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بيع سلم در مذاهب اسالمی


محمد صادقی

(تاریخ دریافت2931/01/12 :؛ تاریخ پذیرش)2931/00/01 :

چکیده
عقد سلم یکی از اقسام عقد بیع است که در آن ثمن نقدی پرداخت می شود و مبیع در آینده تهیه شده ی ا س اخهه م ی ش ود ودر اخهی ار
مشهری قرار می گیرد .نسبت به تعریف اصطالحی سلم در مذاهب مخهلف ،اخهالف نظر وجود دارد .برخی آن را بیع شئ موصوف در ذمه
بالفظ سلم دانسهه و برخی آن را خرید مال مدتدار به نقد میدانند .فقها اتفاق دارند براین که عقد سَلَم از نظر شرعی صحیح و جایز است
و برای اثبات آن به کهاب ،سنت و اجماع اسهدالل نمودهاند .ارکان عقد سلم عبارتند از مهعاقدین ،ثمن (قیمت) ،مسلم فیه (مورد معامله) و
صیغه .شرایط مهعاقدین همان شرایطی است که در قواعد عمومی قراردادها و عقد بیع برای طرفین معامل ه مط را اس ت.در م ورد ل زوم
اسهعمال لفظ سلم برای این عقد اخهالف نظر وجود دارد .نسبت به ثمن و مسلم فیه شرایط مهعددی بیان شده اسهو در ب اره آن اخ هالف
نظر وجود دارد .در این مقاله دیدگاه مذاهب خمسه در مورد تعریف عقد سلم ،شرایط ثمن و شرایط مسلم فیه مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژگان
امامیه ،اهل سنت ،بیع ،سلف ،سلم.

 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmsadeghi4817@yahoo.com :
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مقدمه
بر طبق مادة  333قانون مدنی بيع عبارتست از تمليك عين در برابر عوض معلوو  ،كوه از تعریو
مشهور در فقه اقتباس شده است .بيع از عقود معوض و تمليكی است و بعد از تحقق عقد هر یك
از عوضين به طرف مقابل انتقال مییابد یعنی مبيع به مالكيت مشتري و ثمون بوه مالكيوت بوایع در
میآید.
عقد بيع یكی از عقود معين در قانون مدنی ،فقوه اماميوه (اموا خمينوی3 ،4 ،4141 ،؛ االراكوی،
 .)3 ،4141و اهل سنت(الزحيلی .)311 ،1 ،4141 ،به شمار میرود و شرایط عمومی و اختصاصوی
براي آن لحاظ شده است .شرایط عمومی آن همان شرایط عمومی موادة  414قوانون مودنی ،یعنوی
قصد و رضاي طرفين ،اهليت طرفين ،موضوع معين و مشروعيت جهت معامله میباشود و شورایط
اختصاصی آن شرایطی است كه مربوط به مبيع است یعنی باید جنس و وص

و مقدار مبيع معلو

باشد ،خرید و فروش آن قانوناً ممنوع نباشد ،ماليت داشته باشود ،منفعوت عقاليوی مشوروع داشوته
باشد ،مقدور التسليم باشد و در صورتی كه مبيع عين معين یا در حكوم معوين اسوت هنگوا عقود
موجود باشد.
در قرارداد بيع ممكن است مبيع عين معين و موجود باشد یا به صورت كلی در ذمه باشد یا در
آینده بوجود آید .بيع سلم نوعی بيع است كه مربوط به آینده است و در این مقاله دیودگاه موهاه
خمسه در مورد آن بررسی می گردد.
تعريف سلم
معناي سَلَم در لغت؛ سال و عافيت ،گردن نهادن ،پيش فروش یا پيش خرید مویباشود (الجوزري،
 311 ،4 ،4143و 313؛ الزبيدي311 ،43 ،4141 ،؛ الخووري الشورتونی343 ،4 ،4331 ،؛ ابووعمرو،
333 ،4143؛ الطریحووی33 ،3 ،4331 ،؛ جعفووري لنگوورودي4414 ،3 ،4333 ،؛ دهخوودا،1 ،4333 ،
 .) 43334به سَلَم ،سَلَ
ولی سَلَ

هم گفته میشود اما سَلَم لغت اهل حجاز است و سَلَ

اعم از سَلَم است زیرا سَلَ

لغت اهل عوراق،

بر قرض هم اطالق میشود (ابون منووور334 ،3 ،4143 ،؛

الجوهري413 ،1 ،4144 ،؛ معين.)4144 ،4 ،4331 ،
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اما تعری

اصطالحی سلم در مهاه

مختل

تفاوت دارد:

به نور شافعيه سَلَم بيع شئ موصوف است در ذمه بالفظ سلم (النووي34 ،4 ،4144 ،؛ الشربينی،
34 ،3 ،4144؛ الخن .)11 ،3 ،4143 ،اما اگر با لفظ بيع باشد اختالف است ،برخی آن را بيع دانسته
و احكا و شرایط بيع مانند مدتدار بودن ثمن و امكان تأخير پرداخت ثمن از مجلوس عقود را در
آن جاري میدانند (الهيتمی413 ،4 ،4144 ،؛ الجزیري.)313 ،4 ،4141 ،
بعضی دیگر آن را سَلَم دانستهاند و مالك اصلی را معنوی مویداننود نوه لفوظ ،بنوابراین توأخير
پرداخت ثمن و مدتدار بوودن ثمون در ایون معاملوه جوایز نمویباشود (النوووي413 ،3 ،4141 ،؛
العمرانی الشافعی .)313 ،3 ،4143 ،اما نوور برتور در موهه

شوافعی در صوورتی سولم را محقوق

می داند كه لفظ سلم بكار رود و اگر لفظ بيوع اسوتفاده شوود بيوع اسوت (الرملوی433 ،1 ،4141 ،؛
البغوي.)131 ،3 ،4143 ،
حنفيه سَلَم را خرید مال مدتدار به نقد مویداننود (السرخسوی413 ،44 ،4141 ،؛ الصواررجی،
13 ،4 ،4144؛ ابوون نجوويم443 ،3 ،4144 ،؛ ابوون عابوودین111 ،3 ،4141 ،؛ طهموواز،1 ،4144 ،
.)431صاح

نقد (پول) را مسلم یارب السلم و صاح

كاالي مودت دار را مسولَم اليوه و كواال را

مسلَم فيه و ثمن را رأس المال (سرمایه) یا مسلَم مینامند.
اگر شخصی گند مدت دار تا مدت معين را به صورت نقد بخرد سلم است و مشتري مسولِوم،
بایع مسلَم اليه ،گند مسلَم فيه و ثمن مسلَم است (السومرقندي .)3 ،4 ،4141 ،بوراي تحقوق سَولَم
شرط نيست كه لفظ سَلَم یا سَلَ

