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Abstract
True format and definition for “substance sale
contract” is one of the discussions in Islamic
jurisprudence. The majority of jurists say: “It is
buying a substance cash, by the seller who sold the
same thing loan and for a more price.” This
definition is more popular between scholars.
Hanafie, Malikies, Hanbalies, also consider such
a transaction to be void and incorrect, based on
prophetic traditions, Estehsaan (preference), and
Sadd-uz-zaraye’ (blocking the means). They
argue that this contract is a way to Riba (usury).
Therefore it must not be allowed. From the other
side, Shafe’ies, Zaheries and Shi’its believe that it
has no juristic problems. They cite the original
permissibility (Asl-ul-Ibaaha) and words received
from the jurists and scholars. Ijma’ (consensus),
Qiyas (analogy) and some logical evidences are
their main sources for this. This article aims to
finding out a perfect definition through the views
of these two groups and other related rulings in
jurisprudential texts. Finally it confirms the
second opinion. Couse it have firm and strong
reasons and additionally challenge the others well.
Keywords: Substance sale", "Riba (usury),
"Sadd-uz-zari’a (blocking the means)", "Tafaazul
(priority of price
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چکيده
ماهیت و صووورت صووحی بیع عینه از مواضووع اختالف
 از دیدگاه جمهور بیع عینه عبارت.فقهای مذاهب اسووت
اسووت از «بازخرید نقدی کاالیی اطالق می شووود که
شخص آن را با قیمت بیشتر و بهصورت مؤجّل فروخته و
 مالکیه و، حنفیه.»هنوز ثمن آن را دریافت نکرده اسووت
 استحسان و،حنابله با اسوتناد به احادیثی از سنت نبوی
 چنین معاملهای را باطل و غیر صحی دانسته،سدّ ذرایع
 وسویلهای آشکار،و اسوتدال میکنند که معاملهی عینه
برای انجام رِبا اسوووت لذا حکم به جوازِ آن بهمنزلهی
 ظاهریه، شافعیه.گشودن راهی برای معامالت رِبوی است
 ادله عقلی چون اصل، قیاس،و امامیه با استناد به اجماع
 برخی اخبار و آرای ائمّهی مذهب بیع عینه را جایز،جواز
 این پژوهش بهمنظور یافتن.و بِالاشوووکا دانسووته اند
 آراء دو گروه یاد شوده و تحلیل،تعریفی دقیق و مسووتند
احکام مرتبط دیگری را که در متون فقهی یافت میشده
 مورد بررسووی قرار داده و نهایتاً با توجّه به قوّت،اسووت
دالیل قائلین به جواز و همچنین اعتراضووات محکم آنان
 دیدگاه قائلین به جواز،به ادلّهی مورد استناد گروه مقابل
.را موجّه و صحی دانسته است
. تفاضل، سدّ ذریعه، اجَل، ربا، بیع عینه:کليد واژهها

Email: rostami1371.moh@gmail.com

: نویسنده مسئول:*

 / 68حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسالمی

مدخل
در فقه اسالمی زااد اتصادد
اهلل البّ » الددیث نبو

ل
لیّت یّ یه عنوان یک اصل یه زیدت یصعدد ترزن ااجمیه « :أل ت

ر یه عمی د ران پّدیبر (ص) اسالالصندد داردب ید این صالالد در جیاّدت

یاددیق اصل یذکور در یّدن فقهد اخصمف جود دارد .یّ عّنه اا یسدال یورد اخصمف ،یّدن فقهدس ب
اخصمف در یورد این یعدییه ،تنهد یخصص یه لکم نّس  ،ییکه اخصمفدت گسصردها در یورد یدهّ

زن

نّی جود داشصه فقهد تعدرید یصعدتد اا زن ارااه کرده اند .در این یّدن ،یشهورترین پرطرفدارترین
تعرید ،زن اسالال که یّ عّنه را «یداخریدِ نقد کدالی ی داند که شالالخص ،زن را ید تّمص یّشالالصر
یهصالورت یججتل ،فر خصه هنوا ممنِ زن را دریدف نکرده اس » .گر ه اا فقهد ،یّ عّنه (یر اسدس
تعریف که ذکر شالد) را در ایره یعدیمت جدیی یبدل یه لسدب ی ز رند که اجد همه ارکدن
شالر

یک یّ صالحّا اسال ب یندیراین یدطل دانسصنِ این یعدییه ید اسصندد یه جدر شدن رید در زن را

فالدتالد دلّی یحکم اا کصدب سالالالن ی دانندب اید در یقدیل ،گر ه دیگر یرزنَند که یّ عّنه ،ذریعه
سالّیها زشکدر یرا انجدم یعدییه ریو اس

