس  لَق َُُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ غب نُ ُي  هُ َُلُ ُالرَّهب نبم  .ُوََعلَيبهُُِغ  ه  م  رب  5112حاکم در المستدرک ُغ 

رََجهُ نویسد:  می 1221صحیح دانسته و ابن حجر در الدرایه فی تخریج احادیث الهدایه  خب
َ
ِنُ ُأ طب اَرق  َُطِريقنُُِمنُبُادلَّ

تَِّصًَلُ نَادٌَُُهَذاَُوقَاَلُُم  تَِّصٌلَُُحَسنٌُُِإسب َحهُ ُم  َقَُُِّعببدُ ُوََصحَّ َُوَقببلَهُ ُاْلب ِبيِِل  ِشب .َُعببدُُِاببنُ ُاْلب  البَْبِّ

گردد )بلکه( فواید آن برای راهن است و  مال مرهون )تا زمانی که نزد مرتهن است به طور کامل( از راهن جدا نمی

ُبرای راهن است. غرامت و خسارت آن )نیز( 

ِلُِ. 5 َُتَعاََلُىُِلَقوب َتَاَمُىَُواببتَل وا﴿: ُىُاَلب واُإَِذاَُحّتَّ ت مُبُفَإِنُبُاِلََِّكحَُُبَلَغ  مُبُآنَسب ًداُِمنبه  واُر شب ُإََِلبِهمُبُفَادبَفع 
مُب َوالَه  مب

َ
 2سوره نساء، آیه  ﴾أ

آنان صالحیت و حسن تصرف دیدید اموالشان را به رسند اگر از  گاه که به سن ازدواج می و یتیمان را بیازمایید تا آن

ُایشان برگردانید.

ِلُِ. 2و1 يََُكنَُُفَإِنُب﴿:َُتَعاََلُىُِلَقوب ِ َق َُُعلَيبهُُِاذلَّ وُبَُسِفيًهاُاْلب
َ
وُبَُضِعيًفاُأ

َ
تَِطيعُ َُلُُأ نُبُيَسب

َ
ُُأ وَُُي ِملَّ ِللبُُه  ُفَلبي مب

ِل﴾َُوَِل هُ   515سوره بقره، آیه  بِالبَعدب

خرد یا ناتوان باشد یا نتواند إمالء کند پس سرپرست او دادگرانه إمالء  ی اوست کم که حق بر ذمهپس اگر کسی 

ُکند.

ِلُِ ت واُ﴿َوَلُ:َُتَعاََلُىُِلَقوب َفَهاءَُُت ؤب م﴾ُالس  َوالَك  مب
َ
 2سوره نساء، آیه  أ

ُخردان را تحویل آنان ندهید. و اموال کم
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ُ ِلس  فب بم  يَُوال ِ تََكبَتبهُ ُاذلَّ ،ُارب ي ون  1ُُادل  بَمِريض  ُِفيَماَُوال َُعلَيبِه وف  بَمخ  َُُزادَُُال 2ُاثل ل ِث،ََُعَ
يَُوالبَعببدُ  ِ 3ُُاتلَِّجاَرِة.ُِفَُُلُ ُي ؤبَذنُبُلَمُبُاذلَّ

سومِ  رود در آن چه بر یک ها بر او غلبه کرده است؛ و بیماری که ترس مرگ بر او می و ورشکستی که بدهکاری

ُای که در تجارت به او اجازه داده نشده است. بنده)مالش( زیادتر باشد؛ و 

،ُببِنَُُكعبِبَُُعِنُ. 1 نََُُّمالِكن
َ
وَلُُأ ُُِرَس  ُُاّللَّ ُىَُحَجرَُُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ َعاذُنََُعَ ُُِفَُُوَباَعهُ َُماَل ،ُم  َديبنن

ُبر شرط شیخین صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده. 5121حاکم در مستدرک  َعلَيبِه.

سلم بر دارائی معاذ بن جبل حجر نمود و در مقابل بدهکاری که بر او بود آن را به فروش  و علیه اهلل رسول اهلل صلی

 رساند.