بكار رود بلكه بيع و شراء (خرید و فروش) نيز بالفظ سَلَم واقوع

میشود (الكاسانی134 ،1 ،4143 ،؛ البلخی443 ،3 ،4143 ،؛ الرامفوري.)133 ،3 ،4144 ،
مالكيه در تعری

سلم گفتهاند :عقد معاوضهاي است كه موج

اشوتغال ذموه بوه ريور عوين و

منفعت می شود كه عوضين نيز متماثول نيسوتند (المغربوی133 ،3 ،4143 ،؛ المجواجی31 ،4144 ،؛
الخرشی المالكی.)33 ،3 ،4143 ،منوور از معاوضه داراي عوض بودن است كه هر طرفی به طورف
مقابل میپردازد كه بدین سان صدقه ،هبه و سایر عقودي كه معاوضهاي نيست خارج میشود.
باقيد «ريرعين» فروش كاال در مقابل عين مدتدار مانند طال و نقره از تعری

خارج میگردد و
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با قيد «رير منفعت» كرایۀ خانه و امثال آن خارج میگردد زیرا این موارد عقد معاوضهاي است كوه
یكی از عوضين منفعت است .قيد «متماثل نبودن عوضين» قرض را كه یكی از معانی سَولَ

اسوت

خارج مینماید.
برخی نيز سَلَم را فروش شئ موصووف مودتدار در ذمّوه ،بوه ريور جونس معرفوی نموودهانود
(الزحيلی113 ،4 ،4144 ،؛ الصاوي433 ،3 ،4141 ،؛ آل مبارك االحسايی.)113 ،3 ،
به نور حنابله سلم عقدي است بر شيئ كه قابليت فروش دارد به صورت موصوف در ذمّوه توا
موودت معووين (المقدسووی314 ،1 ،4141 ،؛ الموورداوي31 ،1 ،4333 ،؛ الشووویكی311 ،4 ،4143 ،؛
الغامدي434 ،4 ،4143 ،؛ الفهد المزید431 ،4 ،4144 ،؛ االشقر.)14 ،4 ،4141 ،ذمّه وصفی است كه
به وسيلۀ آن مكل

اهليت الزا و التزا پيدا میكند (السيوطی .)441 ،1 ،4144 ،این معاملوه بوالفظ

بيع نيز صحيح است بلكه با هر لفوی كه بيع با آن صحيح است (مانند تملك و هبه) نيز سَلَم واقوع
میشود (ابووالخير133 ،4 ،4144 ،؛ ابون مفلوح434 ،1 ،4143 ،؛ الزركشوی3 ،1 ،4143 ،؛ البهووتی،
.)333 ،3 ،4143
از دیدگاه اماميه ،سَلَم خرید كلی مدتدار در مقابل ثمن نقد است (خوانساري343 ،3 ،4331 ،؛
طباطبايی411 ،1 ،4144 ،؛ العاملی141 ،3 ،4141 ،؛ نجفی.)433 ،41 ،محقق قموی در تعریو

بيوع

سلم مینویسد« :خریدن مال موصوفی است مضمون در ذمّه تا مدت معلو بوه موال موصووفی كوه
حاضر باشد و در مجلس بيع قبض شود یا در حكم حاضر مقبوض باشد مثل ایون كوه در مجلوس
بيع نبوده و بعد از بيع حاضر كرده و قبل از تفرق به قبض مشتري داده شوود ،از ایون بواب اسوت
هرگاه بخرد آن چيز را به دینی كه از مشتري طل

دارد» (قمی.)431 ،4 ،4331 ،

از بررسی دیدگاهها و نوریات مطرح شده میتوان نتيجه گرفت كه سَلَم ،قرارداد فروشی اسوت
كه در آن فروشنده تعهد می كند كاالي خاصی را براي خریدار در آینده تهيه كند در مقابل عوضوی
كه هنگا عقد دریافت میدارد .در این قرارداد ثمن نقد است اما فراهم كردن كاالي خریداري شده
به تأخير میافتد.
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مشروعیت سلم
فقها اتفاق دارند براین كه عقد سَلَم از نور شرعی صحيح و جایز است و براي اثبات آن به كتواب،
سنت و اجماع استدالل نمودهاند.
مسمي فااتتوو » (سورة بقره ،آیوه
از قرآن كریم به آیه شریفۀ «اي ايها الذين آمنوا اذاتداينتم بدين ايل اجل ّ
 .)434استدالل نمودهاند .یعنی اي كسانی كه ایموان آوردهایود هنگوامی كوه بودهی مودتداري بوه
یكدیگر پيدا میكنيد آن را بنویسيد.
دین در این آیه عا است و شامل دین سلم نيز میگردد ،زیرا دین هر چيزي است كوه در ذموه
قرار گيرد و ابن عباس هم در تفسير آیه ،سَولَم را ذكور كورده اسوت (نجفوی433 ،41 ،؛ الشوافعی،
13 ،3 ،4143؛ السرخسووی413 ،44 ،4141 ،؛ القرافووی443 ،1 ،4111 ،؛ المقدسووی314 ،1 ،4141 ،؛
الخن .) 13 ،3 ،4143 ،در سنت ،روایت شده كه پيامبر (ص) وارد مدینه شود در حوالی كوه مورد
خرما را پيش فروش میكردند ،پيامبر (ص) فرمود« :هر كس سل
معلو و مدت معلو سل