اا زنجد که سّیه هر عمی اا نظر لکم ،تدی ِ زن

عمل اسال  ،یّ عّنه ،لرام ندجدیی اس  .در لقّق  ،پّر ان این دیدگده ،یّ عّنه را یعدییها صور
یرا دسصّدی یه رید سودهد اتصادد زن ی دانند.
نکصه لدای اهمّ در خاالالالوص این یعدییه ،این اسالالال که اگرعه عنوان این یعدییه در جدیعه اا
شالهرت کدف یرخوردار نبدشالد لص یسّدر اا طدلبدن شریع نّی لقّق ِ زن را یه خوی ندانند ،اید
ید ن شالالک ،یاالالدال عمی زن در جدیعه جود دارد تدجران ید انجدم عنّن یعدییها یّگدنه نّسالالصند.
اخصمفدت داینهدار در ایّنه تعرید یّ عّنه عدم توافق عیمد دریدره لکم زن اا یک سالالو یبصیَد
یه یودن زن اا سالو دیگر ،ارااه پژ هش دتّق یسصدل در ایّنه تعرید یّدن لکم یّ عّنه را
ضر ر گردانده اس .
 .1مفهوم «عینه» در لغت
«عِّنه» یه یعند سید (سیم) ریشه زن «عََّنَ» اس  .تص گفصه ی شود« :تَعَّّن فمنٌ یِن فمنٍ
عّنةً» یعن ید ا  ،یعدییه سالالید ،انجدم داد« .اِعصدنَ الرتجلُ» یعن کدالی را یهصالالورت نسالالّه خرید.
همچنّن هرگالده گفصاله شالالالود« :عََّّن الصدجرُ تعّّنَدً» یعن ا  ،یّ عِّنه انجدم داد که یراد اا زن ،یعدییها
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خدص اسالال که فقهّدن ،زن را تعرید کرده اند (این فدرس ،ید ن تدری 404 911/4 ،ب راا ،9440،
442/9ب ایّد .)414/21 ،9231 ،
 .2مفهوم «عینه» در اصطالح فقهی
یّ عّناله ااجمیه ،یّوع اسالالال که در تعرید زن ،اخصمفدت داینهدار یّدن فقهدء ،جود دارد یه
نحو که گده در یک یذهب الد ،تعدرید یصعدتد یصفد ت اا این یعدییه ،ارااه شالده اس  .یهطورکی
ی توان گفال در ایّناله تعرید یّ عّنه ،شالالالی دیدگدهِ یخصید جود دارد .در ذیل ،هر کدام اا این
دیدگدههد ،یورد یرترس ترار ی گّرد:
 .9دیدگده ا ل« :عّنه ،عبدرت اس اا اینکه شخص در یقدیل ممن یججتل ،کدالی یه دیگر یفر شد
پس اا تحویل کدال یه

پّی اا پرداخ ممن ،زن را ید تّمص کمصر یهصالالورت نقد اا یشالالصر ،

خریدار کند» .یراسالالدس این دیدگده ،صالالورت دیگر این یعدییه زن اسالال که «فر شالالنده ،کدالیی را
یهصورت نقد یفر شد سپس زن را ید تّمص یّشصر یهصورت یججتل ،خریدار کند» .جمهور فقهدء
ااجمیاله شالالالدفعّاله ،ایالدیّه ،اکبر لندییه گر ه اا فقهد لنفّه یدلکّه ،یّ عّنه را اینگونه تعرید
کردهانالالد (رافع  ،یالالد ن تالالدری 429/3 ،ب نو  9494 ،ل493 ،2 ،

491ب لیت 129/4 ،9490 ،ب

خوانسالدر 441/2 ،9493 ،ب این تدایه ،یوفق الدین 9233 ،ل924/4 ،ب سرخس 499/99 ،9494 ،ب
لطدب.)404/4 ،9494 ،
 .4دیدگده د م :گر ه اا فقهد لنفّه ،یّ عّنه را اینگونه تعرید کرده اند« :عِّنه عبدرت اس اا اینکه
شالالخاالال اا دیگر  ،طیب ترد کند ،اید ا اا دادنِ ترد جی در یقدیل سالالود ،ایصند

راد درلدل که

نسب یه رِید یودن این عمل ،زگده دارد .اااینر  ،ترد دهنده ،عّی که اراش زن یبم دَه درهم اس
را در یقدیل پدنیده درهم یه ا یفر شالد زن را ید دَه درهم اا

 ،خریدار کند» (سالالرخسالال ،9494 ،

39/91ب این عدیدین .)442/1 ،9494 ،اگر عه یفهومِ این تعرید یه تعریف که جمهور فقهدء ،ارااه کرده
اند (دیدگده ا ل) نیدیک اس اید اا لّث عدم ذکر اجل ایدن انجدم یعدییه د م ،تفد ت زشکدر ید
تعرید ا ل دارد.
 . 2دیالدگالده سالالالوم :یرخ اا فقهالد لنفّه گر ه اندک اا فقهد یدلکّه در تعرید یّ عّنه گفصه اند:
«عّنه ،عبدرت اسال اا اینکه طرفّن عقد ،شخص سوی را یّدن خویی اسطه سداند ،یه این صورت
که ایصدا یدلکِ کدال در لضور یشصر (طدلب عّنه) ،زن را یه شخص سوم یفر شد سپس شخص سوم ید
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تّمص یّشصر یهصورت یججتل ،زن را یه طدلب عّنه ،اگذار کند در انصهد ،یدلک ا ل ،کدال را یهصورت
نقد

ید تّمص کمصر اا یشصر اخّر ،خریدار نمدید» (این عدیدین442/1 ،9494 ،ب لطدب،9494 ،

.)404/4
 . 4دیالدگده عهدرم :جمهور فقهد یدلکّه ،تعریف کیت اا یّ عِّنه ،ارایه کرده گفصه اند« :عّنه ،عبدرت
اسالال اا اینکه طرفّن عقد ید تاالالد دسالالصّدی یه هدف ندیشالالر  ،ایر که یدهرا جدیی اسالال را انجدم
دهند» .اا زنجد که این تعرید ،یسالّدر کیت اس

اتسدم لّیههد یعدیمت را در یر ی گّرد ،صدلبدن

این دیدگده ،تعرید فول را در سه صورت ،لار نموده اند که هر کدام اا این صورتهد در لقّق  ،یک
صورتِ یسصقل یجیاس

اا لکم یژها یرخوردار اس :

