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  چکیده

پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه 
الزم است و در صورت عدم  ی و حنفی،مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبل

که از آن  - باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معامالت سلممعامله  تأدیه کل ثمن،
عدم توانایی مشتری در دادن تمامی  -شود با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می

 ثمن باعث شده است که این معامالت به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن
شود و در نتیجه در نوع  این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می

شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که  معامالت به شرط مذکور عمل نمی
آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا 

این مقاله که به  لکیه چالش فوق را پاسخ داد؟توان با توجه به فقه امامیه و فقه ما می
تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله  - روش توصیفی

آن در انتها  مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از
مجلس عقد از رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در  به این نتیجه می

  دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.
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  طرح مسئله
هایی  رایج در عصر حاضر است که در قالببیع سلف یکی از انواع معامالتی مرسوم و 

آحاد جامعه را  همانند عقود پیش فروش/پیش خرید، نمود پیدا کرده است و بسیاری از
برای پرداخت تمامی ثمن حین  خاطر ناتوانی درگیر خود نموده است. بسیاری از مردم به
کنند تا بتوانند در ضمن آن با پرداخت  می معامله اقدام به خرید به صورت پیش خرید

ثمن به صورت تقسیطی قدرت بر خرید مثمن پیدا کنند و از سویی دیگر فروشندگان 
کنند و این  ی از کاالی خویش میمالی خویش اقدام به پیش فروش بخش تامینبرای نیز 

روی این بترین چالشی که رومسبب رواج این نوع از معامالت در جامعه شده است. مه
ق، 1413، ینوع از معامله وجود دارد این است که مشهور فقهای امامیه (عالمه حلّ

 و شافعی و حنفی(ابن قدامه، ) و فقهای حنبلی2/143ق، 1404؛ فاضل مقداد، 5/148
) یکی از شروط 4/391ق، 1417؛ الرافعی القزوینی،3/218ق،1425، 1؛ 4/223ق،1388

دانند و به تبع در  میبیع سلف را پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد توسط متعاملین 
ق، 1414 (حلی، کنند ه مذکور میصورت رعایت نشدن این شرط حکم به فساد معامل

؛ 365ق، 1424ای ؛ خامنه337ق، 1429؛ شیرازی، 2/232ق، 1424 ی،؛ خمین11/341
ق، 1423هللا، ابومحمدعبد ؛7/2964ق،1432؛ اللخمی، 4/223ق،1388ابن قدامه، 

) و در نتیجه بسیاری 3/195تا،  بی ؛ الدسوقی،4/391ق، 1417القزوینی،الرافعی  ؛2/750
شود و  ن امکان از ایشان سلب میاز آحاد جامعه از این نوع از معامالت محروم بوده و ای

ده باطل بوده و ملکیتی ایجاد در صورت اقدام بر این نوع از معامالت، معامالت انجام ش
شود. قابل توجه است که در قانون مدنی نسبت به قبض تمامی ثمن در مجلس عقد  نمی

ض ببیعی که ق«دانان با تمسک به وجود قید  ، ولی بعضی از حقوقتصریحی وجود ندارد
نشان در بیع صرف، و این که این مورد از باب مثال بوده است، » شرط صحت آن است

گذار در کنار این عقد، در عقد بیع سلم نیز این شرط  ی آن است که در نظر قانون دهنده
بیان ای دیگر از حقوق دانان،  ) در مقابل عده38، ص1385(شهیدی،  .وجود دارد

شود که اشتراط  میو توجه به ظرائف آن مشخص  کنند که با مطالعه کتب فقهی می
قبض تمامی ثمن در مجلس عقد دارای دلیلی معتبر و محکمه پسند نیست و آن چه به 
عنوان دلیل بیان شده است، مصلحت اندیشی بوده است و از سویی با توجه به سکوت 

شان از قانونی نسبت به این بیع و شرط مذکور با وجود تصریح به آن در عقد صرف، ن
این دارد که در این بیع باید به ضوابط کلی مراجعه نمود و در نتیجه قبض تمامی ثمن 
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  ).175، ص1387(کاتوزیان،  در مجلس عقد، شرط نیست
تواند راهگشای مشکالت متعددی  که تعیین تکلیف در این مسئله می باید توجه نمود

دهایی که در عصر حاضر مرسوم باشد که برای مکلفین به وجود آمده است، یکی از قراردا
» قرارداد پیش فروش/خرید«است، قرارداد پیش فروش است. این قرار داد که با عنوان 

شود چند صورت دارد؛ گاه قرارداد قبل از شروع به ساخت مسکن منعقد  شناخته می
شود و گاه حین ساخت و گاه بعد از اتمام ساخت آن. در نوع اول، سازنده ساختمان،  می

های کامل آن درج شده است به  قراردادی آپارتمانی را که در آن شرائط و ویژگیطی 
شود در مدت زمانی مشخصی به تدریج بهای  فروشد و خریدار متعهد می خریدار می