میكند باید در كيل معلو  ،وزن

نماید» یعنی پيامبر (ص) آن را نهی نكرد ،بلكه با این بيان تأیيود نمووده

است (الشوافعی11 ،4143 ،؛ السرخسوی413 ،4141 ،؛ المقدسوی ،هموان؛ الرملوی434 ،1 ،4141 ،؛
المغربی133 ،3 ،4143 ،؛ الزحيلی 113 ،4 ،4144و 113؛ البخاري ،11 ،3 ،4141 ،ح 4431و.)4414
هدف اصلی از این معامله ،برآوردن نيازهاي كشاورزان بود كه براي رشود محصووالت و بوراي
تهيۀ آذوقۀ خانوادة خوود توا زموان برداشوت ،نيازمنود پوول بودنود .بعود از ممنوعيوت ربوا ،آنهوا
نمیتوانستند قرض بگيرند بنابراین به آنها اجازه داده شد تا محصوالت كشواورزي خوود را پويش
فروش كنند.
همچنين تجار عربی باید كاالهایی را به سایر نقاط صادر و برخی كاالهوا را بوه سورزمين خوود
وارد میكردند .آن ها براي انجا این تجارت نيازمند پول بودند و پس از ممنوعيت ربا نمیتوانستند
از مشتریان قرض بگيرند .بنابراین به آنها اجازه داده شد تا كاالهاي خود را پيش فروش كنند .پس
از دریافت قيمت ،به راحتی میتوانستند تجارت مهكور را انجا دهند.
از دیدگاه اماميه سنت متواتر بر جواز بيع سَلَم وجود دارد (نجفی ،هموان؛ موسووي سوبزواري،
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 .)43 ،43 ،4143اجماع عملی مسلمين هم برجواز بيع سلم است ،زیرا در زمان بعثوت مورد سَولَم
می كردند و پيامبر نهی نفرمود و صحابه هم از این معامله استفاده میكردند و از آن زمان تاكنون نيز
تعامل مسلمين بر این معامله وجود داشته اسوت (الصواررجی13 ،4 ،4144 ،؛ ابون نجويم،3 ،4144
443؛ نجفی ،همان).
نيروهاي توليدي جامعه مانند كشاورزان ،صنعتگران به بيع سلم نياز دارند ،زیرا معموالً نيازمنود
سرمایه هستند و با پيش فروش توليدات خود وجوهی به دست آورده و بوه وسويلۀ آن مویتواننود
توليد نمایند ،مثالً مواد خا بخرند و مخارج و هزینههاي كارخانه و مزرعه را تأمين كنند و هنگامی
كه توليدات آماده شد در سررسيد به مشتري تحویل دهند.
بنابراین فروشندگان در بيع سلم ،از یك طرف به سرمایه دسترسی پيدا میكنند و از طرف دیگر
نياز به جستجوي مشتري براي فروش ندارند چون از قبل آن را فروختهاند .مشتريها هم با قيموت
ارزانتري به كاالي مورد نور دسترسی پيدا میكنند.
امروزه سلم میتواند به عنوان یك مدل سرمایهگهاري توسط بانكهوا و مسسسوات موالی بكوار
رود چون معموالً قيمت سلم كمتر از قيمت كاالي نقدي است ،تفاوت بين دو قيمت میتواند سود
مناسبی براي بانكها و مسسسات مالی باشد.
بانك ها براي اطمينان از این كه فروشونده كواال را در تواریو موورد توافوق تحویول خواهود داد
میتوانند از او تقاضاي دادن تأمين نمایند كه ممكن است به شكل گارانتی ،رهن یا وثيقه باشد.
عمو فقهاي اهل سنت جواز سلم را برخالف قياس وقاعده مویداننود زیورا سَولَم نووعی بيوع
معدو است و بيع معدو مستلز ررر است زیرا معلو نيست در سررسيد به كاال دست مییابد یوا
نه ،اما پيامبر (ص) آن را تجویز نموده چون مورد نياز مرد بوده است (الكاسانی.)134 ،1 ،4143 ،
برخی از اهل سنت گفتهاند پيامبر (ص) از بيع معودو نهوی فرموود و سولم را تجوویز كورد و
عبارتی كه در این زمينه نقل شده است حدیث نبوي است (كاسانی ،هموان) .اموا برخوی دیگور آن
عبارت را حدیث نمیدانند بلكه میگویند آنچه پيامبر (ص) به حكيم بن حزا فرموود ایون اسوت
«آنچه نزد تو نيست نفروش» (االشقر.)431 ،4 ،4143 ،
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به همين جهت ابن قيم برخالف نور اكثر ،سَلَم را مطابق قاعده دانسته است (الجوزیه 41 ،4 ،و
414 ،1 ،4144؛ ابن تيميه .)133 ،1 4313 ،به نور ایشان ،منوور پيامبر (ص) از این نهی یا فوروش
عين معين بوده است یعنی كاالي معينی مربوط به شخصی دیگور را قبول از ایون كوه از صواحبش
بخرد ،به دیگري بفروشد و بعد از فروش درصدد تحصيل آن و تسليم به مشتري برآید و یا منوور
فروش چيزي است كه شخص قادر به تسليم آن نيست هر چند در ذمّه باشد.
به نور ابن قيم معنی دوّ منوور بوده است بنابراین شخص ضامن كاالیی اسوت كوه نمویدانود
تحصيل میشود یا نه .اگر سلم مدتدار باشد دینی از دیون است و همانند خریود بوا ثمون مسجول
(نسيه) است یعنی فرقی نيست كه ثمن مدتدار و در ذمّه باشد یا مبيع چنين باشود .بنوابراین سَولَم
همانند نسيه مطابق قاعده است.
برخی از حنفيه نيز همين نور را پهیرفتهاند (ابن الهما .)441 ،3 ،
قرارداد سلم در قوانين برخی كشورهاي عربی وارد شده است .در قانون مدنی اردن موواد 134
تا  ،133قانون مدنی سودان مواد  443تا  ،444و قانون مدنی یمن مواد  114تا  111به بحوث سولم
اختصاص یافته است.
در قانون مدنی سوریه تصریح به سلم وجود ندارد و دليل آن دیدگاه وسيعی اسوت كوه قوانون
مدنی سوریه نسبت به معاملۀ كاالي آینده دارد (سوار.)431 ،4444 ،
دكتر سنهوري نيز دربارة سلم در قانون مدنی مصر مینویسد:
« در قانون مدنی مصر نص خاصی راجع به بيع سلم وجود ندارد وقانون نياز به آن نودارد زیورا
فروش كاالي آینده از نور قانون مدنی جایز است به شرط این كه محتمول الوجوود باشود بنوابراین
جایز است كاالهاي آینده و مكيالت و موزونات را فروخت هر چند در حال حاضر موجود نباشد،
و بيع به این شكل تابع قواعد عامه است بنابراین الز نيست ثمن در مجلس عقد پرداخوت گوردد
یعنی شرایط سلم در این موارد جاري نيست» (السنهوري.)443 ،1 ،
در قانون مدنی ایران مقرراتی راجع به بيع سلم بيان نشده است اما حقوقودانان از مفواد برخوی
مواد (ماده  314قانون مدنی) جواز عقد سلم را استفاده نمودهاند (امامی.)111 ،4 ،4333 ،
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شرايط سلم
اركان عقد سلم عبارتند از متعاقدین ،ثمن (قيموت) ،مسولم فيوه (موورد معاملوه) و صويغه .شورایط
متعاقدین همان شرایطی است كه در قواعد عمومی قراردادها و عقد بيع براي طرفين معامله مطورح
است .دربارة صيغۀ سلم نيز در ضمن بررسوی تعواری

سولم در موهاه

مطوالبی را بيوان كوردیم.

