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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 24فقه بورس و اوراق بهادار  

 15/11/98استاد عندلیبی 
 

 اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيارمعامله
 صغری: قرارداد اختیار معامله از مصادیق بیع ازمانی و بیع موقت است.

 ست.است، باطل ا در جای خودش مطرح شدهای که با توجه به ادله کبری: بیع ازمانی
 باشد.باطل میه: این قرارداد نتیج

 
 ی اشکالبررسی کبرو

 باشد:دو نوع بیع ازمانی مطرح می
فروشد ولی این ملکیت برای این کند یا به صورت دائمی این ملک را میبیع ازمانی متناوب: یعنی ملکی را دائمی خریداری می .1

کند که در این ریداری می سالی یک ماه از ویالیی را خباشد، مثاًلشخص به صورت مستمر نیست بلکه به صورت متناوب می
  باشد.، او میاین ویال در آن ماه در هر سال است مالکصورت تا نفروخته

 باشد.این روش از خارج وارد کشور ما شده است و در حال رواج می
عتی خاص در کدام یک سا ود داشته است که هراین نوع از معامله ـ نه دقیقًا عین همین ـ در گذشته بین کشاورزان وج ولی مشابه

فروخته اند ـ ظاهر این معامالت اند و گاهی این ملکیت ازمانی خود را میاند و مالک همان زمان از آب بودههفته سهم آب داشته
 یع ازمانی نباشد و جای بحث داشته باشد ـ .باشد هرچند دقیقًا بشبیه بحث ما می

 باشد.ا نمیاین نوع فعاًل محل بحث م
 نماید.بیع موقت: ملکیت یک کاال را فقط در زمانی خاص خریداری می .2

پول نیاز  باشد به این صورت که مثاًل شخصی کهکه اگر بخواهیم برای این نوع از بیع یک مورد مشابه بیان کنیم، بیع شرط می
حاضر کند، پول را به او  ر تا یک سال آینده پول او راکند که اگخریدار شرط می فروشد ولی هنگام معامله بادارد، کاالیی را می

 بدهد.بدهد و او هم کاال را به فروشنده اولیه پس
سخ و فبیع شرط، بحث خیار و شود ولی در هر چند این مثال با محل بحث فرق دارد زیرا که در بیع موقت، خود بیع تمام می

 باشد.مفید میباشد، ولی برای تقریب ذهن به بیع موقت، انفساخ می
خوانند و بعد ماهه عقد می6، عقد موقت در نکاح است که که مشابهت زیادی به این نوع بیع دارد مشابه دیگر برای این نوع از بیع

 شود.ماه خود عقد تمام می 6از 
 باشد یا خیر؟باشد که این نوع از بیع ازمانی )بیع موقت( صحیح میمیمحل بحث ما این 

 
 موقتادله صحت بيع 

ای است که برای اصل قرارداد اختیار معامله بیان شده اسـت توان برای صحت نوع دوم از بیع ازمانی، اقامه نمود شبیه همان ادلهای که میادله 
کـه مـثاًل بـه ایـن صـورت  «امـوالهم الناس مسلطون علـی»و « تجارة عن تراض»، «احّل اهلل البیع»، «اوفوا بالعقود»که عبارت بودند از تمسک به 

محسـوب « بیع»گردد، این نیز نزد عرف اش را یکساله به دیگری فروخته است و بعد از یک سال، خانه به ملک مالک اول برمیشخصی خانه
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ن تجارة عـ»است و مشمول « تجارة»شود و یا می« اوفوا بالعقود»است و مشمول « عقد»شود و از طرفی می« احّل اهلل البیع»شود فلذا مشمول می
 کنیم.فلذا از این طریق حکم به صحت این معامله می و... شودمی« تراض

  
 ادله صحت بيع موقتاشکال اول به 

 طل است.بانیز اند که وقف موقت ملک موقت معقول نیست و اعتبار عقالئی ندارد فلذا بعضی قائل شده
صورتی بیع معقول  شود زیرا که در د تا مشمول ادله عام باب معامالتباشو اصاًل این کار مصداق بیع نمیفلذا سالبه به انتفاء موضوع است 

چیزی  اگر مالکیت خواهد بود که تملیک موقت معقول باشد و تملیک موقت در صورتی معقول است که مالکیت موقت معقول باشد، زیرا
، در نتیجه بیع موقت ن کاال را به دیگری فروختزماِن ایای از توان محدودهفلذا در این جا نیز نمی توان آن را تملیک کردمعقول نبود، نمی

 وجود ندارد.
 

 به اشکال اول جواب اول

ه کبود مثل جایی ن، تملیک بیع تملیک باشد ولی اگر بیعنتیجه است که وارد بیع همواره تملیک نیست و اشکال شما تنها در جایی 
کند و منتقل به او کند بلکه حق خود را به دیگری واگذار میتملیک نمی جا حق خود را به دیگریخواهد حق را بفروشد که در اینمی
 .کندکند و در مقابل پول دریافت میمی

ه قوام بیع را کبق مبنای ما نداریم ولی ط« ملک موقت»فلذا اگر کسی قوام بیع را به تملیک بداند، اشکال وارد است و در این صورت دیگر 
یم، تملیک حقی را واگذار کردولی اگر دهد یرخ مکنیم، تملیک را واگذار میباشد و عین عین مبیع، که  در زمانیدانیم به تملیک نمی

 دهد.که مالک حق شده باشد و همچنین در فروش منفعت نیز، تملیک رخ نمیشود نه ایننیست بلکه شخص فروشنده واجد حق می
ت و نه نه فروشنده مالک بوده اس اینکه خرید و فروش رخ داده است ولی فرمایند که باحضرت امام در مثال خرید و فروش عقرب می
 کند.خریدار مالک است ولی با این حال صدق بیع می

 توانید بگویید که بیع موقت همواره باطل است.شود و نمیپس اشکال اخص از مدعا می
دهد تا میا تملیک رخ نحق است )حق خرید یا حق فروش( فلذو در بحث ما نیز این اشکال اصاًل وارد نیست زیرا که در محل بحث، مبیع 

 اشکال وارد شود.
 