ساختمان را بپردازد. این صورت از قراردادهای پیش فروش ساختمان بیشترین شباهت با 
) و عناوین به کار رفته در این 209، ص1415عقد بیع سلف را داراست (مومن قمّی، 

نیز ظهور در بیع سلم دارد. اگر قرارداد » پیش خرید«و » پیش فروش«قرارداد، همچون 
پیش فروش/خرید را مصداق بیع سلم بدانیم از حیث فقهی دچار اشکالی مهم است؛ فقهاء 

حالی است که  دانند؛ این در در بیع سلم پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد را الزم می
های آن معلوم  در قرارداد پیش فروش/ خرید نه ساختمانی وجود دارد تا مبیع و ویژگی

شود. در نتیجه باید قائل به بطالن  باشد و نه تمامی ثمن در مجلس عقد پرداخت می
قرارداد پیش فروش/ خرید شویم؛ چه این که فقهای معاصر نیز قائل به بطالن چنین 

، 1426رداخت تمامی ثمن در مجلس عقد هستند (خمینی، عقدی به سبب عدم پ
، 1428/ وحید خراسانی، 321، ص1428/ بهجت، 357، ص1428/ لنکرانی، 433ص
دادن به دیدگاه مشهور و  تن )337، ص1429/ شیرازی، 439، ص1430/ شبیری، 418ص

امعه بطالن این نوع از معامالت مشکالت زیادی بوجود آورده و بخشی قابل توجهی از ج
  شوند. تری هستند، از این مزیت محروم می که دارای قدرت خرید ضعیف

مل در ادله بیان شده از سوی فقها أتوان با ت نون این پرسش مطرح است که آیا میاک
های تعریف شده در علم فقه با نقد و بررسی آن با تکیه بر هنجاربرای شرط مذکور و 

کور را انکار نموده و قائل به صحت معامالت تطبیق و تاکید بر فقه مالکی، اشتراط مذ
  سلفی که شرط مذکور در آن رعایت نمی شود؛ شد؟

  
  مفهوم شناسی

  . بیع سلف (بیان شرائط و اصطالحات)1
ی از (جمع »نقد یدار به بها مدّت یمعاملۀ کاال«بیع سلف در اصطالح شیعه به معنای 
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) است، علمای 2/181، ق1426، یهاشمسید محمود ،ینظر شاهرودپژوهشگران زیر
ل بثمن حالّ «کنند:  شیعه در تعبیری دیگر، این گونه تعریف می هو ابتیاع کلّي مؤجّ

، ی؛ سبزوار2/83ق، 1417، ی؛ سیستان369ق، 1422، ی(اصفهان» عکس النسیئة
اند  دهفزوا به تعریف فوق را» حکمه یف« دیق ی دیگرا البته عده ).18/26ق، 1413

، 1404/ فاضل مقداد، 520، ص1، ج1423،ی/ سبزوار316، ص3، ج1405، ی(خوانسار
؛ دلیل این )267، ص24، ج1404،ی/ نجف55، ص2، ج1408 ،ی/ محقق حل140، ص2ج

های متعددی تصویر  توان به صورت را میثمن در معامله سلف امر این بوده است که 
بلکه  ،ستینو نقد حاضر  یو حاضر در مجلس معامله است و گاه نیمع ثمن، گاهنمود، 
، 3، ج1413 ،یثان دی(شه .به سببب مشاهده است آن است که معلوم بودن یکل مبیع،
(فاضل مقداد،  باشد نید ینقد و گاه تواند در این عقد می گاهی نیز ثمن )404ص

 قبلفروشنده  اما ،عقد است نیغائبه در ح نیثمن ع و گاهی نیز) 140، ص2، ج1404
، 1407 ،ی(عالمه حل دآور میدر گریبه قبض شخص دو  ندک میحاضر آن را از تفرق 

که  نیا حیدر ذمه است؛ توض یکل ،فوق فیدر تعر یکل عی). منظور از مب473، ص2ج
 سیب لویک هزار از پنج منکه فروشنده  نیمانند ا ،است نیدر مع یگاه کل یکلمراد از 
ت، اما در . در این صورت چون به شخصه مبیع مشخص نشده اسفروشد یم یرا به فرد

 نیدر محل بحث ا یکلاز مراد  های موجود است، کلی در معین خواهد بود. همین سیب
فرض کنید فروشنده با توصیف کردن در ذمه است؛  یبلکه مراد کل ست،ین یقسم از کل

نمایند که مبیع توصیف شده  گیرد و تعهد می مبیع برای بایع، آن را به عهده خویش می
گویند؛ زیرا  به خریدار تحویل دهد، به این قسم کلی در ذمه میرا در زمان مشخص شده 

 ؛)160، ص3، ج1427 ،ی/ شیراز101، ص2، ج1415 (حکیم، گیرد. در ذمه فرد قرار می
توصیف  شیها به دندان ها را فروشنده گوسفندانی را به خریدار بفرشد و آن که نیمانند ا