بنابراین در این قسمت شرایط مربوط به ثمن و مسلم فيه در عقد سلم را مطرح مینماييم.
نسبت به ثمن و مسلم فيه شرایط متعددي بيان شده است كه به مهمترین آنها اشاره میشود:
بند اول :شرايط ثمن

 .4ثمن باید معلو باشد؛ یعنی از طریق بيان جنس ،نوع ،مقدار و اوصواف ،مشخصوات ثمون بيوان
گردد و نمی توان به مشاهده و رؤیت اكتفا كرد هر چند در بيع مطلوق بوه مشواهده اكتفوا مویشوود
(نجفی411 ،41 ،؛ القرافی411 ،1 ،4111 ،؛ السومرقندي.)1 ،4 ،4141 ،حنفيوه و برخوی از شوافعيه
مشاهده را براي علم به ثمن كافی دانسته و آن را رافع جهالت دانستهاند (البغووي133 ،3 ،4143 ،؛
الخن .)13 ،3 ،4143 ،شافعيه ذكر اوصافی مانند خوبی یا بدي ثمن را شرط نمیدانند و در صورتی
كه مطلق باشد عرفاً به فرد اعلی از آن كاال منصرف است ،اما میتوان خوبی یا بودي را در قورارداد
شرط نمود .آن چه مهم است بيان صفاتی است كه كاال را معين مویكنود و بوه آن صوفات شوناخته
میشود (النووي.)34 ،4 ،4144 ،
 .4ثمن در مجلس عقد (هنگا قرارداد) پرداخت شود؛ این شرط در سلم مقورر شوده توا سولم
مشمول فروش دین به دین نگردد (نجفی413 ،؛ الرملی431 ،1 ،4141 ،؛ الزركشوی41 ،1 ،4143 ،؛
الشربينی34 ،3 ،4144 ،؛ طهماز .)413 ،1 ،4144 ،اما راجع به چگونگی آن بوين موهاه

اخوتالف

نور وجود دارد.
حنفيه پرداخت ثمن در مجلس عقد را الز میدانند خواه ثمن پول نقد باشد یا كاال ،البتوه الز
نيست در ابتداي مجلس پرداخته شود بلكه باید قبل از جدایی و تفرق متعاقدین پرداخت شود هور
چند مجلس عقد به طول انجامد .اگر هر دو از مجلس عقد حركت كرده و راه بروند و بعد از طویّ
مسافتی قبل از تفرق ثمن پرداخت شود صحيح است.
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اگر تأخير در پرداخت ثمن در نتيجۀ شرط باشد مثل این كه مشتري شرط نماید كه ثمون را بوا
تأخير خواهد پرداخت در این صورت سلم فاسد است خواه تأخير كوتاه باشد یا طوالنی ،اموا اگور
تأخير بدون شرط باشد برخی از حنفيه آن را فاسد دانستهاند (السرخسی414 ،44 ،4141 ،؛ البلخی،
 443 ،3 ،4143و 441؛ ابن نجيم431 ،3 ،4144 ،؛ ابن عابدین.)131 ،3 ،4141 ،
حنابله پرداخت ثمن در مجلس عقد و قبل از تفرق را شرط میدانند .هر چيزي كوه بوه معنواي
قبض و پرداخت باشد نيز صحيح است مانند این كه ثمن قبل از عقد نزد طرف معامله امانت بووده
باشد (المرداوي441 ،1 ،4333 ،؛ الشویكی314 ،4 ،4143 ،؛ الحجاوي 431 ،4 ،4143؛ جالو محمد،
.)334 ،4 ،4144
اما مالكيه تسليم ثمن در مجلس عقد را الز نمیدانند بلكه به نور آنها دو یوا سوه روز توأخير
جایز است خواه بوا شورط یوا بودون شورط باشود (الدسووقی411 ،3 ،؛ الزحيلوی113 ،4 ،4144 ،؛
القرطبی444 ،4 ،4333 ،؛ عبداهلل.)133 ،4 ،
شافعيه پرداخت ثمن در مجلس عقد را شرط دانسته و قبض حقيقی را صحيح میدانند بنابراین
حواله هر چند از محال عليه باشد و در مجلس قبض شود صحيح نيسوت (نوووي413 ،3 ،4141 ،؛
الهيتمی .)411 ،4 ،4144
اگر ثمن منفعت باشد مثل این كه منافع منزل به عنوان ثمن قورارداده شوود الز اسوت قبول از
تفرق ،منزل را تسليم كند ،در این صورت هر چند قبض حقيقی تحقق نيافته ،اموا تسوليم منوزل بوه
معناي امكان بهرهبرداري بوده و به منزلۀ قوبض حقيقوی اسوت (الشوربينی33 ،3 ،4144 ،؛ البغووي،
.)133 ،3 ،4143
به نور اماميه ،ثمن باید قبل از تفرق پرداخت گردد و عد پرداخت ثمن موج

بطالن معاملوه

میشود .اگر بخشی از ثمن پرداخت شود معامله نسبت به آن بخش صحيح و نسبت به باقی باطول
است.
اگر ثمن ،دین در ذمّۀ بایع باشد صحيح است مشروط بر این كوه حوال بووده ،و مودت نداشوته
باشد (نجفی431 ،؛ العاملی144 ،3 ،4141 ،؛ الكركی.)443 ،1 ،4141 ،
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در روایات ،نشانی از لزو پرداخت قيمت در قرارداد سلم دیده نمیشود و فقهاي متقد نيز توا
زمان شيو طوسی به لزو پرداخت قيمت اشارهاي نكردهاند در حالی كه شرایط دیگور سولم ،نويور
ذكر جنس و وص

و مقدار و تعيين مدت در روایات مورد تصریح و تأكيد قرار گرفتوه و فقهواي

متقد هم به بيان آنها پرداختهاند.
شيو صدوق در كتاب المقنع بيع سل

را مطرح نموده و آن را جایز دانسته است ولوی شورایط

آن را ذكر نكرده است (الصدوق .) 334 ،4141 ،و در كتاب الهدایۀ ،از بيع سل

سوخنی بوه ميوان

نياورده است (الصدوق 343 ،4143 ،و .)341
شيو مفيد در كتاب مقنعه دربارة بيع سل

بحث كرده اسوت .وي ضومن ایون كوه آن را جوایز

دانسته بر پارهاي از فقهاي عامّه كه آن را جایز نمیدانند اشكال نموده است ،اما به شورایط صوحت
سلم ،از جمله پرداخت قيمت اشارهاي ندارد (المفيد 113 ،4141 ،و .)344
سيد مرتضی مشهور به علم الهدي در كتاب االنتصار ،همانند استاد خود شيو مفيد ،به جواز بيع
سل

معتقد بوده و بر صحت آن ادعاي اجماع نموده است ولی شورایط آن را بيوان نكورده اسوت

(المرتضی.)111 ،4141 ،
شيو طوسی در كتاب النهایۀ ،در بحث سل
وص

دو شرط براي آن بيان كرده است :ذكور جونس و

مورد معامله و تعيين مدت معامله ،اما به لزو پرداخت قيمت اشارهاي نمویكنود (الطوسوی،