 به اشکال اول جواب دوم

 فرمایند که: ، ایشان میوجود داردکه این جواب در کلمات مرحوم سید یزدی 
ز اقف موقت نیز حتی وو  )هرچند در کلمات فقهای زیادی گفته شده است که ملک موقت معقول نیست( ملک موقت داریم و معقول است

 این جهت مشکلی ندارد.

                                              

 :66، ص: 1حاشية المكاسب )لليزدي(؛ ج .

ن كـان إهر هـل هـو بيـع و ا إلى شـقال بعتك هذ الّثالث هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقا أو ال بل هو أعّم منه و من الّتمليك الموّقت و بعبارة أخرى إذا
ى هـو الشـجر إلـى كـذا و األقـو ر أو ثمـر هـذافاسدا شرعا أو أّنه ليس ببيع هذا إذا لم يكن األجل للمملوك و إّلا و فال إشكال كما إذا قال بعتك لبن هذه الّشاة إلى شه

ه و هو لّصدق عرفا أو الّشك فيقوى بل لعدم اعلى كونه تمليكا كما هو األشهر األاألول ال لعدم معقولّية التمليك الموّقت كما قد يتخّيل كيف و هو واقع في الوقف بناء 
 كاف في الحكم بالعدم كما ال يخفى
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 ؟رر دانسته اند یا خیان نیز معتبالء ملکیت موقت را در اعیو اعتباری است نه اینکه تکوینی باشد فلذا باید دید که عق ملکیت یک چیز عقالئی
 باشد.اگر در اعیان نیز عقالء ملکیت موقت را اعتبار کرده باشند، حق با ایشان می

اند، تعریف کردهاجاره را تملیک منافع  بعضی از فقها ، فلذادانندرا معتبر می ض است که در تملیک منافع عقالء ملکیت موقترومفالبته 
 6ای را در دانند و در آن موارد اعتبار شده است، به طور مثال گفته بشود در اجاره منافع خانهیعنی که ملکیت موقت در منافع را معقول می

اند و گفته اند که اجاره تملیک عین است )نه تملیک آورند و حتی بعضی فراتر از این را فرمودهیت شخص مقابل )مستأجر( در میماه به ملک
ـ به این صورت که در اجاره،  منافع( به صورت موقت ـ مرحوم محقق اصفهانی این مطلب را مطرح کرده است و اشکال گرفته است

تواند از منافع خانه استفاده کند و البته باید توجه داشت که یکی از آثار ملکیت ماه می 6شود و در این نه میماه مالک خا 6مستاجر به مدت 
تواند این عین را به کسی دیگر بفروشد یا اینکه حق ندارد که عین را از بین ببرد بلکه باید عین را نگه دارد که بعد از موقت این است که نمی

 ین را بازگرداند.ماه به مالک اول، ع 6
قول یث فلسفی معحپس به طور خالصه جواب از اشکال این است که: ملکیت موقت امر تکوینی نیست که بخواهیم بررسی کنیم آیا از 

عتبر باشد و در غیر این صورت معقول و مباشد یا خیر؟ بلکه امری اعتباری و عقالئی است فلذا اگر عقالئًا معتبر بشود، معقول و معتبر میمی
 باشد.نمی

ملکیت موقت امری معقول و معتبر نزد عقالء بوده باشد تا « السالمنبّینا وآله وعلیهعلی»البته نیاز نیست که از ابتدای خلقت حضرت آدم
ن به مرور زما یت نیزنوع از ملک بگوییم که معقول است بلکه مانند بسیاری دیگر از امور اعتباری که به مرور زمان معتبر شدند، همین که این

 معتبر شده باشد برای معقولیت و معتبر بودن این نوع از تملیک )تملیک موقت( کافی است. 
الء ملکیت مین االن عقپس مشکلی ندارد که ملکیت موقت در جوامع اولیه و ثانویه و حتی در صدر اسالم وجود نداشته باشد ولی اگر ه

 باشد.عقالء می شود فلذا تابع اعتباریموقت را معتبر کردند، امری معقول و معتبر م
توان جواب داد که در زمان زیرا که می پس این بیع باطل است ت، معقول و معتبر نیستتواند مستشکل اشکال کند که ملکیت موقپس نمی

وده است، بیع موقت یکی معقول نبد و تنها در همان زمانی که چنین تملشواند فلذا معتبر و معقول میما عقالء چنین ملکیتی را اعتبار کرده
 گونه بوده است ربطی به االن ندارد.سالبه به انتفاء موضوع بوده است ولی این که در گذشته این

لت التزامی ه امثال دالبو وقتی که این ملکیت معقول و معتبر نزد عقالء شد، شبیه همان بیانی که برای مشروعیت بورس بیان کردیم و 
 گردد.یز مشروع مینشود و این نوع از بیع جا نیز مطرح میمسک کردیم، در اینعمومات باب بیع ت

وقت و... تصویر مگیریم که در زمانی که ملکیت موقت نزد عقالء معتبر باشد دیگر هم بیع موقت و هم اجاره موقت و هم هبه فلذا نتیجه می
ا نیز اثبات ین ابواب تمسک کرد و از این طریق مشروعیت این موارد ریک از ا توان به داللت التزامی عمومات موجود در هردارد و می

 کرد.
 