،َُعنُب. 5 ُقَاَلَُُسعبدن َُُجاَءنَا: ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ود ِّنُُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ َتدَُُّوََجعُنُِمنُبَُيع  ةَُُِزَمنَُُِب،ُاشب َُحجَّ
بوََداِع، ُُال لبت  ،َُماُِبُُبَلَغَُ:َُفق  نَاُتََرىى

َ
،ُذ وَُوأ ُُيَِرث ِنَُُوَلَُُمالن ق ُُِل،ُاببنَةٌُُإِلَّ تََصدَّ

َ
فَأ

َ
:ُقَاَلَُُماِل؟ُبِث ل َثُبُأ

ُُ«َلُ» ِر؟:ُق لبت  طب ُُ«َلُ:ُ»قَاَلُُبِالشَّ ؟:ُق لبت  ُ:ُقَاَلُُاثل ل ث   2771بخاری  َكِثٌْي.ُاثل ل ث 

سلم به عیادت من آمد به خاطر بیماری که در زمان حجه  و علیه اهلل سعد بن ابی وقاص می گوید: رسول اهلل صلی

ال فراوانی دارم و به بینید. و من م ای رسیده که شما می الوداع بر من شدت گرفت. به ایشان گفتم: بیماری به مرحله

سومِ مالم صدقه بدهم؟ فرمود: نه. گفتم: به نصف آن؟ فرمود: نه. گفتم: به یک   غیر از دخترم، وارثی ندارم آیا به دو

 سوم؟ فرمود: یک سوم بسیار است. 

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ َُُإِنَُّ: َقُُاّللَّ ،ُتََصدَّ مب ،ُِعنبدََُُعلَيبك  مب ،ُبِث ل ِثَُُوفَاتِك  مب َواِلك  مب
َ
ُأ

مُبُِزَياَدةًُ .ُِفُُلَك  مب َماِلك  عب
َ
5721ُُحسنه االلبانی، ابن ماجه  أ

به تحقیق که اهلل عزوجل به هنگام وفات شما به یک سوم اموالتان از جهت فزونی بر اعمالتان، برای شما صدقه 

 قرار داده است.

 ی اوست. اجازهزیرا تصرف در مال غیر، بدون . 1
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ُ ِبَُُِّوتَََص ف  ن ونُُِالصَّ بَمجب ِفيهَُُِوال ُ َُوالسَّ ،َُغْيب 1َُُصِحيحن ِلِسَُُوتَََص ف  فب بم  ِتهُُِِفُُيَِصحُ ُال ُِذمَّ
يَانُُِد ونَُ عب

َ
،ُأ 2َُُماِلِ

ی او صحیح است به غیر از اعیان  خرد صحیح نیست. و تصرف ورشکست در عهده و تصرف بچه و دیوانه و کم

ُمالش.

ُ بَمِريِضَُُوتَََص ف  َُُزادَُُِفيَماُال ق وٌفُُاثل ل ِثََُُعَ ُىَُموب بَوَرثَةُُِإَِجاَزةََُُِعَ ِدهِ،ُِمنُبُال 3َُُبعب َُوتَََص ف 
ونُ ُالبَعببدُِ ِتهُُِِفُُيَك  4ُ.ِعتبِقهَُُِبعبدَُُبِهُُِي تببَعُ ُِذمَّ

وارثین متوقف است. و تصرف بنده در ی  چه بر یک سوم زیادتر باشد بعد از )مرگ( او بر اجازه و تصرف مریض در آن

 شود. باشد که بعد از آزادی او، دنبال کرده می ی او می عهده

 

 

 

 

 که گذشت. 515و سوره بقره، آیه  2سوره نساء، آیه دلیل آن: . 1

کاران در عین مال او حق دارند در  کاران است. پس طلب شود به سبب حق طلب ی که بر ورشکست میزیرا حجر. 5