.)311 ،4314
بنابراین عالوه براین كه در روایات به لزو پرداخت قيمت تصریح نشده است ،فقها نيز تا زمان
شيو طوسی پرداخت قيمت را جزو شرایط سل

ذكر نكرده انود و حتوی شويو طوسوی در كتواب

النهایۀ ،با وجود این كه در مقا بيان شرایط صحت بيع سل

بوده ولوی از لوزو پرداخوت قيموت

سخنی به ميان نياورده است .برخی دیگر مانند ابن جنيد تأخير پرداخت قيمت در بيع سول

را توا

سه روز جایز دانستهاند (اشتهاردي.)433 ،4143 ،
پس از شيو طوسی بسياري از فقهوا لوزو پرداخوت قيموت را از شورایط صوحت بيوع سول
دانسته اند (الحلبی443 ،4143 ،؛ الطوسی414 ،4143 ،؛ الحلیّ343 ،4 ،4144 ،؛ الحلّوی،44 ،4144 ،
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 331و 433 ،1 ،4143؛ العووواملی 434 ،4 ،4141 ،و 144 ،3 ،4141؛ الطباطبوووايی413 ،1 ،4144 ،؛
البيهقی444 ،4143 ،؛ الحلّی.)33 ،4 ،4331 ،
بررسی نورات فقها روشن میسازد كه لزو پرداخت قيمت در سولم ،نوریوۀ مشوهور اسوت و
حتی ادّعا شده كه فقها بر این نور اجماع دارند .ولی با وجود این برخوی از فقهوا ،لوزو پرداخوت
قيمت در بيع سلم را مورد تردید قرارداده و دليل قابل استنادي بر این ادعا نيافتهاند.
عالوه بر ابن جنيد كه به نوریهاش اشاره شد ،احمد بن طاوس صاح
از نجفی ) 431 ،41 ،و یوس

بحرانی صاح

تصریح نمودهاند كه نص و دليلی بر این مطل

كتاب البشري (بوه نقول

كتاب الحودايق الناضورة (بحرانوی)41 ،44 ،4333 ،
وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران راجع به لزو پرداخت ثمن بيانی ارايه نشده است .برخی از حقوقدانان به
پيروي از فقه و با استناد به این كه در ماده  331قانون مدنی ،بيع صرف به عنوان مثال بوراي بيعوی
كه قبض ثمن شرط صحت آن است آورده شده ،اعتقاد دارند كه از دیدگاه قانون مودنی نيوز قوبض
ثمن شرط صحت سلم است و باید در مجلس عقد صورت پهیرد (امامی111 ،4 ،4333 ،؛ جعفري
لنگرودي.)134 ،4 ،4313 ،
برخی دیگرازحقوقدانان سكوت قانون مدنی دراین زمينه را به معناي اجراي قواعد عموومی در
سلم دانستهاندبنابراین به نورقانون مدنی قبض ثمن ازشرایط صوحت نيسوت (كاتوزیوان،4 ،4333 ،
.)343
بند دوم :شرايط مسلم فیه

 .4مسلم فيه عين معين نباشد بلكه به صورت كلی در ذمّوه باشود چوون مسولم فيوه در ذمّوه قورار
میگيرد و عين معين نمیتواند در ذمّه واقع شود (نجفی433 ،؛ النوووي .)34 ،4 ،4144 ،اگور عوين
معين در ملك بایع باشد میتواند به صورت نقدي بفروشد و نياز به بيع سلم نيست.
 .4مسلم فيه باید چيزي باشد كه صفات آن قابل ضبط و تعيوين باشود (نجفوی434 ،؛ النوووي،
33 ،4144؛ المقدسی334 ،1 ،4141 ،؛ النجدي .)314 ،4144 ،همچنوين بایود از اشويايی باشود كوه
احتمال وجود آن در سررسيد زیاد باشد (نجفی341 ،؛ البغوي.)131 ،4143 ،
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نمیشود را صحيح نمویداننود (الزحيلوی،4144 ،

مالكيه سلم نسبت به چيزي كه عادتاً توصي

 .)134حنفيه وجود كاال در بازار از زمان قرارداد تا زموان تحویول را الز دانسوتهانود (السرخسوی،
414 ،44 ،4141؛ السمرقندي.)44 ،4 ،4141 ،
 .3مسلم فيه باید معلو باشد بنابراین باید جنس ،نوع ،مقدار و اوصاف مسلم فيوه بيوان گوردد.
(نجفی431 ،؛ النجدي314 ،4144 ،؛ الصاوي.)434 ،3 ،4141 ،
 .1مسلم فيه مدتدار باشد و مدت سلم نيز معلو باشد .یعنی معلوو باشود كوه مسولم فيوه در
مدت معينی تحویل داده میشود .بنابراین قراردادن مدت نامعلو براي تسوليم ،ماننود زموان نوزول
باران صحيح نيست (نجفی411 ،؛ المقدسی331 ،4141 ،؛ الدمنهوري.)341 ،4 ،4141 ،
حنفيه گفتهاند این مدت نباید كمتر از یك ماه باشد (السرخسی ،همان؛ السمرقندي)44 ،4141 ،
مالكيه اقل مدت را مقداري میدانند كه از نص

ماه ( 41روز ) بيشتر باشد هر چند بوه مقودار

كمی (الصاوي.) 434 ،4141 ،
به نور شافعيه مدت دار بودن سلم الز نيست بلكه سلم حال و نقد نيز صحيح است (العمرانی،
.) 313 ،1 ،4143
از نور اماميه براي مدت سلم حدّي وجود ندارد بلكه الز است كه مدت به روز ،مواه یوا سوال
معين شود و این مدت می تواند كم باشد مانند یك روز ،یا زیواد باشود ماننود  44سوال یوا بيشوتر.
(العاملی.) 143 ،4141 ،
نتیجه
طبق بررسی هاي انجا شده در این تحقيق نتایج زیر بدست آمد:
 شافعيه سَلَم را بيع شئ موصوف است در ذمه بالفظ سلم می دانند .حنفيوه سَولَم را خریود موالمدتدار به نقد میدانند .مالكيه در تعری