 اشکال اول وارد نیست و ملکیت موقت نیز تصویر دارد و معقول است. نتیجه:
 

 اشکال دوم به ادله صحت بيع موقت
 :انداین اشکال را سید یزدی مطرح نموده

                                              

 .4و3اإلجارة )لألصفهاني(، ]تعريف اإلجارة[ ص: . 

و األقوى هـو األول ...  بل هو أعّم منه و من الّتمليك الموّقتالّثالث هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقا أو ال  :66، ص: 1حاشية المكاسب )لليزدي(؛ ج. 
ك فيـه و هـو  بل لعدم الّصدق عرفاال لعدم معقولّية التمليك الموّقت كما قد يتخّيل كيف و هو واقع في الوقف بناء على كونه تمليكا كما هو األشهر األقوى  أو الشـّ
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 د، به آن اطالق بیعساله بفروش ه تملیک ابدی وتأبید است، فلذا اگر کسی کاالیی را یکقوام بیع به ابدیت است و به عبارت دیگر قوام بیع ب
 کنند.نمی

با هم زن و  شود که این دوفلذا در مفهوم بیع، ابدیت اخذ شده است و مقصود از ابدیت همان چیزی است که در عقد الزم نکاح گفته می
گوییم که کاالیی که وارد ملک مشتری در بیع نیز می این نکاح قطع شود و همین طورکه با سببی مثل طالق و فوت شوهر هستند مگر این

 شود.شود برای خروج از ملک نیاز به سببی همچون عقد دیگر، فسخ یا اقاله و... دارد و بدون سبب از ملک او خارج نمیمی
 ت چون در مفهوم بیع ابدیت لحاظ شده است. ریم ولی بیع موقت باطل اسشود که هرچند که ملکیت موقت داپس نتیجه این می

 
 جواب 

 در مفهوم بیع اخذ شده است یا خیر؟« ابدیت»برای جواب به این اشکال ابتدا باید بررسی کنیم که آیا قید 
شد ًا باید ابدی باایم ولی معنای این مطلب این نیست که بیع حتمنداشته های سابق بیع موقتبینیم که هر چند در زمانکنیم میوقتی توجه می

ه مورد خرید و فروش اند و تا کنون چنین بوده است که مبیعی کت که مصادیق بیع تاکنون ابدی بودهتا بیع نامیده شود بلکه به معنای این اس
ت اخذ شده رازکرد که در در قوام مفهوم بیع، ابدیتوان از این مطلب احرسیده است ولی نمیگرفته است، همیشگی به فروش میقرار می

 است.
لی بیع نقل و وقت داریم وپس این اشکال فقط طبق این مبنا وارد است که احراز شده باشد که قوام بیع به ابدیت است و هر چند ملکیت م

 ه معامله بهباشد، که در این صورت دیگر فرقی ندارد که مبیع ما عین باشد یا حق و یا اینکباشد، فلذا تملیک موقت، بیع نمیانتقال دائمی می
 گویند.می« بیع»صورت تملیک باشد یا صرف نقل و انتقال، بلکه تنها یک نوع خاصی از نقل و انتقاالت را 

خرید حق  روشفداد سخن از فلذا برای جواب باید بررسی شود که نزد عقالء متبادر از بیع ـ خرید و فروش ـ چیست؟ زیرا که در متن قرار
شاره شده است، تن خود قرارداد امدنبال این هستیم که آیا به این نوع از معامله همانطور که در  هپس ما ب باشد،حق فروش می فروشو یا 

باشیم نه اینکه ها میشود یا خیر؟ زیرا که ما تابع مصوبات هستیم و فعاًل درصدد بررسی مشروعیت آنخرید و فروش )بیع( اطالق می
چه در مصوبه ذیل قرارداد اختیار معامله آمده م و موضوع آن.. برای این نوع از قرارداد ارائه دهیکارهای شرعی مثل مصالحه و.بخواهیم راه

شود شود که چون دو طرف بیع، قصد خرید و فروش دارند، آیا این قصد محقق میباشد، پس اشکال این میاست، خرید و فروش )بیع( می
ای همچون احّل ادله مشمولفلذا ، است جا بیع واقع نشدهوقتی که این گوید کهتشکل میکه با توجه به اینکه بیع موقت نداریم مسیا خیر؟ 

ی دیگری هم نداشتند ـ بلکه فقط قصد بیع داشتند گیرد، پس از یک طرف بیع محقق نشده است و از طرفی قصد معاملهاهلل البیع نیز قرار نمی
« تجارت»گیرد که گردد و نقل و انتقالی صورت نمینیز نمی« اوفوا بالعقود» ـ پس هیچ معامله و عقدی صورت نگرفته است فلذا مشمول

 شود.نیز نمی« تجارة عن تراض»محسوب شود فلذا مشمول 
کننـد می را لحاظ ها این قید ابدیتمراجعه کنیم تا ببینیم آن« خرید و فروش»پس خالصه این بررسی این است که باید به متبادر نزد عرف از 