م را با توصیف جنس و اندازه آن توصیف که پارچه را با طول و عرضش و طعا نماید یا این
 (حکیم، دینما لیتحو داریبه خر ی که در عقد مشخص شده است،خیو در تار نماید

 یمیق ای یمثل عیمب اهمیتی ندارد کهسلم  عیکه در ب شود). توجه 103، ص2، ج1415
 دکر فیتوص به صورتیرا مورد معامله که بتوان مال  آنچه اهمیت دارد این استباشد، 
به این جهت است که فقهای معاصر در توضیح شرط مذکور؛ این مطرح نباشد؛  یکه غرر

در نزد عرف آن  عیمب یها یژگیصفات و و حیکه با توض یدر صورت« کنند: گونه بیان می
 /357، ص1428 ،ی/ لنکران433، ص1426 ،ینی(خم »کند یم تید؛ کفاشو نیکاال مع
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/ 439، ص1430 ،یری/ شب418، ص1428 ،یخراسان دی/ وح321، ص1428بهجت، 
 سلم در عیکه ب شود چه بیان شد روشن می . در نتیجه آن)337، ص1429 ،یرازیش

 وجود داشته باشد فیکه امکان توص یدر موارد و ستین یجار امور قیمی بعضی از
 ،ی/ عامل321، ص3، ج1417 ،ی/ عامل125، ص2، ج1420 ،یمری(ص جاری خواهد بود

  .)25، ص16، ج1404 ،ینجف /146، ص15، ج1419
» بیع شيء موصوف في الذمة بغیر جنسه مؤجالً« بیع سلف در فقه مالکی با تعبیر

) تعریف شده است که نزدیک به همان مضمونی 4/390ق، 1417 (الرافعی القزوینی،
است که از سوی شیعه بیان شده است و قید بغیر جنسه برای خارج نمودن قرض است؛ 

  وضه با همجنس است.زیرا که در آن معا
م الیه، و به ثمن، مسلَم و به مبیع، مسلَم فیه گفته  به مشتری، مسلِم، بایع، مسلَ

ای  ). عده8/219ق، 1426، یطباطبای ی، سید تقی؛ قم4/530ّق، 1427، یشود (عامل می
ق، 1404، ی؛ خمین3/71ق، 1428، یاز فقها این اصطالحات را با الم مشدده (خراسان

ق، 1423، ی؛ مصطفو1/334ق، 1416گلپایگانی،  یی بدون تشدید (صاف) و عده ا149
(شهید ثانی،  ای طور که عده ) ضبط کرده اند. اما همان478ق، 1423؛ بهجت ، 149

در صورت تعدیه در باب افعال استعمال » سلم«اند ماده  ) تصریح کرده3/405ق، 1413
فاعل و مفعولش از این باب  شود و تعدیه به باب تفعیل نشده است که بخواهد اسم می

 ،ی؛  نجف4/207ق،1388(ابن قدامه،  شود باشد. به بیع سلم  بیع سلف نیز گفته می
  )؛ لکن سلم معروف است (همان).24/267ق، 1404

توان به: بیان کردن اوصافی  اند که از جمله آن می برای بیع سلف شروطی ذکر کرده
خص در تحویل مبیع، بیان مکان تسلیم آن، که در قیمت مبیع تأثیر دارد؛ بیان وقت مش

ق، 1405، یقبض ثمن در مجلس قبل از جداشدن طرفین از یکدیگر (شیخ طوس
  ) اشاره کرد.3/218ق،1425، 1؛ 2/173
  
  . مجلس عقد (ضابطه و معنای آن)2

در عنوان مسئله بیان شد که بحث در این است که آیا الزم است در بیع سلم طرفین 
مجلس عقد قبض و اقباض نمایند یا الزم نیست؟ فقها برای بیان این عقد ثمن را در 

) یا 11/335 ق،1414 معنا از تعابیر مختلفی همچون لزوم قبض ثمن در مجلس (حلی،
) 3/255ق، 1417 ) یا قبل از تفرق (شهید اول،2/243ق، 1410 مجلس بیع (حلی،
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که آیا قبض در مجلس عقد  اند. اما مطلبی که قابل توجه است این است استفاده نموده
مطلبی تعبدی بوده و اگر مثال یک دقیقه بعد از اتمام مجلس عقد و تفرق قبض صورت 

که این شرط از شروط تعبدی و رمز آلود  گیرد مضر به شرط مذکور خواهد بود؟ یا این
باشد؟ تامل در ادله نشان از این  نیست، بلکه صرفا برای آسایش خاطر طرفین می

این شرط، شرطی تعبدی و رمز آلود نیست و صرفا برای آرامش خاطر  دهد که می
طرفین جعل شده است و به این دلیل اگر این قبض در زمانی محدودی پس از عقد نیز 

طور که فقیه ایستاده بر قله، صاحب  واقع شود مضر به شرط مذکور نخواهد بود همان
و لو شرط تأجیل الثمن «...  فرمایند: می گونه اند و این جواهر نیز بر این نکته تفطن نموده