کاران  اش چیزی را خریداری کند ضرری عاید طلب تواند عین مالش را بفروش برساند اما اگر در ذمه نمینتیجه 

 شود پس در این مورد تصرف او جایز است. نمی

شود. پس مفهوم آن چنین  گذشت وصیت تا یک سوم اجرا می 2771بخاری  گونه که در حدیث زیرا همان. 1

شود زیرا حق وارثین به آن تعلق گرفته است و اگر وارثی که تصرفات او  نمی تر از یک سوم تنجیز شود که بیش می

 تواند. صحیح است از حق خویش گذشت نمود، می

که بتواند برای  زیرا هنگامی که بنده است مالی ندارد که در آن تصرف کند. لذا باید صبر نمود که آزاد گردد تا این. 2

 پرداخت نماید.ی اوست؛  خود کار کند و آن چه بر ذمه
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ٌل: لبحُ َُوَيِصحُ ُفَصب ِقبَرارَُُِمع1َُُالص 
َوالُُِِفُُاْلب مب

َ فبَضُىَُوَما2ُاْلب
َ
3ُُإََِلبَها.ُأ

ُشود. چه که بسوی مال بکشد؛ صحیح می و صلح، با اقرار و اعتراف در اموال و آن
وَُ َعاوََضٌة.ُإِببَراءٌُ:ُنَوبََعنَُُِوه  ببَراءُ َُوم  ِ

هُُِِمنُبُِاقبِتَصار هُ ُفَاْلب ُىَُحقِّ ِضِه.ََُعَ 4َُُبعب
ُو آن، دو نوع است: بخشیدن و تعویض کردن. پس صلحِ بخشیدن، اکتفا کردن او از حقش بر قسمتی از آن است.

ٌ﴾﴿ی اهلل عزوجل است:  اصل در آن قبل از اجماع، فرموده . 1 َُخْيب لبح    151سوره نساء، آیه  َوالص 

 و صلح بهتر است.

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ لبحُ :ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ََُُجائِزٌُُالص  ِلِمَي،َُبيب سب بم  ُُال لبًحاُإِلَّ مَُُص  وُبَُحََلًل،َُحرَّ
َ
ُُأ َحلَّ

َ
ُأ

5121ُصحیح، ابن ماجه  َحَراًما.
 صلح، بین مسلمانان جایز است مگر صلحی که حاللی را حرام بگرداند و حرامی را حالل بگرداند.

گوید: من از عمرو مبلغ یک میلیون  شود. مثال زید می نباشد صلح معنائی نخواهد داشت و باطل میزیرا اگر اقرار . 5
گوید: صلحی بین ما  کند و می طلب داشتم اکنون بر پانصد هزار تومان با همدیگر صلح نمودیم. اما عمرو انکار می

 صورت نگرفته است.

َوالَُ﴿فرماید:  اهلل عزوجل می مب
َ
ل واُأ ك 

ب
َاِطِل﴾َوَلتَأ ُبِاْلب مب ُبَيبَنك  مب  111سوره بقره، آیه  ك 

 در میان خود، اموال یکدیگر را به باطل نخورید.
 کند. مانند اینکه قصاص برای او بر شخصی ثابت شده باشد پس با او بر مالی مصالحه می. 1
 کند. مثال: یک میلیون از کسی طلب دارد به پانصد هزار با او صلح می. 2

،ُاببِنَُُعِنُ ِنُُِشَهابن َْبَ خب
َ
َُُِعببدُ ُأ ،ُببنُ ُاّللَّ نََُُّكعببن

َ
ُُببنََُُكعبَبُُأ َْبَه ،َُمالِكن خب

َ
نَّهُ ُأ

َ
ِبُُاببنََُُتَقاَضُىُأ

َ
ُأ

رَدُن نًاَُحدب دُُِِفَُُعلَيبِه،َُلُ ََُكنََُُديب ولَُُِعهب ُُِرَس  ُُاّللَّ بُُِفُُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ِجِد،ال َُُمسب َتَفَعتب ُفَارب
َوات هُ  صب