 ه تملیـککـه این صـورت سلب دارد ب صحتز بیع است، نسبت به بیع موقت و سپس اگر نتیجه گرفته شد که آنچه متبادر نزد عرف ا یا خیر؛
 یع موقت، عرفًا بیع نخواهد بود.دانند، در این صورت، بو واگذاری موقت را بیع نمی

عماالت کثیره، بیع زمان و است مان بیع دائمی بوده است ولی باگذشتالبته اگرکسی ادعا کند که در صدر اسالم متبادر از بیع در نزد عرف ه 
ای همچون دهیم که در این صورت باید بررسی کنیم که ادلهتوسعه مفهومی پیدا کرده است و شامل بیع موقت نیز شده است، جواب می

که در هر  استناظر بر هر چیزی  هشده است یا اینکمی یع دانستهبباشد که در نزد عرف زمان صدور، ناظر به بیعی میفقط احّل اهلل البیع، 
 که این مطلب باید بررسی شود. شود؟زمان به آن اطالق بیع می

                                                                                                                                                                   
  كاف في الحكم بالعدم كما ال يخفى
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ما جایی  و به عبارت دیگر محل بحث« مبیع موقت»باشد نه بیِع می« بیع موقت»باید در این مباحث دقت شود که محل بحث ما  :اول نکته

اند مثال برای مبیع موقت بوده است فروختهاینکه مبیع و مملوک موقت باشد، مثاًل در گذشته که آب را می است که خود بیع موقت باشد نه
فروش  است ولی بیع دائمی است یا مثال دیگر« یک ساعت آب»فروخته است، که مبیع در این مثالکه مثاًل شخصی یک ساعت آب را می

جا مبیع در این باشد( یا فروش خیار حیوان ـ بر فرض که قابل خرید و فروش باشد ـزه میحق شفعه )که حق اعمال آن فوری یا مثاًل یک رو
فروشد، این موارد محل بحث ما نیست باشد و بایع همین مبیع موقت را میکه خیار حیوان باشد، موقت است زیرا که خیار حیوان سه روز می

ود بیع یست بلکه محل بحث ما جایی است که خنبه اصل بیع  د است و این مضرعمر آن مبیع محدوها اشکالی ندارد زیرا و صحت آن بیع
 موقت است همانند عقد نکاح موقت.

ک عرف است نه یرا که مالزهمین که دو طرف در قرارداد اختیار معامله، کار خود را بیع بدانند در صدق مفهوم بیع کافی نیست  نکته دوم:
از اول بنا  وطرفد، مثل موردی که در قراردادآتی دده باشنای جدید را اختراع کرافع خودشان معاملهاین دو فرد خاص که شاید به لحاظ من

کنیم و با اینکه تناقض گوید در نهایت با هم تسویه نقدی میدهد و از طرف میبر تسویه نقدی داشتند یعنی از یک طرف تعهد به خرید می
 نظر عرف است نه صرفًا نظر دو طرف قرارداد. الک،پس م ؟!داردپنگویی کرده است ولی کار خودش را صحیح می

 
ات بیع دیت جزء مقومطبق بعضی از مبانی ـ قوام بیع به ابدیت است ـ این اشکال وارد است ولی اگر گفتیم اب اشکال دوم:بررسی نتیجه 

 نیست، دیگر این اشکال وارد نخواهد بود.
 

 اشکال سوم به ادله صحت بيع موقت
  :فرمایند کهکنند و میباشد، از سخن خود تنّزل میپس از طرح اشکال دوم و ادعای اینکه بیع موقت، عرفًا مصداق بیع نمیی سید یزد

نتقال که به اکنیم که آیا این نوع از تملیک و نقل و حتی اگر نتوانیم به صورت جزمی بگوییم که تملیک موقت، بیع نیست حداقل شک می
ریم که باشد یا خیر؟ و به عبارت دیگر شبهه مفهومیه نسبت به مفهوم بیع داریم و شک دامصداق بیع عرفی می باشد،صورت موقت می

 باشد.مفهوم بیع اختصاص به نقل و انتقال دائمی دارد یا اینکه اعم از نقل و انتقال دائمی و موقت می
بیع »کرد و صحت  تمسک« احّل اهلل البیع»توان به خود دلیل فلذا نمیو از طرفی تمسک به دلیل در شبهه مفهومیه خود آن دلیل، جایز نیست 

 باشد یا خیر.ت، اصاًل بیع میما مشکوک بیع موقدر حالی که برای را نتیجه بگیریم« موقت
 توضیح تمسک به دلیل در شبهه مفهومیه خود دلیل:

شود یا اینکه فاسق شامل کسی که مرتکب صغیره هم شده است، میک داریم که شو از طرفی « ال تکرم الفاسق»فرماید دلیلی داریم که می
التکرم »توانیم به دلیل دانستیم که زید فقط مرتکب صغیره شده است، نمیشود، در این صورت اگر میتنها شامل مرتکب گناه کبیره می

 تمسک کنیم و نتیجه بگیریم که زید نباید اکرام شود.« الفاسق
تمسک کرد زیرا « احّل اهلل البیع»ای همچون توان به اطالقات ادلهاند، نمید اختیار معامله که دو طرف قصد بیع کردهفلذا برای صحت قراردا