فیما ال ینافیه لقصر  (تقابض) بطل، بال خالف أجده ال الن التقابض شرط، إذ یمکن فرضه
  ).24/295ق، 1404،ی(نجف» األجل

اما در بین اهل سنت فقهای حنبلی، شافعی و حنفی قائل به لزوم پرداخت تمامی 
؛ الرافعی 3/218ق،1425، 1؛ 4/223ق،1388باشند (ابن قدامه،  ثمن در مجل عقد می

) لکن فقهای مالکی مطلب فوق را رد نموده و قائل به جواز 4/391ق، 1417 القزوینی،
تأخیر هستند. فقهای مالکی قائل هستند که تأخیر در پرداخت ثمن به مدت یک یا دو 

اما اگر  زند، یا سه روز در صورت اشتراط این میزان از تأخیر آسیبی به صحت عقد نمی
بیش از سه روز تأخیر در پرداخت صورت پذیرد در صورتی که اشتراط تأخیر شود، به 

زند و اگر اشتراط تأخیر نشود، بیع صحیح خواهد بود (القرافی،  صحت بیع آسیب می
؛ ابن رشد 7/2964ق،1432؛ اللخمی، 4/223 ق،1388؛ ابن قدامه، 5/230م، 1994

  ).4/391ق، 1417لقزوینی،؛ الرافعی ا3/218ق،1425الحفید، 
 

  ادله لزوم قبض تمامی ثمن در مجلس عقد و نقد و بررسی آن
  . اجماع 1

اولین و قوی ترین دلیل بر اشتراط پرداخت تمامی بهای معامله در مجلس عقد، اجماع 
ق، 1417؛ ابن زهره، 3/201ق، 1407 ، الخالف،یاست. بسیاری از فقهاء (شیخ طوس

 اند. اما این اجماع به دالیل متعدد اشکال دارد. ل اجماع کرده) بر این این شرط نق227
)، 372ق، 1415: فقهای اسبق نسبت به شیخ طوسی مانند شیخ صدوق (همو، اوال

و  354ق؛  1403)، ابوالصالح حلبی (همو، 569و 611و610ق، 1413شیخ مفید (همو، 
؛ همو 444ق، 1415؛ همو، 371و370و369ق؛ ص1417(همو،  مرتضی)، سید358

) با وجود این که عقد بیع سلف را بررسی 181ق، 1404(همو،  ) و سلّار4/305ق، 1405
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اند. تنها مرحوم قاضی ابونعمان مصری بر  نکرده  اند؛ اما هیچ یک به شرط فوق اشاره کرده
). عدم تصریح 2/51 ق، 1385 ،یاین شرط در ادامه یک روایتی تصریح کرده است (مغرب

که محل بحث آن بوده؛ نشان از عدم مقبولیت  به این شرط در صورتیالذکر  فقهای فوق
شرط نزدشان یا الاقل عدم شهرت آن بین ایشان دارد؛ و تصریح صاحب دعائم نیز بر این 

زند؛ زیرا در کتاب دعائم و شخص نویسنده آن  شرط آسیبی به ادعای عدم شهرت نمی
نیست و تمامی روایات این کتاب  اشکال است؛ زیرا وی اسماعیلی مذهب و مورد وثاقت

  ).31و30ق، 1424؛ سبحانی،65ق، 1414، ینیز مرسل است (سیستان
: بسیاری از فقهای پس از شیخ طوسی در مقام بیان این شرط از تعابیر ثانیا

) 5/148ق، 1413، ی(عالمه حلّ» المشهور أن قبض الثمن فی المجلس شرط«همچون: 
» علی االشهر«) یا 2/143ق، 1404(فاضل مقداد، » هذا هو المشهور بین االصحاب«یا 

) یا 336ص 11تا، ج ، بیی(بحران» مشهور بین اصحابنا«) یا 20/15ق، 1405، ی(بحران
) استفاده کرده اند؛ 3/317ق، 1405 ،ی(خوانسار» إدّعی االجماع علی شرطیّة القبض«

ق، 1406و، تعابیری نزدیک به این مضمون توسط دیگر علما همچون مجلسی دوم (هم
ق، 1418 ، ابولقاسم خویی (همو،)3/412ق، 1413)، شهید ثانی (همو، 10/547
که  ) نیز استفاده شده است؛ در حالی294ق، 1425) و مکارم شیرازی (همو، 9/123

اند؛ این  علمای فوق در مواردی بسیاری، با قوت و بدون تردید  به اجماع استدالل کرده
دارد که اجماع موجود در این مسئله، محکم و استوار  اختالف در تعبیر نشان از این

دربسیاری از موارد اشاره به » الشمهور...«نیست؛ عالمه بر این که به تصریح فقها، عبارت 
و 2/354ق، 1418؛ حائری، 6/613و  2/553تا،  ، بییوجود اختالف در مسئله دارد (عامل