الد« -شالالخاالال یه دیگر یگوید :کدالی را در یقدیل فمن تّم یرا ین خریدار کن ین در
اِاا زن ،فمن یقدار یه تو ،سالالود ی دهم» .این یعدییه ،لرام اسالال  .ب« -شالالخص یه دیگر یگوید
کدالی را یرا ین خریدار کن ین در یقدیل یه تو ،سود ی دهم ممن را تعّّن نکند» .این صورت،
یکر ه اسال  .ج« -یشالصر اا فر شالالنده ،طیب کدالی کند ا  ،عنّن کدالی نداشالصه یدشالدب سالالپس
فر شالنده ید ن درخواس یشصر  ،کدال را اا دیگر خریدار کند خطدب یه یشصر یگوید :کدالی
که طیب کرد را تهّه کردمب اگر یدیل هسالالص ی توان زن را اا ین یخر » .این صالالورت ،جدیی فدتدِ
اشکدل اس ( .عبدر 412/1 ،9491 ،ب لطدب404/4 ،9494 ،ب این جی .)949/9 ،9441 ،
 .1دیالدگده پنجم :گر ه دیگر اا فقهد یدلکّه ،یّ عّنه را یه «فر ش عّی که شالالالخص در ییکّ
ندارد» ،تعرید کرده اند (این رشد.)942/92 ،9441 ،
 .1شالالمس الدین این تدایة ( )41/4 ،9491ی گوید« :اا المد ین لنبل ،ر ای شالالده که گفصه اسالال :
عّنه ،زن اس که شخص ،کدالیی را تنهد یهصورت ترض یفر شد».
پس اا یررس دیدگده هد یخصید دریدره تعرید «یّ عّنه» عند نکصه ،تدیل ذکر اس :
 در یّدن فقهد یذاهب اسالالمی  ،یدلکّه یّی اا سالالالدیر یذاهب در ایّنه تعرید یّ عنّه ،اخصمفکردهاندب یه نحو که پّر ان این یذهب ،عهدر تعرید یصفد ت اا این یّ  ،ارااه نمودهاند .فقهد لنفّه ید
ارااه سه تعرید فقهد لندییه ید ارااه د تعرید ،اخصمف کمصر نسب یه یدلکّه دارندب اید پّر ان
یذهب شدفع

ایدی دارا دیدگده الد هسصند در این ایّنه اخصمف ندارند.
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 -تعرید جمهور فقهد یدلکّه (دیدگده عهدرم) ،در یردارنده سالاله یعدییه یخصید یجیاسالال

ید

توجاله یاله اینکه هر کدام اا این یعدیمت ،تعرید یژه خود را دارند ی توان ادتعد کرد که در لقّق ،
این دیدگده یشصمل یر سه تعریدِ یصفد ت اا یّ عّنه اس .
 یعدییه ا که لکم یریو یه زن در این پژ هی ،تح عنوانِ یّ عّنه ،یورد یررسالالال ترار ی گّردصورت اس که جمهور فقهدء ،ارااه کردهاند (دیدگده ا ل).
 در یورد عی ندیگذار این یعدییه یه عّنه ،عیمد دیدگدههد یخصیف یّدن داشالصهاند که یشالالهورترینِزن ،دیدگدهِ جمهور اسال ب یر اسالدس دیدگده زندن ،عی این ندیگذار  ،لدصالالل شد ِن نقد یرا صدلب
عّن اس (طّب 4941/4 ،9494 ،ب صنعدن  ،ید ن تدری 14/4 ،ب لی .)129/4 ،9490 ،
 .3دیدگاه فقهاء در مورد حکم «بیع عینه»
عندنکه ذکر شد ،یراد اا یّ عّنه در پژ هی لدضر ،صورت یوردنظر جمهور فقهدء اس که ی گوید
«شالالخص در یقدیلِ ممن یججتل ،کدالیی را یه دیگر یفر شالالد پس اا تحویل زن یه

پّی اا

پرداخ ممن ،زن را ید تّمص کمصر یهصالالورت نقد اا یشالالصر خریدار کند» .پّی اا پرداخصن یه
دیدگدههد یوجود در یورد لکم این یعدییه ،ذکرِ یک نکصه یسّدر ضر ر اس

زن اینکه فقّهدن که

یعالدییه یذکور را عّنه نندیّدهاند ،یعموال زن را ذیلِ یبدلب عون «یّو زجدل» «تفدضالالالل در ّر
عّن» «عّوب یبّ » ذکر کرده یه یرترس لکم زن پرداخصهاند.
یهطورکی فقهد یذاهب اسمی در یورد لکم یّ عّنه ،یر د دیدگده هسصند:
دیدگاه اول :یّ عّنه ،جدیی یم اشکدل اس ب شدفعّه ،یدهریه ایدیّه ،تدیل یه این دیدگده هسصند .البصه
پّر ان این دیدگده اا نظر کّفّ
اسالحدل شّراا

شر

جواا این یعدییه ،اخصمفدت ید همدیگر دارند .افراد عون ایو

ایو یحمد جوین  ،جه صح این یعدییه ،عرف نشدنِ زن را یه شر گرفصهاند ،اید

جمهور ،تدیل یه عنّن شالالرط نّسالالصند .همچنّن اکبر پّر ان این دیدگده ،عدم اشالالصرا یعدییه د م در
یعدییه ا ل را یه شر گرفصه یه تاریا گفصهاند :در صورت که انجدم یعدییه د م در یعدییه ا ل
یه شالر  ،گرفصه شود یعدییه ،یدطل

ف
ّر صحّا اس  .اا طرف یسّدر اا یصأخرین شدفعّه یر خم ِ

یصقدتیّن ،یّ عّنه را ید جود کراه  ،جدیی دانسصه اند .ایکدن سوء اسصفدده اا افراد نّدایند گرفصدر در
این یّ اا یک سالالو اسالالصحبدب خر ج اا خمف یذاهب اا سالالو دیگر ،یسالالصند دیدگدهِ این گر ه اا
فقهالدسالالال