نیز تمسک « اوفوا بالعقود»توان به عموماتی مثل شود یا خیر؛ در ضمن نمیکه نسبت به بیع شبهه مفهومیه داریم که شامل بیع موقت نیز می
گیرد ولی چون شبهه مفهومیه نسبت به آن حصه داریم فلذا نسبت به عقد ی بیع قرار میبخواهد صحیح باشد، در حصه کرد زیرا این عقد اگر

                                              

: الّثالث هل يعتبر في حقيقة البيع كون التمليك فيه مطلقا أو ال بل هو أعّم منه و من الّتمليك الموّقت ... و األقوى هو األول 66، ص: 1سب )لليزدي(؛ جحاشية المكا. 
أو الّشك فيه و هو بل لعدم الّصدق عرفا ال لعدم معقولّية التمليك الموّقت كما قد يتخّيل كيف و هو واقع في الوقف بناء على كونه تمليكا كما هو األشهر األقوى 

 كما ال يخفى كاف في الحكم بالعدم
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باشد، پس چون قصد دو طرف انشاء بیع است فلذا اگر بیع نباشد کنیم و قابل تمسک به این عمومات نمیبودنش نیز شبهه مفهومیه پیدا می
 .ضر که بیع بودنش مشکوک است پس عقد بودن آن نیز مشکوک استو در حال حا عقد هم نخواهد بود

   
 این اشکال وارد است. اشکال سوم:بررسی نتیجه 

 
 اشکال چهارم به ادله صحت بيع موقت

ارج خـحت معـامالت، صـاز تحت اطالقات و عمومات بـاب « بیع موقت»اشکاالتی که تا به حال بیان شدند همگی تالش داشتند که تخصصًا 
« بیـع موقـت»و  شود که عمومات باب معامالت را تخصیص بزند و یا اطالقات باب معامالت را تقیید بزندباشند ولی در این اشکال تالش می

 خارج کند. ادلهرا از تحت آن
باشـد و ادلـه را تخصـیص یـا خواهیم اثبات کنیم که این نوع از بیع باطل میپذیریم که بیع موقت، نیز بیع است ولی میفلذا در این اشکال می

 تقیید بزنیم.
 باشد:قیید سایر ادله میتشود که در صدد تخصیص یا در این اشکال روایتی مطرح می

 .عن بیع السِِّنین« وسّلموآلهعلیهاهللصلی»نهی النبی کند: هلل االنصاری است که نقل میروایت مربوط به جابر بن عبدا 
نهاية اإلحكام في معرفة »در منابع فقهی ما مطرح شده است مثل کتب عالمه حّلی در  روایی ما ـ شیعه ـ نیست ولی که این روایت در منابع

است و اکثر کتب اهل سنت نقل شده یح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ابی داوود، سنن کبریبلکه این روایت در کتب عامه مثل صح «األحكام
 شود.ولی همه این روایات از طریق جابربن عبداهلل نقل می

 ( دو طریق ذکر کرده است:196، ص 10و9صحیح مسلم )ج 
ول اهلل قال: نهی رس عن جابربن عبداهللحّدثنا اسحاق بن منصور عن عبیداهلل بن عبدالمجید عن رباح بن ابی معروف عن عطاء  .1

 .السنین اهعن کراء االرض عن بیع« وسلموآلهعلیهاهللصلی»

 که در این روایت، قید وجود دارد.
سلیمان بن عتیق ن عمید االعرج حّدثنا سعید بن منصور و ابوبکربن ابی شیبه و عمرو بن عاقد .... قالوا حّدثنا سفیان بن عیینة عن ح .2

 .السنین عن بیع« وسلموآلهعلیهاهللصلی»ن عبداهلل قال: نهی النبی عن جابر ب
باشـد )از سـفیان بـه بعـد مشـترک نیز به همین بیان آمده است و سند نیـز مشـابه همـین سـند می 254کتاب البیوع ص  2در سنن ابی داوود ج 

 است(.
 باشد.مانند صحیح مسلم می کتاب التجارات نیز سندش از سفیان به بعد 747ص  2در سنن ابن ماجه ج

 باشد.نیز سندش از سفیان به بعد مانند صحیح مسلم می 294ص  8و 7در سنن نسائی ج
 عن بیع السنین.« وسلموآلهعلیهاهللصلی»لنبی نهی ای این منابع، متن حدیث به این صورت است که: که در همه

 
 داللت حدیث

 باشد.ها میسنین به معنای سال

                                              

 به نقل از پاورقی نهایة االحکام فی معرفة االحکام.  405 -1جامع األصول  . 

 .الثاني: روي أنه عليه السالم نهى عن بيع السنين524، ص: 2نهاية اإلحكام في معرفة األحكام، ج. 
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اند که چند ساله بفروشید، یعنی حضرت از حضرت نهی فرموده اند که:گونه معنا فرمودهرا اینو بعضی از اهل عامه این حدیث  عالمه حلیّ 
 اند.بیع موقت نهی فرموده

خریدار، سال کنماید و بعد از یعالمه مقصود از بیع السنین را به این صورت بیان فرموده است که شخص کاالیی را یک ساله خریداری می
باشد دهد، پس بیع موقت در نگاه ایشان به معنای مبادله موقت میمیگرداند و مالک قبلی نیز پول خریدار را پسکاال را به مالک قبلی برمی