) همان گونه که 38/91ق، 1404،ی؛ نجف4/381ق، 1415؛ نراقی، 15/366و  13/393
؛ فاضل لنکرانی، 25/174ق، 1404 ،یاشاره به وجود خالف دارد (نجف» االشهر«عبارت 
  ).117ق، 1421
ق، 1413، یعالمه حلّ: شرط مذکور نزد علمایی همچون ابن جنید اسکافی (ثالثا

من  فال بدّ« ) و افرادی شاذ که وحید بهبهانی با عبارت176ق، 1416، ی؛ و اسکاف5/149
ل في اعتبار القبض أیضا کما وقع من الشاذّ ، یدهد (بهبهان ها خبر می از آن» التأمّ

) مورد قبول نبوده است؛ همچنین برخی حکایت از توقف برادر سید ابن 197ق، 1417
 ،ی؛ نجف4/456تا،  ، بییطاووس، صاحب بشری و همچنین صاحب حدائق دارند (عامل

ال خالف في انّ التّقابض في المجلس شرط « عبیر)؛ بعضی دیگر با ت24/289ق، 1404
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لم و خالف البعض في کلّ منهما متروك عند اصحابنا رف و السّ اشاره به وجود » في الصّ
  ).312تا،  ، بییمخالفینی در این این شرط دارند (خوانسار

غیر از اجماع،  - که در مباحث ذیل بیان خواهد شد - گانه دیگر : با وجود ادله پنجرابعا
سیار محتمل که مستند اجماع، ادله مذکور باشد. همان طور که در دانش اصول بیان شده ب

المدرکیه بودن و سقوط اجماع از حجیت می گردد است، صرف احتمال، سبب محتمل 
گیرد  ). احتمال مدرکی بودن اجماع فوق زمانی قوت می1/48ق، 1433(هاشمی شاهرودی، 

در عداد و ادامه اجماع، ادله پنجگانه ذیل را بیان  که مشاهده می کنیم بسیاری از فقها
ق، 1417؛ شهید اول، 11/336ق، 1414؛ همو، 5/149ق، 1413کنند (عالمه حلّی،  می
  ).2/120 ق، 1420؛ صیمری،122ق، 1410؛ احسایی،  3/498 ق، 1316؛ مامقانی، 3/256

خویش که  »النهایه«نقل کننده اجماع است؛ در کتاب : شیخ طوسی که خود خامسا
 و انصاری، 6/85ق، 1404،ی؛ نجف1/146ق، 1410همانند روایت است (ابن ادریس، 

ای به اشتراط قبض  ) اشاره2/26ق، 1413؛ اراکی، 1/498تا،  ، بیی؛ خوی2/172ق، 1415
ثمن در مجلس نکرده و صرفا در شروط بیع سلم به معین بودن مبیع و زمان تحویل آن 

–می دهد که در نزد ایشان  ). این مطلب نشان395ق، 1400، یاشاره دارند (شیخ طوس
شرط قبض تمامی ثمن در مجلس عقد دلیلی روایی  - که ناقل اجماع مذکور است

نداشته، بلکه به جهت ادله دیگری که در مباحث یعدی بدان اشاره خواهد شد؛ بوده 
 است؛ همچنین قطب رواندی فقط دو شرط معین مبیع و زمان تحویل آن را برای

  ).2/51 ق، 1405، یاند (راوند صحت بیع سلم بیان کرده
اجماع های شیخ طوسی و سید ابن زهره در بسیاری از اجماعات علی  سادسا:

ای  به این معنا که اجماع ادعا شده، بر فرع و نتیجه نیست، بلکه بر قاعدهالقاعده هستند؛ 
که ظاهر ادعای اجماع،  الیحالم، بر مورد بحث تطبیق دارد؛ دراست که در نظر این دو ع

اجماع بر اصل قول در مسئله است! گاهی حتی هیچ یک از علمای هم عصر ایشان نیز 
؛ شیرازی، 5/330تا،  ؛ حکیم، بی3/310ق، 1409موافق قولشان نیستند (منتظری، 

  ).610ق، 1425
  
  عدم صدق عنوان سلف. 2

نظر، زمانی است که تمامی کنند صدق عنوان سلم بر عقد مورد  برخی از فقها ادعا می
) و در غیر این صورت بیع 24/289ق، 1404 ،یثمن در مجلس قبض صورت گیرد (نجف

  ).214ق، 1415، یکند (مومن قمّ سلم بر معامله انجام شده صدق نمی
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  دلیل دوم نیز به جهات ذیل صحیح نیست:
یرا با عدم : بر فرض پذیرش اشکال، نتیجه حاصل از آن، بطالن معامله نیست؛ زاوال 

شود، ولی عنوان  این معامله منتفی میتحقق قبض در این معامله، تطبیق عنوان سلف بر 
 ،ی) و هم عرفا (بهبهان2/96تا،  بیع و عقد بر آن معامله صادق است، هم شرعا (مظفر، بی