(نو 49/99 ،9214 ،ب نو 449/2 ،9494 ،ب اناالالالدر  ،یالد ن تالدری 49/4 ،ب ریی ،
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242/9404،4ب این لیم ،یالالد ن تالالدری 143/4 ،ب این ادریس لی 914/4 ،9490 ،ب لی ،9490 ،
.)402/4
ید صرف نظر اا اخصمفدت یوجود در جیاّدت ،این گر ه یه ترزن ،سن  ،تّدس دالیل عقی  ،اسصندد
کردهاند:
 -9ترزن
خالدا نالد یصعالدل ی فریدید َ « :أللَّ اهللُ البّ َ لرَّمَ الرِّید» (یقرة .)441/خدا ند یصعدل در این زیه ،یک
اصاللِ کیت را یند نهدده که ی گوید همه یعدیمت یبدح اس ب یگر زن دسصه اا یعدیمت که یه سّیه
دلّی اا ترزن ید سالالالن  ،لرام گردد ید توجته یه اینکه عنّن دلّی یر لری

«یّ عّنه» ،جود ندارد

این یعدییه یر اصل خود (ایدله) ،یدت اس (این لیم ،ی تد.)143/4 ،
خدا ند یصعدل ی فریدید « :تَد فاَّلَ ید لرتم عیّکم» (أنعدم .)991/یر اسدس این زیه ،همه¬ ایور
لرام ااجمیه یعدیمت

ّر زن ،یه سّیه دالیل یشخا  ،تبّّن ر شن شده اید در این یّدن دلّی

یر لری یعدییه عّنه ،جود ندارد ( .این لیم ،ید ن تدری .)143/4 ،
اسالصدالل یه د زیه فول اااین جه تدیل اعصراد اس که تدایّن یه عدم جواا یّ عّنه نّی هرگی
این اصالل را انکدر نکردهاند زندن نّی تدیل یه زنند که اصل در یعدیمت ،ایدله اس یگر زنکه دلّی یر
تحریم ،جود داشالصه یدشالد ادعد ی کنند که یرا دیدگدهشالدن (تحریم عّنه) ،دالیل ر شالن اا سن
نبو  ،جود دارد.
 -4سن
اا سالعّد ین یسالّتب ،ر ای شالده که ایوهریره ایو سعّد یرا ا  ،ر ای

کردهاند که پّدیبر (ص)

یرد را یر خّبر گمدشال ب سالپس ا  ،خرید یر وب (نید ایشدن) ز رد .پّدیبر(ص) فریودند :زید تمدم
خرید خّبر ،عنّن (یر وب) اسالال
یر وب) را در یقدیل د صالد

عرد کرد :خّر ا رسالالول خدا! ید یک صالالد اا این (خرید

د صالد را در یقدیل سه صد  ،یعد ضه ی کنّم .پّدیبر (ص) فریود:

عنّن کدر نکن ،ییکه خرید ندیر وب را در یقدیل درهم یفر ش سالالپس ید زن پول خرید یر وب
خریدار کن( .یخدر 44/2 ،9444 ،ب یسیم ،ی تد )9491/2 ،در این لدیث پّدیبر(ص) اا یعد ضه
ندیسالد

خرید نه کرده خود راه لل را عنّن یّدن ی فریدید که شخص ،خرید خود را یفر شد

ید تّم زن ،خرید یر وب خریدار کند .درلدل که ایشالالدن تفد ت نگذاشالال یّدن اینکه شالالخص،
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خرید یر وب را اا همدن شالخا که خرید خود را یه ا فر خصه خریدار کند ید خّر (عسقمن ،
400/4 ،9241ب نو  .)40/99 ،9214 ،توضالالّا یّشالالصرِ یسالالکیه زنکه پّدیبر (ص) جه جیوگّر اا
انجدم یعدییه ریو (یعد ضه یک صد خرید در یقدیل د صد

 )...ایر ی کند که افراد در یعدییه،

ممن را داخل کنندب یه این صورت که شخص ،خرید خود را یفر شد سپس خرید دیگر ،خریدار
کندب یعن طرفّن عقد ی توانند ید ارد کردنِ پول در یعدییه ،عمم خرید را یهصورت ندیسد

 ،یعد ضه

کنند این یسالالکیه هّگ گونه اشالالکدل نداردب در نصّجه در یسالالأله عّنه نّی عون اشالالخدص ،کدال را در
یقدیل نقد ،یعد ضه ی کنند ،فدتد اشکدل یوده یّ دارا صورت شرع

صحّا اس .