 باشد.یعنی ملکیت هر دو طرف نسبت به ثمن و مثمن موقت می
 المبيع. أنت نا الثمن و ترّدأ السنة فال بيع بيننا، فأردّ على أنه إذا انقضت  بعتك هذه سنةً باشد: عبارت عالمه به این صورت می

و ضرری به بحث ما  باشدباشد فلذا از بحث ما خارج میاگر مقصود از بیع سنین و بیع موقت، این معنا باشد، این حدیث ناظر به بحث ما نمی
باشد و حق ه برای طرف مقابل میاین ثمن برای همیش دهد،خریدار حق خرید ثمن را به طرف مقابل می، چون در بحث ما وقتی که زندنمی

شود ولی ثمن برای همیشه در ملک طرف مقابل وارد ماه نیز تمام می 6ماهه مثاًل از برای خریدار است و بعد از 6خرید هم یک روزه یا 
 .شودمی

ن صورت که خریدار را شبیه به اجاره معنا کنیم به ایو آن  یگر تبیین کنیم تا با بحث ما مرتبط بشوددتوانیم بیع السنین را طوری ولی می
سال که مدت ملکیت خریدار تمام  2دهد و بعد از گذشت کند و ثمن آن را به فروشنده میسال خریداری می 2کاالیی را برای مدت 

 ماند.اقی مییشه در ملک فروشنده بشود و ثمن برای همیدار برگردانده نمیشود ولی ثمن به خرشود، مالک اولیه دوباره مالک کاال میمی
 شود.مشکل می شود و از این جهت قرارداد اختیار معامله دچارکه اگر مقصود از روایت این نوع از بیع موقت باشد، ناظر به بحث ما می

 به عبارت دیگر:
 اگر موضوعًا معنای بیع السنین، همین بیع موقت محل بحث باشد.

 ی در روایت، ارشاد به بطالن معامله باشد.و اگر حکمًا نیز مقصود از نه
 توان نتیجه گرفت که بیع موقت محل بحث باطل است.می

   
 جواب

 باشد.این روایت هم از حیث سند و هم از حیث داللت محل اشکال می
 

 روایتسند اشکال 
مطابق  مل مشهور همعیانش مشخص نیست و روایت در کتب عالمه و... به صورت مرسل نقل شده است و در کتب عامه نیز، وثاقت راو این

 سند آن را جبران کنیم. باشد که بخواهیم از این طریق ضعفاین روایت نمی
 یدا کند!!پکه کسی اطمینان و وثوق به صدور این روایت مگر این

 
 اشکال داللت روایت

 باشد.هم موضوعًا و هم حکمًا داللت این حدیث محل کالم می
 احتمال وجود دارد: 6صود از بیع السنین در موضوع روایت و مق

 مقصود بیع موقت محل بحث است که بعد از گذشت مّدت، تنها مبیع به مالک اولیه بازگردد. (1

                                              

، و هو أن يقول:بعتك هذه سنة على أنه إذا انقضت السنة فال بيع بيننا، ليه السالم نهى عن بيع السنينالثاني: روي أنه ع524، ص: 2ي معرفة األحكام، جنهاية اإلحكام ف. 
 فأرد أنا الثمن و ترد أنت المبيع. أما لو باعه و شرط الخيار إلى سنة بشرط رد الثمن، جاز.



8 

 

 شان برگردد.های سابقمقصود معنایی است که عالمه حّلی بیان فرمودند که بعد از گذشت مدت هم ثمن و هم مثمن به مالک (2

که ایـن روایـت مربـوط اند: اصاًل این روایت ربطی به بیع موقت ندارد بلقین از عامه و غیرعامه بیان کردهکه این احتمال را بعضی از محق (3
ی روی درخت به مدت چندین سال به این صورت که مثاًل خرمای سه سال درختی را به شخصـی بفروشـند و شـاهد باشد به بیع ثمرهمی

ه: نهــی النبــی کــمثــل ســنن کبــری روایــت بــه ایــن صــورت نقــل شــده اســت در بعضــی منــابع باشــد کــه میمطلــب ایــن احتمــال ایــن 
 عن بیع الثمره سنینًا.« سلموآلهوعلیهاهللصلی»

خرمای روی درخـت « سلموآلهوعلیهاهللصلی»فرمایند در زمان رسول اهلل باشد که میدلیل این گروه برای این معنای خالف ظاهر این می
داد و سـپس مـیفروختند ولی پس از بیع، در سال اول و دوم و یا حتی سال آخر، درخت خرمـا ن سه ساله میرا به صورت چند ساله مثاًل
ام پس پول من را پس بده، سپس دعوای خود را کرد که من خرمایی به دست نیاوردهشدند و بایع اعتراض میدو طرف با هم درگیر می

از این نوع بیع، نهی فرمودند و فرمودنـد « سلموآلهوعلیهاهللصلی»آوردند، در اینجا رسول خدا می« سلموآلهوعلیهاهللصلی»نزد رسول خدا 
ها را بفروشـید نـه اینکـه های خود را چند ساله نفروشید بلکه در همان سال وقتی که شکوفه زد و گل کرد، ثمرهکه خرما ها و سایر ثمره

 بفروشید تا سپس دعوایتان بشود. ثمراتی که هنوز موجود نشده است را بخواهید
 شاهدی هم در منابع روایی ما برای این معنا وجود دارد و آن این است که در وسایل الشیعه آمده است که:

1 فَأَبِيعحهح َو  -ِِبْلَبْصَرةِ  ََنًْل  ِل َعْبِد اَّللَِّ ع ِإنَّ  ق حْلتح ِِلَِب  َو َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ِإْْسَاِعيَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َعِن اْبِن َأِب عحَمْْيٍ َعْن رِْبِعيٍ  قَاَل: 
 تح جحِعْلتح ِفَداَك بَ ْيعح السََّنَتْْيِ قَاَل ََل ََبَْس ق حْلتح أحَْسِ ي الثََّمَن َو َأْسَتْثِِن اْلكحرَّ ِمَن التَّْمِر أَْو َأْكَثَر أَِو اْلَعَدَد ِمَن النَّْخِل فَ َقاَل ََل ََبَْس ق حلْ 

2ِلَك فَ َتظَاَلمحواجحِعْلتح ِفَداَك ِإنَّ َذا ِعْنَدََن َعِظيٌم قَاَل أَمَّا ِإنََّك ِإْن ق حْلَت َذاَك َلَقْد َكاَن َرسحولح اَّللَِّ ص َأَحلَّ ذَ  فَ َقاَل ع ََل ت حَباعح الثََّمَرةح َحَّتَّ  -
3يَ ْبدحَو َصَلححَها.  

گونـه فـروختم کـه ثمـن را کـه هـا را ایننهایی در بصره دارم کـه آت که: نخلباشد و مضمون آن این اسکه سند روایت نیز خوب می
هـا را بـرای خـودم اسـتثناء کـردم و آن هـا نفـروختم، آیـا ایـن کـار صـحیح اسـت؟ حضـرت ها یا نخلمشخص کردم مقداری از خرما

 فرمایند که اشکالی ندارد.می
 فرمایند که اشکالی ندارد.یفروشم، حضرت باز مپرسد که ثمره دو سال را میسپس می
حتمـااًل نهـی اگوید که این کار که ثمره دو سال را بفروشیم در بصره، چیز عظیمی است و با این نـوع معاملـه مشـکل دارنـد ـ سائل می

 پیامبر را شنیده بودند فلذا از این نوع بیع احتراز دارند ـ .
ابتدا ایـن نـوع بیـع را « سلموآلهوعلیهاهللصلی»دهم که پیامبرخدا توضیح می طور گفتی من برای شمافرمایند که: حال که اینحضرت می
شان دعوا درگرفت ـ به بیانی که گذشت ـ سپس حضرت فرمودند که ثمـره را قبـل بودند ولی مردم با هم درگیر شدند و بینحالل کرده

سـت بلکـه صل ایـن بیـع حـرام نیی همان سال را بفروشید، پس اهاو به عبارت دیگر فقط میوه نفروشید هایشگل و میوهاز آشکار شدن 
بودنـــد فلـــذا نهـــی پیـــامبر  بـــرای اینکـــه از دعواهـــای مـــردم جلـــوگیری بفرماینـــد چنـــین فرمـــوده«  ســـلموآلهوعلیهاهللصلی»پیـــامبر

 شود.حکومتی می« سلموآلهوعلیهاهللصلی»
 باشد.به صورت چند ساله می پس طبق این روایت مقصود از بیع السنین، بیع ثمره

نیـز آمـده اسـت پـس چـون در روایـت « کراء االرض و بیعهـا»که البته این شاهد را به این صورت جواب داده اند که در بعضی روایات 

                                              

 .4 -175 -5الكافي  -(4)  
 في التهذيب فتظلموا) هامش المخطوط(. -(5 ) 

 .211؛ ص 18ئل الشيعة ؛ ج  وسا. 
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ثمـره سـنینًا( توان روایت را به این معنای خـالف ظـاهر )بیـع الباشد فلذا نمیدیگر بیع االرضین نیز آمده است فلذا مقصود بیع الثمره نمی
 حمل کرد.

 زند.ای به بحث ما ـ بیع موقت ـ نمیالبته اگر این احتمال صحیح باشد، دیگر این روایت ضربه
باشـد، مـثاًل کـاالیی را بفروشـد و اند: مراد از بیع السنین، بیع سلف بدون ذکر اجل معلوم میکه این احتمال را بعض از عامه مطرح کرده (4

 دهد و زمان مشخصی را تعیین نکند.سال دیگر تحویل می 2سال آینده مثاًل  بگوید که آن را تا چند

 باشد.این احتمال خالف ظاهر می

 ای است که مدت تحویل ثمن چندین سال بعد باشد.مراد از بیع سنین، بیع نسیه (5

 مؤید این احتمال، روایتی است که در وسایل الشیعه آمده است:
 ِإَل  اْلْحرحوجَ  أحرِيدح  ِإن ِ ق حْلتح ِِلَِب اْلََْسِن ع َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َسْهِل ْبِن زََِيٍد َعْن َأْْحََد ْبِن ُمحَمٍَّد قَاَل: ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب  1-1

2اْْلَِبالِ  بَ ْعضِ   جحِعْلتح ِفَداَك ِإَنَّ ِإَذا ِبْعَناهحْم بَِنِسيَئٍة َكاَن َأْكَثَر لِلر ِْبِح قَاَل فَِبْعهحْم فَ َقاَل َما لِلنَّاِس بحدٌّ ِمْن َأْن َيْضَطرِبحوا َسَنَتهحْم َهِذِه فَ قحْلتح لَهح  
3بَِتْأِخِْي َسَنٍة ق حْلتح بَِتْأِخِْي َسَنَتْْيِ قَاَل نَ َعْم ق حْلتح بَِتْأِخِْي َثَلٍث قَاَل ََل.  