َ
ُىَُماأ َُُسِمَعَهاَُحّتَّ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ وَُُ،وََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ ،ُِفَُُوه  ُُفََخَرجََُُبيبتن ول  ُُِرَس  ُاّللَّ

ُ ُىُإََِلبِهَما،ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ َفَُُكَشَفَُُحّتَّ َرتِِه،ُِسجب جب ُُببنََُُكعبَبَُُفنَاَدىُىُح  َُمالِكن ُيَا»َُفَقاَلُ:
ُ وَلُُيَاَُْلَّيبَكُ:َُفَقاَلُُ،«َكعبب  ،ُرَس  ِ َشارَُُاّللَّ

َ
نُبُبِيَِدهُُِفَأ

َ
َر،َُضعُُِأ طب ُُقَدُب:َُكعبٌبَُُفَقاَلُُالشَّ وَلُُيَاَُفَعلبت  ُرَس 

، ِ َُُفَقاَلُُاّللَّ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ مُب:ُ»وََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ 5712ُُبخاری  .«فَاقبِضهُُِق 
وسلم، کعب بن مالک داخل مسجد از ابی حدرد تقاضای طلبی کرد. صدای آنان باال  علیه اهلل در زمان رسول اهلل صلی

که  وسلم داخل خانه صدای آنان را شنید. پس بسوی آنان خارج شد تا این علیه اهلل گرفت تا این که رسول اهلل صلی
گفت: ای کعب! کعب گفت: لبیک ای رسول خدا!. رسول اهلل  اش را کشید و به کعب بن مالک ندا زد و ی حجره پرده
وسلم با دستان مبارک خویش اشاره کرد که نصف آن را بیندازد. کعب گفت: ای رسول خدا! آن را انجام  علیه اهلل صلی

 وسلم فرمود: بلند شو و بدهکاری خویش را پرداخت نما.   علیه اهلل دادم. رسول اهلل صلی
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زُ َُوَلُ هُ ََُيبو  ِليق  ُىَُتعب .ََُعَ َعاوََضةُ 1ََُشبطن بم  ُ َُوال ول  د  هَُُِعنُبُع  ِهِ،ُإََِلُىَُحقِّ َُعلَيبهَُُِوََيبِري2َُغْيب
مُ  كب َيبِع.ُح  3ُاْلب

شود. و صلحِ تعویض، منصرف شدن او از حقش بسوی غیر آن است. و بر آن  و معلق کردن آن بر شرطی جایز نمی
 شود. حکم بیع جاری می 

بَسانَُُِوََي وزُ  ن ِ
نُبُلِْلب

َ
ِعَُُأ

ُُِفَُُروبَشنًاُي َّشب ،َُطِريقن 4ُُنَافِذن رُ َُلُُِْبَيبث  بَمارُ َُيتَََضَّ ََُي وزُ َُوَل5ُُبِِه،ُال
ربِبُُِفُ ََتَكُُِادلَّ شب بم  ُُال ََكِء.ُبِإِذبنُُِإِلَّ َ 7ُُالَّش 

)وجود( آن متضرر نشوند. و  ای که عابرین با شود که بالکانی را در راه باز قرار دهد به گونه و برای شخص جایز می
ُی شرکاء. شود مگر با اجازه ی مشترک جایز نمی در کوچه

 کنم. مثال: بگوید هرگاه ماه رمضان فرارسید یا هرگاه زید از سفر برگشت با تو بر فالن مبلغ مصالحه می. 1

 کنند که در عوض آن، عمرو گاوی به زید بدهد.  مثال: زید، شتری از عمرو طلب دارد پس با یکدیگر مصالحه می. 5

بر این صلح، شروط بیع، همانند: شفعه، رد به عیب، منع تصرف قبل از قبض، جهالت به مبیع و سایر شروط . 1
 شود زیرا معاوضه در آن صورت گرفته است.  مترتب می