فقهد ایدیّه نّی جه جدیی دانسالصن یّ عّنه ،یه الددیث یصعدتد اسالصندد جسصه اند که در زنهد
اامه ،صرالصد این یّ را جدیی یم اشکدل دانسصهاند (این ادریس لیت 914/94 ،9490 ،ب لی ،9490 ،
 .)402/4یرا یبدل ایویکر لضالری ی گوید« :اا ایو عبداهلل پرسّدم :یرد  ،کدالی را یهصورت نسّه
ی خرد سالپس در ایدن سالررسّد پرداخ  ،عّی ندارد که دینی را ادا کندب زید این شخص ،یّ عّنه
انجدم دهد گف  :ییه!» ( کیّن  .)209/1 ،9233 ،همچنّن عی ین جعفر ی گوید« :اا یرادرم یوسالال
ین جعفر دریدره یرد که لبدسال را در یقدیل دَه درهم ( یهصالورت یججتل) یفر شالد سپس زن را در
یقدیل پنج درهم (یهصالالورت نقد) خریدار کند ،سالالجال کردم گف  :اگر این یسالالکیه را شالالر نکنند
راض یدشند اشکدل ندارد» (یجیس .)411/90 ،9402 ،
 -2اجمد
صالالنعدن (ید ن تدری  )13/4،ی گوید« :عیمد ،اجمد دارند یر اینکه شالالخص ی تواند پس اا گذشالال
ل
یدت ایدن اا انجدم یعدییه ،کدال را یه یدا یفر شدب البصه نه ید هدف یداگرداندنِ کدال یه شخص در یقدی ِ
ایدده» .یر این اسالدس ،یّ عّنه نّی در ذیلِ یسالأله یجم عیّه ،ترار ی گّردب ایرا اصل در عّنه ،عدمِ
تاد پرداخ ایدده اس .
این اسالصدالل اااینجه  ،تدیلِ اعصراد اسال که یوردِ اجمد یذکور ید صورت یعدییه عّنه کدیم
یصفد ت اس ب ایرا یدهرا صورت یسأله اجمدع این اس که یشصر  ،ممن را پرداخ نموده سپس
کدال را یه یدا یدا ی گرداند ،لدل زنکه در یّ عّنه ،شخص پّی اا فرا رسّدن سررسّد پرداخ

ممن،

کدال را یه فر شالنده یدا ی گرداندب یندیراین ادتعد اینکه یعدییه عّنه در ذیل یسأله اجمدع یذکور،
ترار یگّرد تدیلِ تشکّک اس .
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 -4تّدس
یک دیگر اا یسالالصندات تدایّن یه این دیدگده ،تّدس اس ال ب پّر ان این دیدگده ی گویند :شالالخص
ی تواند تبل اا پرداخ ممن ،کدالیی را ید تّمص کمصر یه دیگران یفر شد این یسکیه یدإلتفدل ،اشکدل
نداردب یندیراین ی تواند در یقدیل همّن تّم  ،زن را یه فر شالالالنده ا ل نّی یفر شالالالد هّگ دلّی یرا
تفد ت گذار

جود ندارد (این تدایه924/4 ،9233 ،ب لی .)402/4 ،9490 ،

 -1دلّل عقی
الد -این لجر عسالالقمن ی گوید« :شالالدفع  ،یّ عّنه را یر پدیه این اصالالل که یدهر عقود
یسیمدندن ،سمی ِ زن اا یکر خدیعه اس  ،صحّا دانسصه اس » (عسقمن .)224/94 ،9241 ،
ب -شالالدفع ید اسالالصندد یه اینکه یعدییه عّنه دریردارنده همه ارکدنِ یک یّ (ایجدب ،تبول )...
اس  ،گفصه اس  :یوضو نّت یه خدا ند اگذار ی شود صدلب نّت ِ خبّث ندیشر  ،یورد عقدب،
ترار ی گّرد .یر این اسدس ،یشخص ی گردد که پّر ان این دیدگده ،صورتِ یّ را یدنظر داشصه زن را
یر یدهرش لمل کرده

در نصّجه لکم یه صالالالحت

زن دادهاند ( الّی  ،ید ن تدری 912/9 ،

.)2041/4
دیدگاه دوم :لنفّه ،یدلکّه لندییه یر زنَند که یّ عّنه ،لرام ندجدیی اسالالال (سالالالرخسالالال ،9494 ،
944/92ب تراف 1/1 ،9114 ،ب این رشالالد919/2 ،9441 ،ب یقدس ال 43/4 ،9233 ،ب این یفیا،9493 ،
.)43/4
پّر ان این دیدگده یرا امبدت رأ خود یه سن  ،سدت ذریعه اسصحسدن ،اسصندد جسصهاند:
 -9سن
این عمر اا پّدیبر(ص) ر ای کرده اسالال که «هرگده یّ عّنه ،انجدم دادید یه کشالال

کدر ،یشالال ول

شدید کشد را یه یقاد هدف اصیّصدن تبدیل شد جهدد را ترک نمودید خدا ند ،افراد فر یدیها
را یر شمد یسیتط ی کند زندن را یر نم دارد تد ایدن که یه دینصدن یرگردید» (ایو دا د224/1 ،9420 ،ب
ألمد.)494/4 ،9491 ،
گر ه اا تدامن این دیدگده عنّن اسصدالل ی کنند« :این لدیث ،صرالصد دالل

یر تحریم یّ عّنه

داردب ایرا در کندرِ ایر لرای عون ترک جهدد ،ذکر شده یهعنوان یک اا اسبدبِ ذلت ِ یسیمدن ،یعرف
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گشالصه اسال تد جدی که پّدیبر (ص) فریودهاند تد ایدن که یه دینصدن یر نگردید ضعّ  ،عنّن خواهد
یود .لذا عّنه ،ایر دین نّس

انجدم زن ،یمنو اس »(9عبّمّن.)24/4 ،9444 ،

اسصندد یه این لدیث ،اا د جه تدیل اعصراد اس ب نخس  :در اسندد این لدیث ،افراد ّرمقه
لص یدلتس ،جود داردب عندنکه عسالالقمن در ییوا المرام( ،این لجر العسالالقمن  )444 ،9444 ،زن را
یّدن داشالصه صالنعدن (ید ن تدری  )14/4 ،یه تفاالّل ،جوه اشالالکدلِ زن را شالرح نموده اسالال  .د م:
ی توان یعنالد لالدیالث را عنّن تبّّن کرد که پّدیبر (ص) ایت را اا اشالالالص دل یه ایور دنّو