سلم گفتهانود :عقود معاوضوهاي اسوت كوه موجو

اشتغال ذمه به رير عين و منفعت میشود كه عوضين نيز متماثل نيستند.
 به نور حنابله سلم عقدي است بر شيئ كه قابليت فروش دارد به صورت موصوف در ذمّوه توامدت معين .از دیدگاه اماميه ،سَلَم خرید كلی مدتدار در مقابل ثمن نقد است.
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 فقها اتفاق دارند براین كه عقد سَلَم از نور شرعی صحيح و جایز اسوت و بوراي اثبوات آن بوهكتاب ،سنت و اجماع استدالل نمودهاند.
 عمو فقهاي اهل سنت جواز سلم را برخالف قياس وقاعده مویداننود زیورا سَولَم نووعی بيوعمعدو است و بيع معدو مستلز ررر است زیورا معلوو نيسوت در سررسويد بوه كواال دسوت
مییابد یا نه ،اما پيامبر (ص) آن را تجویز نموده چون مورد نياز مرد بوده است.
 اركان عقد سلم عبارتند از متعاقدین ،ثمن (قيمت) ،مسلم فيه (مورد معاملوه) و صويغه .شورایطمتعاقدین همان شرایطی است كه در قواعد عمومی قراردادها و عقد بيوع بوراي طورفين معاملوه
مطرح است.
 شرایط ثمن عبارتند از این كه ثمن باید معلو باشد؛ یعنی از طریق بيان جونس ،نووع ،مقودار واوصاف ،مشخصات ثمن بيان گردد و نمیتوان به مشاهده و رؤیت اكتفا كرد هور چنود در بيوع
مطلق به مشاهده اكتفا میشود .ثمن باید در مجلس عقد (هنگا قرارداد) پرداخت شود.
 شرایط شرایط مسلم فيه عبارتند از این كه مسلم فيه عين معين نباشد بلكه به صوورت كلوی درذمّه باشد ،و مسلم فيه باید چيزي باشد كه صفات آن قابل ضبط و تعيين باشد .مسلم فيوه بایود
معلو باشد بنابراین باید جنس ،نوع ،مقدار و اوصاف مسلم فيه بيان گردد .مسلم فيوه مودتدار
باشد و مدت سلم نيز معلو باشد.
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منابع و مآخذ
 .4ابن الهما  ،كمال الدین محمد ،بیتا ،شرح فتح الباري ،داراحياء التراث العربی ،ج .3
 .4ابن تيميه ،احمد بن عبدالحليم 4313 ،ه.ق ،الفتاوي الكبري ،دارصادر ،بيروت ،چ دو  ،ج .1
 .3ابن عابدین ،محمد امين 4141 ،ه .ق ،ردالمحتار علی الدّر المختار ،دارالكت

العمليوۀ ،بيوروت،

چ اول ،ج.3
 .1ابن مفلح ،ابراهيم بن محمد 4143 ،ه.ق ،المبدع ،دارالكت

العلميۀ ،بيروت ،چ اول ،ج.1

 .1ابن منوور ،محمد 4143 ،ه .ق ،لسان العرب ،داراحياء التراث العربی ،بيروت ،چ اول ،ج.3
 .3ابن نجيم ،زینالدین 4144 ،ه .ق ،البحر الرايق فی شرح كنز الدقايق ،داراحيواء التوراث العربوی،
بيروت ،چ اول ،ج.3
 .3ابوالخير ،علی عبد الحميد 4144 ،ه.ق ،المعتمد فی فقه االما احمد ،دارالخير ،دمشوق ،چ سوو ،
ج.4
 .3ابوعمرو ،شهاب الدین 4143 ،ه .ق ،القاموس الوافی ،دارالفكر ،بيروت ،چ اول.
 .1اراكی ،محمد علی4141 ،ه .ق ،كتاب البيع ،مسسسۀ اسماعيليان ،قم ،چ اول.
 .44اشتهاردي ،علی پناه 4143 ،ه.ق ،فتاوي ابن الجنيد ،مسسسۀ النشر االسالمی ،قم ،چ اول.
 .44االشقر ،محمد سليمان عبداهلل 4141 ،ه.ق ،المجلّی فی الفقه الحنبلی ،دارالقلوم ،دمشوق ،چ اول،
ج.4
 .44االشقر ،محمد سليمان 4143 ،ه.ق ،بحوث فقهيۀ فوی قضوایا اقتصوادیۀ معاصورة ،دارالنفوايس،
اردن ،چ اول ،ج .4
 .43امامی ،سيد حسن 4333 ،ه.ق ،حقوق مدنی ،كتابفروشی اسالميه ،تهران ،چ چهاردهم ،ج .4
 .41آل مبارك االحسايی ،عبدالعزیز حمد ،تبيين المسالك ،دارالمغرب االسالمی ،بيروت ،ج .3
 .41بحرانی ،یوس  4333 ،ه.ش ،الحودايق الناضورة فوی احكوا العتورة الطواهرة ،مسسسوۀ النشور
االسالمی ،قم ،ج.44
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 .43البخاري ،محمد بن اسماعيل 4141 ،ه.ق ،صحيح البخاري ،دارالفكر ،بيروت ،ج .3
 .43البغوي ،حسين بن مسعود4143 ،ه.ق ،التههی

فوی فقوه االموا الشوافعی ،دارالكتو

العمليوۀ،

بيروت ،چ اول ،ج .3
 .43البلخی ،نوا الدین4143 ،ه.ق ،الفتاوي الهندیۀ ،داراحياء التراث العربی ،بيروت ،چ اول ،ج.3
 .41البهوتی ،منصور 4143 ،ه.ق ،كشاف القناع ،دارالكت
 .44البيهقی ،قط

العلميۀ ،بيروت ،ج اول ،ج .3

الدین 4143 ،ه.ق اصباح الشيعۀ بمصابيح الشریعۀ ،مسسسۀ االما الصادق ،قم ،چ

اول.
 .44جالو محمد ،محمد امين 4144 ،ه.ق ،المسايل الفقهيه لالما احمود بون حنبول ،مكتبوۀ الرشود،
الریاض ،چ اول ،ج.4
 .44الجزري ،مبارك بون محمود (ابون االثيور) 4143 ،ه .ق ،النهایوۀ فوی رریو

الحودیث واالثور،

دارالمعرفۀ ،بيروت ،چ اول ،ج.4
 .43الجزیري ،عبدالرحمن ،4141 ،ه.ق ،الفقه علی المهاه

االربعۀ ،دارالثقلين ،بيوروت ،چ اول ،ج

.4
 .41جعفري لنگرودي ،محمد جعفر 4313 ،ه.ش ،دايرة المعارف حقووق مودنی و تجوارت ،بنيواد
استاد ،تهران ،چ اول ،ج .4
 .41جعفري لنگرودي ،محمد جعفر 4333 ،ه .ش ،مبسووط درترمينولوو ي حقووق ،گونج دانوش،
تهران ،چ اول ،ج.3
 .43الجوزیه ،محمد بن ابی بكر(ابن قيم) 4144 ،ه.ق ،جامع الفقه ،دارالوفاء ،چ اول ،ج .1
 .43الجوزیه ،محمد بن ابی بكر(ابن قيم) ،بویتوا ،اعوال المووقعين عون رب العوالمين ،دارالحيول،
بيروت ،ج.4
 .43الجوهري ،اسماعيل بن حماد 4144 ،ه .ق ،الصحاح ،دارالكت
 .41الحجاوي ،موسی بن احمود 4143 ،ه.ق ،االقنواع لطالو
سعودي ،چ سو  ،ج.4