ز عـراق بـرای ق کوهستانی مثل کرمانشاه و کردستان و... برود کـه امناط خواهد به بعضیکند که میعرض می« علیه السالم»به امام رضا 
رویـد و روند، حضرت فرمودند که امسال که وضعیت معیشتی خوب نیست، اشکالی ندارد به ایـن سـفر بخرید و فروش به آن مناطق می

 روزی کسب کنید.
 کنیم.شتر سود میجا نسیه بفروشیم، بیپرسد که: اگر ما کاالیی را در آنسپس سوال می

 شید.فرمایند که: اشکالی ندارد نسیه یک ساله بفروحضرت می
 دهد؟پرسد که: اگر دو ساله باشد بیشتر سود میسپس سوال می

 فرمایند که: اشکالی ندارد.حضرت می 
 روشیم؟پرسد که: آیا امکان دارد سه ساله نسیه بفسپس سوال می

 ا کنید.فرمایند که: نباید این کار رحضرت می
 پس در روایت بیع السنین هم که اطالق دارد، مقصود این است که چندساله نسیه یا سلف نفروشد.

َمـراِت  َو َنْقٍص ِمـَن الثََّ َو َلَقْد َأَخْذنا آَل ِفْرَعْوَن ِبالسِّنين مقصود از السنین در روایت همان چیزی است که در سوره اعراف بیان شده است: (6
قـالووا  :طور که در آیه شـریفه آمـده اسـتنیز سود است همان« بیع»است و مقصود از « های قحطیسال»و مقصود از آن  ُرونَلَعلَُّهْم َيذَّكَّ

فرمایـد کـه لـی خـدا میباشند وگفتند بیع و ربا مثل هم هستند و هر دو زیادی و سود می  ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّبا َو َأَحلَّ اللَُّه اْلَبْيَع َو َحرََّم الرِّبا

                                              

 من أبواب مقدمات التجارة. 6من الباب  11، و أورد نحوه عن قرب اإلسناد في الحديث 1 -207 -5الكافي  -(2)  
 في نسخة الجبل) هامش المخطوط(. -(3)  

 .35؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
 130 األعراف : . 

و أكثر ما تستعمل السََّنةو في الحول الذي فيه الجدب، يقال: ، [، فعبارة عن الجدب130]األعراف/  : َو َلَقْد َأَخْذنا آَل ِفْرَعْوَن ِبالسِِّنيَن: 294مفردات ألفاظ القرآن، ص: . 
عبارت  -ِسِنين -كه در آيه اخير واژه: اعراف /130 -َو َلَقْد َأَخْذنا آَل ِفْرَعْوَن ِبالسِِّنيَن:  267، ص: 2ق مفردات الفاظ قرآن، جترجمه و تحقي) ْسَنَت القوم: أصابتهم السََّنةو َأ

گويند: َأْسَنَت القوُم: يعنى قحطى زده مى در سالى است كه در آن خشكسالى و قحطى باشد نه هر سالى. -َسَنة -از خشكسالى و قحطى است و بيشتر كاربرد واژه
 (شدند.

 275قرة :  الب. 



10 

 

های قحطـی از سود بـردن در سـال« سلموآلهوعلیهاهللصلی»فلذا در روایت پیامبر سود در بیع را حالل کردم و سود در ربا را حرام کردم، 
 اند.نهی فرموده

 
ت است، پس اظر به بحث بیع موقتوانیم بگوییم که این روایت تنها نپس با وجود این احتماالت متعدد در معنای این روایت، چطور می

 شود.حداقل این است که روایت مجمل می
 

 در روایت ذکر شده است، که خود چندین احتمال دارد: «نهی»مطرح شده در روایت،  از حیث حکِم
  ارشادی است: داللت بر بطالن این معامله دارد.نهی 

  حرمت این معامله دارد. بر است:داللتنهی تکلیفی الزامی 

 است: داللت بر کراهت این معامله دارد. کلیفی تنزیهینهی ت 

 که در صورت تکلیفی بودن نهی، تالزمی با بطالن ندارد.
 توان روایت را دلیل بر بطالن این نوع از معامله قرار داد. و چون در ارشادیت، ظهور ندارد نمی

 باشد.پس از حیث داللت حکمی نیز، این روایت مخدوش می
 

 باشد.روایت مورد بحث سندًا و داللتًا مخدوش است فلذا این اشکال وارد نمی: شکال چهارمنتیجه بررسی ا
 

 ای که در بیع موقت بایستی بررسی شود این است که:تنها نکته :اشکال چهارم بر ادله صحت قرارداد اختيارمعاملهکبرای نتیجه بررسی 
  شودمیومات صحت معامالت مشمول اطالقات و عم ،ستاگر بیع موقت عرفی و عقالئی ا. 

 شود. بیع عقالئی و عرفی نیست فلذا مشمول عمومات و اطالقات صحت معامالت نمی واگر 
 پس تنها اشکالی که به بیع موقت وارد است، اشکال سوم است.

 توان حکم به صحت بیع موقت نمود.و به این دلیل نمی
 بپردازیم.  وی این اشکالصحیح بوده است و باید به بررسی صغر« د اختيارمعاملهاشکال چهارم بر ادله صحت قراردا»پس تا اینجا کبرای 

 
 
 

 
 
 
  

 
 