ترک

فعدلّ هد دین  ،نه ی کند زندن را اا نصّجه عنّن ر یکرد یر لذر ی دارد ،نه اینکه یراد ایشدن،
تحریمِ ایور دنّو یدشالالدب یه یژه زنکه در این لدیث ،اشالالص دل یه کشالالد را نّی در ایره ایور ذکر
شالده که سالبب تسالالیط افراد فر یدیه یر یسالیمّن ی شالود این در لدل اسالال که هّگ فقّه  ،تحریم
کشالد را در لدل عددت را ادتعد نکرده اسال ب یندیراین ی توان ادتعد نمود که عّنه نّی این گونه اس ب
یعن انجدم این یعدییه اگر ذاتدً یقاالود یدشالد جد اشالکدل دارد اید اگر یه ر ال عدد انجدم شود یدنند
دیگر یعدیمت ایراد ندارد.
یهمصرین اصالی ترین دلّل پّر ان دیدگده د م ،ر ایص اا امت لدِ اید ین ارتم اس که ی گوید« :یه
عدیشاله گفصم :ین می را در یقدیل هشصاد درهم یهصورت یججتل یه اید فر خصم ترار یر زن شد
که در ایدن پرداخ لقول سالدلّدنه سالریداان ،زن را دریدف کنمب سالپس زن را یهصورت نقد

در

یقدیل ششاد درهم اا ا خریدم .عداشه گف  :عه یعدییه ید انجدم داده ا ! یه اید یگو که اگر تویه
نکند ،جهددش همراه ید رسالول اهلل (ص) یدطل شالده اس » (یّهق 121/1 ،9444 ،ب دار تطن ،9444 ،
.)443/2
عداشالاله ،عنّن یسالالألها را جی یهصالالورت توتّد نگفصه تطعدً لکم زن را اا پّدیبر (ص) دریدف
کرده اسالال ب یه یژه زنکه ا  ،این یعدییه را یبطِل جهدد تکدپوهد دین اید دانسالالصه اسالال (این تدایه،
924/4 ،9233ب این یفیا)43/4 ،9493 ،
اسالصدالل یه این لدیث اا عند جه یورد اعصراد ،ات شالده اسال  :نخس اینکه یرخ اا عیمد
ااجمیه شالدفع

این کبّر ،اسالنددِ این لدیث را ّرصالحّا دانسالصه در نصّجه ،اسصندد یه زن را یدطل

 - 9نکصه الام یه ذکر زنکه اکبر تدامن دیدگده د م ،جه تحریم یّ عّنه یه این لدیث ،اسصندد نکردهاندب ایرا همعندنکه پّشصر یّدن شد زندن این یعدییه را
عّنه نم ندیند صورتهد دیگر را یرا یعدییه عّنه ،ذکر ی کنند.
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ی دانند (شالالوکدن  .)444/1 ،9492 ،عم ه یراین ،شالالدفع در ردت اسالالصندد یه این لدیث گفصه اسالال  :یه
فرد صحت این ر ای  ،اسصدالل یه زن ،یدا هم یحل اشکدل اس ب ایرا این لدیث ،یّدن کننده یذهب
صالحدی اسال

ج
یذهب صالحدی  ،لجت نّسال  .لص در صورت که یذهب صحدی را ل ت

یدانّم،

شالر ِ لجّت زن ،عدم یخدلف ِ اصحدب دیگر اس ب درلدل که این شر در این لدیث ،جود ندارد،
عه اید ،یخدلف کرده اسال ب یندیراین اسالصدالل یه این لدیث ،جه ِ یطمن یّ عّنهّ ،ر صحّا اس
(طّب  .)4943/4 ،9494 ،نّی گر ه اا فقهد گفصهاند :عی ِ انکدر این یّ توسالالط عداشالاله ،این اس

که

یعدییه ا ل یه سبب جهدل یه سررسّد ،فدسد یدطل اس ب ایرا ایدنِ دتّق پرداخ لقول سریداان،
یشالخص نبوده اسال

یعدییه د م هم یه خدطر یدطل یودن یعدییه ا ل ،یدطل

ّر صالحّا اس ب

یندیراین کمم عداشه ،داللص یر یطمنِ یّ عّنه ندارد اصم ندیر یه زن نّس (ارکش .)14/3 ،9494 ،
این تّتم ( )30/1 ،9442جه تحریم یّ عّنه یه لدیث ا ااع  ،اسصندد کرده که پّدیبر(ص) فریوده
اس « :ایدن فرا خواهد رسّد که یردم یه سّیه یّ  ،رِید را (یرا خویی) لمل ی کنند» (شوکدن ،
 )441/1 ،9492یّ عّنه یهینیله لمل جیوه دادنِ یک یعدییه لرام اسالال ب یعن در این یعدییه،
ایر لرام (رید) در تدلب ایر لمل (یّ ) گنجدنده شده اس .
این لدیث ،یرسالل اس

یسّدر اا عیمد ،الصجدج یه لدیث یرسل را صحّا نم دانند (شوکدن ،

 9492ل .)441/1 ،نّی این لدیث دالل تطع ندارد یر اینکه یقاالالود لدیث اا لّیه یه کدر گرفصه
شده در تحیّل رید ،یّ عّنه یدشد عهیسد یراد ،صورتهد لّیه هد دیگر یدشد .لذا این لدیث را
نم توان یسصند دیدگده خود سدخ .
 -4سد ذریعه
پّر ان دیدگده د م عنّن اسالصدالل ی کنند که یّ عّنه ،سّیه ا زیّخصه یه لّیه اس