عَ«) و با توجه به داللت اطالق  60 ق،1417 بَیْ هُ الْ لَّ اللّ حَ وا أَ«) و عموم 275- بقره» ( أَ وْفُ
ودِ عُقُ  ق،1423 ،یشاهرود یالوفاء خواهد بود (هاشم ) معامله فوق الزم1- (مائده» بِالْ

اض کابل2/258 ، یاز پژوهشگران زیرنظر شاهرود ی؛ جمع384و  356ق، 1426، ی؛ فیَّ
  ). 11/393 ق، 1423، یمحمود هاشمسید

عرف سلف را : بیع سلف نزد لغت و عرف وابسته به قبض ثمن نیست، در لغت و ثانیا
اعم از آن است که در مجلس عقد، قبض کنند و این استعمال  در مقابل نسیه استفاده می

ثمن صورت گرفته باشد یا نه (جمعی از پژوهشگران زیرنظر شاهرودی، سید محمود 
). به تعبیر دیگر عقد سلم متقوم به اجزاء خودش همانند صیغه  11/393 ق، 1423هاشمی، 

  ).131 و 1/130ق، 1406 ارج از حقیقت آن است (ایروانی،بوده و قبض امری خ
فقها که تعدادشان بسیار زیاد است؛ در کنار بیان شرط فوق، عبارتی  : بسیاری ازثالثا

من شرط صحة السلم «کند؛ مانند:  دارند که داللت بر عدم تقوّم بیع سلف بر قبض می
؛ 2/170ق، 1387همو، ؛ 3/200ق، 1407، الخالف، ی(شیخ طوس» القبض فی المجلس

) و 11/339ق، 1414؛ همو،2/424ق، 1420؛ عالمه حلی، 2/242 ق؛ 1410ابن ادریس، 
انجامد. روشن است که عبارت فوق نشان  بسیاری از فقها که ذکرشان به طول می

دهد که شرط قبض ثمن، از شروط دخیل در مقومات نبوده، بلکه از شروط صحت  می
صاحب جواهر شد.  که از عبارت مرحوم ایروانی نیز نقل عقد بیع سلف نزد ایشان است

ترین دلیل برای شرط قبض ثمن اجماع مذکور  د: انصاف این است که اصلیفرمای می
قبول دلیل دوم و ادله دیگر از  ) که نشان از عدم289ص 24ق، ج  ه 1404،ی(نجفاست 

  سوی ایشان دارد.
  

  روایات. 3
موثّقة کنند؛ همانند:  بر این شرط داللت می - ه استکه ادعا شد- دلیل سوم روایاتی است

الم عن رجل أسلف في شي ه علیه السّ ه بن بکیر؛ قال: سألت أبا عبداللّ ء یسلف  عبد اللّ
الناس فیه من الثمار فذهب زمانها و لم یستوف سلفه، قال: فلیأخذ رأس ماله أو لینظره 
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). در 7/31ق، 1407، تهذیب األحکام، یطوس ؛ شیخ3/260ق، 1413صدوق، (شیخ 
روایت بر اشتراط قبض ثمن گفته شده است؛ سوال راوی از این جهت  توضیح داللت

فرمایند:  السالم می امام علیهاست که بیع سلف محقق شده اما عمل به آن ممکن نیست؛ 
دهد که باید در بیع  اش را پس بگیرد. جواب امام به روشنی نشان می باید خریدار سرمایه

می ثمن در مجلس پرداخته شود؛ زیرا در صورت عدم پرداخت ثمن، پس سلف تما
جهات زیر مورد  ). دلیل سوم نیز از213ق، 1415، یگرفتن آن معنایی ندارد (مومن قمّ

  اشکال است:
هللا مومن به عنوان ادله این  از سوی آیت : روایت فوق و روایات شبیه آن، صرفااوال

صورت گرفته؛ مشخص شد که هیچ یک از فقها غیر شرط بیان شده است و با جستجوی 
اند! شیخ طوسی دو روایتی که ایشان  ایشان، روایات را در عداد ادله این شرط بیان نکرده

اند را در کتاب استبصار و تهذیب خویش  به عنوان دلیل اشتراط قبض ثمن بیان کرده
اند؛ با وجود  مذکور نکردهها بر شرط  اند و در ذیل آن هیچ اشاره ای به داللت آن آورده

های استداللی فقهی خویش،  این که ایشان ناقل اجماع بر این شرط هستند و در کتاب
اند؛ اما از روایات و داللت  مبسوط و خالف چند دلیل غیر از روایات بر این شرط آورده

ه آن بر این شرط سخنی نگفته اند و در کتاب النهایه نیز که همانند روایت است، اشار
اند (شیخ  ای به این شرط نکرده و به معلوم بودن مبیع و زمان تحویل آن اکتفا کرده

  ). 395ق، 1400، یطوس
: بعضی از علما که تمامی عمر خود را در شناخت، و تنظیم و دسته بندی و نقل ثانیا