وَبَُيعُبَُعنُب. 2 ،ُببِنُُق  نََُُّزيبدن
َ
َمرَُُأ مُُِِفَُُخَرجَُُع  َمرَُُلِلبَعبَّاِس،َُعلَيبهُُِِمزَياٌبَُُفَقَطرََُُج  َعةُنُيَوب

َ
ِلَع،ُبِهُُِفَأ َُفق 

َُُفَقاَلُ ُُوََضَعهُ َُماَُواللُُِِمزَياِب،ُقَلَعبَتُ:ُالبَعبَّاس  ََُُكنََُُحيبث  ُُإِلَّ ول  ُُاللُُِرَس  ُبِيَِدهِ،ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ
َمرُ َُفَقاَلُ هُ َُلَُُواللُِ:ُع  ُُيََضع  نبَتُُإِلَّ

َ
ونُ َُلُُث مَُُّبِيَِدَك،ُأ لَّمٌُُلََكُُيَك  ُُس  َمَر،ُِإلَّ ُُفَوََضعَُ:ُقَاَلُُع  ُالبَعبَّاس 

لَيبهُِ ُىُرِجب َمَر،ََُعتَِقُبََُعَ ََعَدهُ ُث مَُُّع 
َ
ُُأ  11171حسن لغیره، السنن الکبری  ََكَن.َُحيبث 

ریز عباس بر روی او آب چکه کرد. عمر بن خطاب دستور برداشتن  روز جمعه خارج شد پس از آبعمر بن خطاب، 
ریز مرا برداشتی. قسم به خدا رسول اهلل  راهه کنده شد. عباس گفت: آب راهه را صادر کرد پس آب آب

ی غیر از خودت آن را وسلم آن را با دستان خویش اینجا قرار داده است. عمر گفت: قسم به خدا کس علیه اهلل صلی
دهد سپس نردبانی نداری مگر پشت عمر. پس عباس دو پای خویش را بر دو دوش عمر گذاشت و  اینجا قرار نمی

 آن را همان جائی که قبال بود نصب کرد.

ُُقَاَلُ. 2 ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ رََُُلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيبهُُِاللُ َُصّلَّ اَر.َُوَلَُُْضَ  5121صحیح لغیره، ابن ماجه  ِْضَ

 ضرر رساندن به خود و ضرر رساندن به دیگران هرگز جایز نیست.
ای حق و  بست باشد. چنین کوچه ای است که یک طرف آن باز و طرف دیگر آن بن ی مشترک کوچه کوچه. 7

 شود. مملوک کسانی است که درب منزل آنان به سمت همان کوچه باز می
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ِديمُ َُوََي وزُ   َاِبَُُتقب ربِبُُِفُُاْلب ََتَكُُِادلَّ شب بم  ِخْي هُ ََُي وزُ َُوَلُُال

ب
ُُتَأ ََكءُُِبِإِذبنُُِإِلَّ َ 1ُ.الَّش 

 ی شرکاء. شود مگر با اجازه شود و به عقب بردن آن جایز نمی ی مشترک جایز می و جلو آوردن در، در کوچه

ٌل: ُُفَصب ائِط  ََوالَةَُُِوََشَ َبَعةُ 2ُاْلب رب
َ
يَاَء:ُأ شب

َ
ِحيِل،ُرَِضاُأ بم  تَاِل،3ُال حب بم  ُال نُ 4َُوَقب ول  َقَُُِّوَكوب ُاْلب

تَِقًرا سب ِة،ُِفُُم  مَّ 5ُُاذلِّ
گیرنده و حق در عهده )ی شخص( قرار  دهنده و قبول کردن حواله و شرائط حواله چهار چیز است: رضایت حواله

 گرفته باشد.