که جه ِ لمل

نشالدن دادن یعدییه ریو  ،یه کدر گرفصه ی شالود .در لقّق  ،هدفِ شالالخا که یعدییه عّنه ،انجدم
ی دهد این اسالال که یبمً یعد ضالاله پدناالالد درهم ید هیار درهم را یبدح گرداند (این تدایه،9494 ،
94/4ب این رشد )919/2 ،9441 ،صنعدن یه نقل اا ترطب ز رده اس « :یرخ اا صورتهد این یّ ،
ینجر یه یعد ضاله ندیسالد

خرید ی شالود در نصّجه یوجب ندیسالدیدن در ضعّ ممن ی گردد»

یندیراین یّ عّنه ،سّیها یحکم یرا انجدم ریدس
یّ عّنه ،ندجدیی یدطل اس (صنعدن  ،ی تد.)14/4،

سدت این سّیه ،الام ضر ر اس » .اااینر
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اسصندد یه سدت ذریعه ،جه تحریم یّ عّنه ،اا د جه  ،یحل اشکدل اس  :نخس  :س تد ذریعه خود
اا ادله یورد اخصمف اسال
«ذرای

یسالّدر اا عیمد زن را یعصبر نم دانند .ارکش ( )12/3 ،9494ی گوید:

سالالدیل ،ینضالالبط نّسالالصند دلّی یر اعصبدر زن جود ندارد» .د م :در یورد کمم ترطب یدید

گف که این یسکیه (یعد ضه ندیسد

خرید یه سّیه داخل کردن ممن) در یورد لدیث یعد ضه

خرید خّبر نّی کدیم یحصمل اسالال ب اید پّدیبر(ص) ید جود اطتم اا توتت این الصمدل ،یه تاالالریا اا
زن نه نکردهاندب یندیراین اصالل یر عدمِ اشکدل این یسکیه اس ب همدنطور که پّر ا ِن دیدگده ا ل نّی این
ایر را راهِ فرار دانسالصهاند که خودِ شالدر  ،زن را تعّّن نموده پّشنهدد داده اس ب یندیراین اشکدل در
این یسکیه ،جود ندارد.
 -2اسصحسدن
سالرخسال ( )944/92 ،9494ی گوید« :یعدییه عّنه ،تّدسالدً جدیی یم اشکدل اس ب اید عیمد ید
یراسدس اسصحسدن ،زن را ّر جدیی دانسصهاند».
در جواب این اسالصدالل هم ی توان گف

عون اسصحسدن اا دالیل یورد اخصمف اس

یسّدر اا

یذاهب اسالمی زن را لجت ندانسالصه لصت الصجدج یه زن را یمنو کردهاند ،9لذا اسصحسدن نم تواند
دلّل یحکم تدیلِ توجه یرا تحریم یّ عّنه یدشد.
بیان رأی راجح
یه نظر ی رسالالد دریدره یعدییه عّنه ،دیدگده ا ل (دیدگده شالالدفعّه ،یدهریه ایدیّه) که یّ عّنه را
جدیی فدتد اشکدل ی دانند اا دالیل یحکمتر  ،یرخوردار یوده ید ر ح زیدت الددیث ،همخوان
سداگدر یّشصر دارد .عم ه یر ادله کی ا که یّدن کننده اصلِ ایدله در یعدیمت اس یگر ایدن
که دلّی یصقن یر تحریم ید کراه  ،جود داشصه یدشدب یهمصرین دلّی که جمهور صدلبدن دیدگده ا ل
یه زن ،اسصندد جسصهاند ،لدیث ایوسعّد ایوهریره اس که دالل یحکم اس یر جواا یعدییه عّنه.
یر اسدس این لدیث شرید ،ایدن که پّدیبر(ص) یطی شد که عدیل ایشدن یر خّبر ،خرید یر وب
ندیر وب را یه صالورت ندیسد  ،یعد ضه کرده اس
را یه

را اا این کدر ،نه کرد خود ایشدن را ِه لی

نشدن دادب یه این طریق که شخص ،ایصدا خرید خویی را در یقدیل درهم یفر شد سپس یه

 - 9اا ییرگصرین یخدلفدن لجّ
ارکش  9494 ،ل.)11/3 ،

اسالصحسالدن ،ایدم شالدفع اسال ب ایشدن ی فریدید« :هرکس اسصحسدن کند در لقّق شریع تداه ا را ز رده اس » (

 / 38حکم بیع عینه در فقه مذاهب اسالمی

سالالّیه دراهم ،خرید یر وب را خریدار کند عون پّدیبر (ص) در یوردِ این یسالالکیه توضالالّح
ندادند که زید شخص ی تواند خرید یر وب را اا همدن کس خریدار کند که خرید خود را یه ا
فر خصاله دراهم را اا

 ،دریالدفال کرده ید خّر دالل یر این دارد که تفد ت ندارد که شالالالخص

خریدی که ی خواهد را اا همدن یشصر ا ل ،خریدار کند ید خّر ،یعن عدم توضّا پّدیبر صی اهلل
عیّه سالیم در این یسالکیه ،یهینیله عمویّ ِ اشالخدص اس که فرد ،یعدییه د م را ید زنهد ،انجدم
ی دهد.
شدفع ی گوید« :ترک اإلسصفادل ف لکدیة الحدل ی تّدم اإللصمدل ینیل ینیلة العمومِ ف المقدل»
(ارکشال  9494 ،ل .)409/4 ،این سخن ،زشکدرا دالل دارد یر اینکه شخص ی تواند ید ارد سدخصن
یقدار پول ،عمم یعد ضه ندیسد

خرید را یبدح گرداند این اصی ترین یسکیه ا اس که پّر ان

دیدگده د م ید اسالالصندد یه زن ،یّ عّنه را ندجّی دانسالالصه اندب ایرا ی گویند در این یعدییه در یقدیل یک
کدال

الد ،د ممن پرداخ ی شود یدااد ممن د م ،عّن ریدس .