العربيه ،بيروت ،چ اول ،ج .1

االنتفواع ،دارعوالم الكتو  ،عربسوتان
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 .34الحلبی ،حمزة بن علی (ابن زهرة) 4143 ،ه.ق ،رنيۀ النزوع ،مسسسۀ االما الصادق ،قم ،چ اول.
 .34الحلی ،احمد بن طاووس 4143 ،ه.ق ،البشري ،به نقل از اليوسوفی ،حسون بون علوی (فاضول
آبی) ،كش

الرّموز ،مسسسۀ النشر االسالمی ،قم ،ج.4

 .34الحلّی ،جعفربن الحسن 4143 ،ه.ق ،المختصر النافع فی فقه االماميوۀ ،مسسسوۀ البعثوۀ ،قوم ،چ
دو .
 .33الحلّی ،جعفربن الحسن 4331 ،ه.ق ،شرایع االسال فی مسايل الحالل و الحرا  ،مطبعۀ اآلداب،
نج  ،چ اول ،ج.4
 .31الحلّی ،حسن بن یوس

(عالّمۀ حلّی) 4144 ،ه.ق ،ارشاد االذهان الی احكا االیمان ،مسسسوۀ

النشر االسالمی ،قم ،چ اول ،ج.4
 .31الحلّی ،حسن بن یوس

(عالّمۀ حلّی) 4144 ،ه.ق ،تهكرة الفقهواء ،مسسسوۀ آل البيوت الحيواء

التراث ،قم ،چ اول ،ج.44
 .33الحلّی ،حسن بن یوس

(عالّمۀ حلّی) 4143 ،ه.ق ،مختل

الشيعۀ فی احكا الشریعۀ ،مكتو

االعال االسالمی ،قم ،چ اول ،ج.1
 .33الحلیّ ،محمد بن منصور(ابن ادریس) 4144 ،ه.ق ،السراير ،مسسسوۀ النشور االسوالمی ،قوم ،چ
دو  ،ج.4
 .33الخرشی المالكی ،محمد 4143 ،ه .ق ،حاشيۀ الخرشی ،دارالكت

العلميۀ ،بيروت ،چ اول ،ج .3

 .31خمينی ،سيد روح اهلل4141 ،ه.ق ،البيع ،مسسسۀ النشراالسالمی ،قم ،چ ،1ج.4
 .14الخن ،مصطفی و البغا ،مصوطفی 4143 ،ه .ق ،الفقوه المنهجوی علوی موهه

االموا الشوافعی،

دارالعلو االنسانيۀ ،دمشق ،چ اول ،ج .3
 .14خوانساري ،سيد احمد 4331 ،ه.ش ،جامع المدارك فی شرح مختصر النافع ،اسوماعيليان ،قوم،
چ  ،4ج . 3
 .14الخوري الشرتونی ،سعيد 4331 ،ه .ش ،اقرب الموارد فی فصح العربيوۀ و الشووارد ،داراالسووة
للطباعۀ و النشر ،ایران ،چ اول ،ج.4
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 .13الدسوقی ،محمد عرفه ،بیتا ،حاشيۀ الدسوقی علی الشرح الكبير ،دارالفكر ،بيروت ،ج .3
 .11الدمنهوري ،احمد 4141 ،ه.ق ،الفتح الربانی ،دارالعاصمۀ ،ریاض ،چ اول ،ج .4
 .11دهخدا ،علیاكبر 4333 ،ش ،لغت نامه ،دانشگاه تهران ،چ دو  ،ج .1
 .13الرامفوري ،محمد عمر 4144 ،ه.ق ،البنایۀ فی شرح الهدایۀ ،دارالفكر ،بيروت ،چ دو  ،ج .3
 .13الرملی ،شمس الدین محمد 4141 ،ه .ق ،نهایۀ المحتاج ،دارالكت

العمليۀ ،بيروت ،ج .1

 .13الزبيدي ،محمد مرتضی 4141 ،ه.ق ،تاج العروس مون جواهرالقواموس ،دارالفكور ،بيوروت ،چ
اول ،ج .43
 .11الزحيلی ،وهبۀ 4141 ،ه.ق ،الفقه االسالمی و ادلته ،دارالفكر ،دمشق ،چ ،3ج.1
 .14الزحيلی ،وهبۀ 4144 ،ه.ق ،الفقه المالكی الميسّر ،دارالكلم الطي  ،دمشق ،چ اول ،ج .4
 .14الزركشی ،محمد 4143 ،ه.ق ،شرح الزركشی علی مختصر الخرقی ،مكتبۀ العسكان ،چ ،4ج.1
 .14السرخسی ،محمد ،المبسوط 4141 ،ه .ق ،دارالكت

العمليۀ ،بيروت ،چ دو  ،ج .44

 .13السمرقندي ،عالءالدین 4141 ،ه.ق ،تحفۀ الفقهاء ،دارالكت

العلميۀ ،بيروت ،چ دو  ،ج .4

 .11السنهوري ،عبدالرزاق ،بیتا ،الوسيط فی شرح القانون المدنی الجدید ،داراحياء التوراث العربوی،
بيروت ،چ اول ،ج .1
 .11سوار ،محمد وحيد الدین ، 4444 ،االتجاهات العامۀ فی القانون المدنی ،دارالثقافوۀ ،عموان ،چ
دو .
 .13السيوطی ،مصطفی 4144 ،ه.ق ،مطال

اولی النهی ،آل ثانی ،دمشق ،چ سو  ،ج .1

 .13الشافعی ،محمد ابن ادریس 4143 ،ه.ق ،اال  ،دارالفكر ،بيروت ،چ دو  ،ج .3
 .13الشربينی ،محمد بن محمد 4144 ،ه .ق ،مغنی المحتاج ،داراحيواء التوراث العربوی ،بيوروت ،چ
اول ،ج .3
 .11الشویكی ،احمد بن محمد ،التوضيح 4143 ،ه.ق ،المكتبۀ المكيۀ ،مكۀ المكرمۀ ،چ اول ،ج .4
 .34الصاررجی ،اسعد محمد سعيد 4144 ،ه .ق ،الفقه الحنفی و ادلته ،دارالكلم الطيو  ،دمشوق ،چ
اول ،ج .4