، یحدائق (بحران) و صاحب 3/65 ، تا ، بییکاشانمانند فیض کاشانی ( ،اند اخبار گذاشته 
ق، 1405 ،ی) و بعضی دیگر همانند صاحب مدارک (خوانسار16و 20/15ق، 1405

) در بحث 18/269ق، 1412السالم (حسینی روحانی،  )و صاحب فقه الصادق علیه3/317
اند که هیچ دلیلی غیر از اجماع وجود ندارد؛ در حالی که خود  شرط مذکور تصریح کرده

، یاند (بحران اسبت بحث های دیگر آوردهایشان، این روایات را در کتاب خویش به من
  ). 18/559ق، 1406، ی؛ کاشان20/39ق، 1405
اربعه حدیثی شیعه آمده است : روایات بیان شده توسط ایشان، در کتب ثالثا

، تهذیب ی؛ شیخ طوس262و  3/260ق، 1413؛ شیخ صدوق، 5/221ق، 1407، ی(کلین
؛ شرح کنندگان کتب اربعه نیز )3/74ق، 1390؛ همو، 32و  7/31ق، 1407األحکام، 

) و فقهایی 10/518ق، 1406) و دوم (همو، 7/230ق، 1406مانند مجلسی اول (همو، 
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) و 11/293ق، 1414اند مانند عالمه حلی (همو،  که روایات فوق را در کتب خود آورده
) و شیخ 9/140ق، 1418و صاحب ریاض (همو،  )8/365ق، 1403محقق اردبیلی (همو، 

) و بسیاری از فقهای متأخر؛ هیچ اشاره ای به داللت 18/284ق، 1409(همو،  حر عاملی
مورد ادعای محقق فوق نداشته اند و از سویی بسیار بعید است که با توجه به اهتمام 

نظرهایی که از علما در تحقیق و بررسی احادیث این کتب  فقها به کتب اربعه و با دقت
  سلف نقل کرده باشند و از معنای آن غافل باشند. سراغ داریم؛ این روایات را در بیع

: در داللت ادعا شده نیز خدشه وجود دارد؛ روایات مورد استناد تنها این مطلب رابعا
کنند که در صورت عدم توانایی بایع از دادن تمامی مسلم فیه و دادن بعض  را بیان می

نشده را از بایع با بعض داده  تواند مقدارِ ثمنِ همسانِ آن در زمان معین شده؛ خریدار می
بگیرد و این معنا هیچ داللتی بر قبض تمام ثمن در مجلس ندارد و اعم از آن است؛ زیرا 

که به صورت قسطی تا قبل از  ممکن است مشتری تمام ثمن را در مجلس داده یا این
رسیدن زمان مشخص شده، داده باشد و به سبب عدم توان بایع در دادن تمامی مسلم 

  ).1/46ق، 1433، یشاهرود یفیه بعض ثمن را مطالبه و دریافت کند (هاشم
  
  » بیع دین بدین«تبدیل معامله به . 4

، ی؛ صیمر5/149ق، 1413سوی علمای امامیه (عالمه حلی، دلیل دیگری که از 
) برای اثبات اشتراط قبض 2/750ق، 1423) و عامه (ابومحمد عبدهللا، 2/120ق، 1420

ن شده است این است که اگر قسمتی از ثمن در مجلس عقد پرداخت و تمامی ثمن بیا
باقی بماند؛ مثمن و ثمن هر دو کلی در ذمه گشته و این  مقداری از آن بر ذمه مشتری

  عقد، بیع دین به دین بوده و باطل است.
  دلیل چهارم نیز به سبب اشکاالت زیر مورد قبول نیست:

شده همخوانی وجود ندارد، توضیح این که بین  گیری : بین دلیل و ادعای نتیجهاوال
وجه افتراق دین از عدم . دین و عدم قبض ثمن، رابطه عام و خاص من وجه وجود دارد

قبض، دینی است که قبض شده و وجه افتراق عدم قبض از دین، صورتی است که ثمن 
ن نکته است؛ حال با در نظر گرفتن ایعین خارجی معینی باشد که به قبض در نیامده 

 یچگونه می توان دلیل نهی از بیع دین به دین را شامل فرض خود دانست؟ (هاشم
  ).2/258ق، 1423، یشاهرود
نُ «ممنوعیت بیع دین به دین است : فقها در تبیین روایتی که دال بر ثانیا حَمَّدُ بْ مُ
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حْیَ اهِی ییَ رَ بْ نْ إِ وبٍ عَ حْبُ نِ مَ نِ ابْ حَمَّدٍ عَ نِ مُ حْمَدَ بْ نْ أَ نْ عَ یدَ عَ نِ یَزِ حَةَ بْ لْ نْ طَ هْزَمٍ عَ نِ مِ مَ بْ
ا یُ هِ ص: لَ ولُ اللَّ سُ : قَالَ رَ الَ هِ ع قَ دِ اللَّ بِي عَبْ نِأَ یْ نُ بِالدَّ یْ ) 5/100ق، 1407، یکلین» (بَاعُ الدَّ