یالد رد جه جواا یّ عّنه در یقدم ردت دالیل دیدگده د م ی گوید« :پّدیبر صالالالی اهلل عیّه
سالالالیم ،این ایر را یالهعنوان راه یرا ترک ریالد ،ترار داد یه زن ،تشالالالویق نمود» (ید رد ،9491 ،
)431/1ب یعن پّر انِ دیدگده ا ل نّی ینکرِ ینجر شدن یّ عّنه یه یعد ضه ندیرایر خرید سدیر کدالهد
نّسالصند اید یعصقدند که عون ممن در یعدییه ،ارد شده اشکدل ندارد یعند لدیث نّی یّدن همّن ایر
اس .
اا طرف یّشالالصرِ دالیی که پّر ان دیدگده د م یه زنهد اسالالصندد جسالالصهاند دالیل اخصمف هسالالصند
نم توان زنهد را یهعنوان دالیل یحکم که تدییّت یقدییه ید ادله گر ه ا ل را داشصه یدشد تیمداد نمود.
همچنّن الددیب که تدییّن یه عدم جواا عّنه یه زن ،اسالصندد کرده اند دلبدً اا لّث سند ،دارا اشکدل
د
هسالصند یسالّدر اا عیمد اا جوه یصعدتد  ،اسالصندد یه زنهد را دارا اشکدل دانسصهاند .لص یه فر ِ
عدم اشالکدل در سند این الددیث ،اسصندد یه یهمصرین دلّل این دیدگده که عبدرت اا لدیث عداشه اس
اا جوه یصعدتد  ،یورد ردت اعصراد ات شده اس .
یندیر همه این دالیل ی توان گف که یّ عّنه ااجمیه یعدیمت جدیی یبدح اس ال
تدیل اسصندد یر یطمن ید عدم جواا زن ،جود ندارد اهلل أعیم.

دلّل یحکم
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نتیجهگیری
پس اا یرترسالال یعند ل و

اصالالطمل یّ عّنه یّدن دیدگدههد یخصید ادله زنهد دریدره

لکم زن نصدیج ذیل ،لدصل زید:
 -9فقهدء در یورد تعرید اصطمل یّ عّنه تبّّن صورت فقه ِ زن ،اخصمف فرا ان دارند تعرید
این یعدییه ،شالالی دیدگده یصفد ت ،ارااه کردهاند .یّشالالصرین اخصمف در این ایّنه در یذهب یدلکّه،
جود داردب یه نحو که پّر ان این یذهب ،عهدر تعرید یصفد ت اا این یّ  ،ارااه کردهاند .لنفّه ید
یّدن سه تعرید لندییه ید ارایه د تعرید ،اخصمف کمصر نسب یه یدلکّه دارند .در فقه شدفع
ایدی  ،اخصمف دریدره تعرید اصطمل یعدییه عّنه ،جود ندارد.
 -4تعرید یرگییده یّ عّنه عبدرت اسالال اا اینکه شالالخص در یقدیل ممن یججتل ،کدالی یه دیگر
یفر شالالالد پس اا تحویل کدال یه

پّی اا پرداخ ممن ،زن را ید تّمص کمصر یهصالالالورت

نقد اا یشصر  ،خریدار کند».
 -2فقهد یذاهب اسالالمی دریدره لکمِ یّ عّنه یر د دیدگده هسالالصندب شالالدفعّه ،یدهریه ایدیّه یه
جواا این یعدییه ،لکم کردهاند لنفّه ،یدلکّه لندییه زن را یدطل

ّر صحّا دانسصه اند.

 -4یسالالصند اصالالی دیدگدهِ تدییّن یه جواا یّ عّنه ،ادله نقی (کصدب سالالن ) اس ال  .زندن همچنّن یه
اجمد  ،تّدس دالیل عقی نّی ،اسالصندد جسالصهاندب اید دیدگده تدییّن یه عدم جواا یّ عّنه یّشصر
ندیر یه ادله

ّر نقی  ،ااجمیه سالدت ذریعه اسالصحسالدن اسال ب هرعند زندن یه الددیب اا س تن

نبو نّی اسصدالل نمودهاند.
 -1دلّل اصالی تدییّن یه عدمِ جواا یّ عّنه ،زن اس که این یعدییه ،ینجر یه رِید ی شود یهینیله
تحیّلِ یعد ضالاله ند یسالالد

اجندس ریو اسالال ب ایرا فر شالالنده کدال را در یقدیلِ تّمص یدال

ی فر شد زن را ید نرخ کمصر ،خریدار ی کندب یعن در لقّق ا ید ارد کرد ِن کدال ید نقد
دیگر ،یعد ضالالاله ندیرایر یک جنس را یبدح ی گرداندب اید تدییّن یه جواا یّ عّنه ید اسالالالصندد یه
دالیی یصعدتد ااجمیه لدیث ایو سعّد ایوهریرة همچنّن ر ایدت شّعه ایدیّته اا اامه ،اسصداللِ
پّر ان دیدگده د م را یوردِ اعصراد ،ترار دادهاند.
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 -1یه نظر ی رسد دیدگده تدییّن یه جواا صحت ِ یّ عّنه اا ادلته تدیل اسصنددتر یرخوردار اس ب
عم ه یر عالدم اراااله دلّی یحکم اا جالدنبِ تدییّن یه عدم جواا یّ عّنه ،ادله یورد اسالالالصندد
دیدگده ا ل ،دالل زشکدر یر جواا عدم اشکدل این یعدییه دارد.
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