 .............................................. 33فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال پنجم ،شماره  ،81تابستان 8010

 .34الصاوي ،احمد 4141 ،ه.ق ،بلغۀ السالك القرب المسالك ،دارالكت

العلميه ،بيروت ،چ ،4ج.3

 .34الصدوق ،محمدبن علی 4141 ،ه.ق ،المقنع ،مسسسۀ االما الهادي ،قم.
 .33الصدوق ،محمدبن علی 4143 ،ه.ق ،الهدایۀ ،مسسسۀ االما الهادي ،قم ،چ اول.
 .31طباطبايی ،سيد علی 4144 ،ه.ق ،ریاض المسايل فی بيان االحكا بالداليل ،دارالهادي ،بيوروت،
چ اول ،ج .1
 .31الطریحی ،فخرالدین 4331 ،ه .ش ،مجمع البحرین ،انتشارات مرتضوي ،تهران ،چ دو  ،ج .3
 .33الطوسی ،محمد بن الحسن 4314 ،ه.ق ،النهایۀ فی مجرّد الفقه و الفتاوي ،دارالكتواب العربوی،
بيروت ،چ اول.
 .33الطوسی ،محمد بن علی (ابن حموزه) 4143 ،ه.ق ،الوسويلۀ الوی نيول الفضويلۀ ،مكتبوۀ آیوۀ اهلل
العومی مرعشی نجفی ،قم ،چ اول.
 .33طهماز ،عبدالحميد محمود 4144 ،ه.ق ،الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید ،دارالقلم ،دمشوق ،چ اول،
ج .1
 .31العاملی ،زین الدین بن علوی (شوهيد ثوانی) 4141 ،ه .ق ،مسوالك االفهوا  ،مسسسوۀ المعوارف
االسالمی ،قم ،چ اول ،ج .3
 .34العاملی ،زین الدین(شهيد ثانی) 4141 ،ه.ق ،الروضۀ البهيۀ ،مجمع الفكر االسالمی ،قوم ،چ اول،
ج.4
 .34عبداهلل ،جالل الدین ابن شاس ،عقود الجوواهر الثمينوۀ فوی موهه

عوالم المدینوۀ ،دارالغورب

االسالمی ،بيروت ،چ اول ،ج .4
 .34العمرانی الشافعی ،یحيی4143 ،ه.ق ،البيان فی مهه

االما الشافعی ،دارالكت

العلميه ،بيروت،

چ اول ،ج .3
 .33الغامدي ،علی بن سعيد 4143 ،ه.ق ،اختيارات ،دار طيبۀ ،چ اول ،ج .4
 .31الفهد المزید ،صالح بن محمد 4144 ،ه.ق ،مسايل االما احمد ،مكتبۀ العلوو و الحكوم ،مدینوۀ
النبی ،چ  ،4ج .4
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 .31القرافی ،احمد بن ادریس ، 4111 ،الهخيرة ،دارالغرب االسالمی ،بيروت ،چ اول ،ج .1
 .33القرطبی ،محمد (ابن رشد) 4333 ،ه.ق ،بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتصود ،منشوورات الشوری
الرضی ،قم ،ج .4
 .33القره داری ،علی محيی الدین ،عقد االستصناع ،مجلۀ مجمع الفقه االسالمی ،ع  ،3ج .4
 .33قمی ،ميرزا ابوالقاسم4331 ،ه.ش ،جامع الشتات ،انتشارات دانشكدة حقووق و علوو سياسوی،
تهران ،چ اول ،ج .4
 .31كاتوزیان ،ناصر 4333 ،ه.ش ،عقود معين (بيع) ،شركت انتشار ،تهران ،چ  ،3ج .4
 .34الكاسانی ،ابی بكر بن سعود 4143 ،ه.ق ،بدايع الصنایع فی ترتيو

الشورایع ،مسسسوۀ التواریو

العربی ،بيروت ،چ اول ،ج .1
 .34الكركی ،علی بن الحسين 4141 ،ه.ق ،جامع المقاصد فی شرح القواعد ،مسسسۀ آل البيت ،قوم،
چ دو  ،ج .1
 .34المجاجی ،محمد سكحال 4144 ،ه.ق ،احكا عقد البيع فی الفقوه االسوالمی الموالكی ،دارابون
حز  ،بيروت ،چ اول.
 .33المرتضی ،علی بن الحسين 4141 ،ه.ق ،االنتصار ،مسسسۀ النشر االسالمی.
 .31المرداوي ،علی بن سليمان 4333 ،ه.ق ،االنصاف فی معرفۀ الراجح من الخوالف علوی موهه
االما احمد بن حنبل ،داراحياء التراث العربی ،چ اول ،ج .1
 .31معين ،محمد 4331 ،ش ،فرهنگ فارسی ،انتشارات امير كبير ،چ  ،1ج .4
 .33المغربی ،محمد4143 ،ه.ق ،مواه

الجليل شرح مختصر خليل ،دارالكت

العلميوۀ ،بيوروت ،چ

اول ،ج.3
 .33المفيد ،محمد بن النعمان 4141 ،ه.ق ،المقنعۀ ،دار المفيد ،بيروت ،چ دو .
 .33المقدسی ،عبداهلل بن احمد (ابن قدامۀ) 4141 ،ه.ق ،المغنی ،دارالحدیث ،قاهرة ،ج .1
 .31موسوي بجنوردي ،سيد محمد 4334 ،ه.ش ،مجموعوه مقواالت فقهوی ،حقووقی و اجتمواعی،
پژوهشكدة اما خمينی ،تهران ،چ اول ،ج.4
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 .14موسوي سبزواري ،سيد عبداالعلی ،4143 ،مههب االحكوا  ،مسسسوۀ المنوار ،قوم ،چ چهوار ،
ج.43
 .14مسمن قمی ،محمد 4333 ،ه.ش ،استصناع (قرارداد سفارش ساخت) ،مجلۀ فقه اهل بيت ،سوال
سو  ،شماره  44و .44
 .14النجدي ،عثمان 4144 ،ه.ق هدایۀ الرار  ،مكتبۀ احياء التراث العربی ،مكۀ المكرمه ،چ اول.
 .13نجفی ،محمّد حسن ،بیتا ،جواهر الكال  ،داراحياء التراث العربی ،بيروت ،چ هفتم ،ج .41
 .11النووي ،یحيی بن شرف 4141 ،ه .ق ،روضۀ الطالبيين ،دارالفكر ،بيروت ،ج ،3ص .413
 .11النووي ،یحيی بن شرف 4144 ،ه .ق ،منهاج الطالبيين ،دارالبشواير االسوالميۀ ،بيوروت ،چ اول،
ج.4
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