ةُُِِفَُُماَُواتَِّفاق ُ ِحيِلُُِذمَّ بم  َحالُُِال بم  نبِسُُِفَُُعلَيبهَُُِوال ِ
ِجيلَُُِواْلب ل ولَُُِواِلَّوبِعُُاْلب

ب
7َُواتلَّأ

ُبر او قرار دارد در جنس و نوع و نقد و نسیه متفق باشد.  شده دهنده و حواله ی حواله و بدهکاری که در عهده
باشد. خالد ی مشترکی، از سمت ورودی کوچه، به ترتیب منزل زید، عمرو، خالد و زکریا قرار گرفته  مثال: در کوچه .1

که از کسی اجازه بگیرد اما اگر بخواهد به  تواند درِ منزلش را به سمت ورودی کوچه به جلو بیاورد بدون این می
بست است درِ منزلش را به عقب بکشاند باید از زکریا اجازه بگیرد زیرا زکریا متضرر  سمت انتهای کوچه که بن

را به سمت ورودی کوچه منتقل کند الزم نیست از کسی اجازه  شود. و همچنین عمرو اگر بخواهد درِ منزلش می
 آن را منتقل کند باید از خالد و زکریا اجازه بگیرد. -یعنی به سمت انتهای کوچه  -بگیرد اما اگر بخواهد به عقب 

ُُفرماید: است که می وسلم علیه اهلل صلیی رسول اهلل  اصل در حواله قبل از اجماع، فرموده. 5 ل  لبٌم،َُغِنُِّالبَُُمطب ُظ 
تبِبعَُُفَإَِذا

 
مُبُأ ك  َحد 

َ
ُىُأ .َُمِِلٍََُُّعَ  5517بخاری  فَلبيَتببَعب

توانگری که در پرداخت بدهکاریش تاخیر کند ظلم کرده است. و اگر یکی از شما بسوی توانگری حواله داده شد 
 پس حواله را دنبال کند. 

کند. مثال دوست دارد از مال خود  زیرا حقی که بر گردن اوست از هر جهتی که خودش بخواهد پرداخت می. 1
 شود.  پرداخت کند و حواله ندهد. پس رضایت او شرط است و به حواله اجبار کرده نمی

پرداخت نکرد دیگر  علیه، طلب را علیه رفت اما محال گیرنده اگر حواله را قبول کرد و به سمت محال زیرا حواله. 2

گیرنده شرط  شود. پس پذیرفتنِ حواله از طرف حواله حق ندارد به حواله دهنده رجوع کند در نتیجه ضرر متوجه او می

 که با نپذیرفتن، بتواند این ضرر را از خود دفع کند.  است تا این

زیرا او باید بدهکاری خویش را شرط نیست  -شود  یعنی کسی که به سمت او حواله می -علیه  اما پذیرفتنِ محال

 پرداخت کند و برای او فرقی ندارد که پول را به محیل یا محتال تحویل دهد.

 زیرا اگر حقی بر گردن کسی ثابت نباشد مجوزی برای گرفتن مال او وجود ندارد.. 2

رسیده باشد اما تاریخ تواند حواله دهد یا مثال تاریخ پرداخت بدهکاری محیل  مثال گندم را در عوض برنج نمی. 7

 ای صحیح نیست. علیه هنوز نرسیده باشد چنین حواله پرداخت بدهکاری محال
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ُ
 
أ َ ةُ ُبَِهاَُوَتْبب ِحيِلُُِذمَّ بم  1ُ.ال

 شود. دهنده رها می ی حواله ی آن، عهده بوسیله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

علیه اشاره شده  گوید: زیرا در حدیث به توانگر بودن محال نویسد: امام شافعی می ماوردی در الحاوی الکبیر می. 1
نیازی به آوردن لفظ توانگر نبود. در نتیجه محتال باید  شد علیه منتقل نمی است. پس اگر حق از محیل به محال

علیه به علت اعسار یا چیز  پردازد؛ حواله قبول کند زیرا اگر محال علیه توانگری که حقش را می دقت کند بر محال

ام آمده؛ ع فَلبيَتببَعُبکه أمر در  تواند رجوع کند. نکته ی دوم این دیگری بدهکاری را نپرداخت. محتال به محیل نمی

ُعلیه معسر باشد یا نباشد. شود محال یعنی: )بعد از پذیرفتن مورد حواله شده( حواله باید دنبال کرده 