اند: مورد روایت، دین سابق بر عقد است و  دینی که به سبب عقد محقق شود،  فرموده
خرد  ین که شخصی که به بیع سلم جنسی را مینیست. توضیح ا مصداقی برای این نهی

تحویل می نماید؛ صحیح است که نسبت به بائع مدیون دار  و ثمن را به صورت مدت
است؛ اما این دین به سبب بیع سلم تحقق یافته است و روایت فوق که دال بر نهی از 

به آن دین  بیع دین به دین است، فقط شامل دیونی است که با صرف نظر از این معامله،
شود نه آن که به سبب همین معامله دین شده باشد، در نتیجه روایت فوق  گفته می

؛ مومن 3/318ق، 1405 ،ی؛ خوانسار20/18ق، 1405، یشامل این دیون نیست (بحران
اند که در صورت تعیین زمانی برای  ) حتی فقها تصریح کرده215ق، 1415، یقمّ

ع دین به دین نبوده و از این جهت اشکالی وجود پرداخت ثمن در بیع سلم، مصداق بی
  ). 169ق، 1405، یندارد (جواهر
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ق، 1316، ی؛ مامقان3/256ق، 1417علمای امامیه (شهید اول، استدالل دیگری که 
د، ؛ ابن رشد الحفی3/195) و عامه (الدسوقی، بی تا،  122ق، 1410، ی؛ احسای 3/498 

) برای 5/230م، 1994؛ القرافی،4/391ق، 1417 ؛ الرافعی القزوینی،3/218 ق،1425
که بعضی از ثمن در مجلس بیع  این شرط بیان کرده اند، این است که در صورتی

پرداخت شود و مقداری از آن بر ذمه مشتری باقی بماند تا در زمان دیگری پرداخت 
ل زمان گشته و این عقد، بیع کالی به کالی خواهد بود  مند کند؛ مثمن و ثمن هر دو موجّ

  جهات ذیل مورد اشکال است. و در نتیجه باطل و غیر نافذ است. این دلیل نیز به
ول «: اگرچه نهی از بیع کالی به کالی در کتاب دعائم االسالم به صورت: اوال سُ نْ رَ عَ

هَ هُ نَ نَّ هِ ص أَ الْکَالِئِ یاللَّ کَالِئِ بِ نِ الْ ) نقل شده است و حاجی 2/33ق، 1385، یب(مغر» عَ
)؛ اما بیان 13/405ق، 1408، ینوری این روایت را از کتاب دعائم نقل کرده است (نور

شده که کتاب دعائم و نویسنده آن، هر دو مورد اشکال هستند و این روایت از حیث 
؛ البته، سندی دچار اشکال بوده و  از راه اصحاب امامیه به صورت صحیح نقل نشده است

از روایات مشهوری است که حتی افرادی چون صاحب سرائر که حجیت خبر واحد را 
اند (ابن ادریس،  دانند؛ اما با این وجود آن را نقل و بدان فتوا داده مورد قبول نمی
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اند  ) و فقهای دیگر نیز در کتب خویش به وفور به آن تمسک جسته2/55ق، 1410
ای نیز عمل  ) و عده10/126ق، 1414مه حلی، ؛ عال2/123ق، 1387 ،ی(شیخ طوس

 ). 24/295ق، 1404 ،یاند (نجف اصحاب به آن را نقل کرده
» کأل«برای ماده  : شامل بودن این نهی نسبت به مسئله حاضر مورد اشکال است؛ثانیا

. کالی که اسم تأخیرمعنای اول حفظ و مراقبت و معنای دوم  دو معنا نقل شده است:
باشد، در این صورت اسم  -حفظ و مراقبت - ه معنای اول از این مادهفاعل است؛ اگر ب

فاعل کالی می تواند دو معنا داشته باشد: یا دارای معنای اسم فاعلی است یعنی مراقب و 
دیگری هند تا ثمن یا مثمن را بدهد و محافظ. هر یک از طرفین عقد مورد بحث مراقب 

هستند؛ یا این که اسم فاعل کالی دارای در نتیجه طرفین عقد نسبت به دیگری کالی 
معنای اسم مفعولی است؛ در این صورت به معنای آن چیزی است که مورد حفظ و 

م، 1994؛ القرافی،3/222ق، 1413مراقبت است که همان دین باشد (شهید ثانی، 
، - کالی به معنای اسم فاعلی باشد یا مفعولی- )؛ در هر دوی احتماالت بیان شده5/230
معنای -خواهد بود؛ زیرا در صورت اول» بیع دین بدین«مترادف با » کالئ به کالئ بیع«

باید کلمه مال در تقدیر باشد، در این صورت کالی به معنای مراقب است و  - اسم فاعلی
مراد از آن بایع و مشتری است و اگر مراد از کالی این دو باشد معنای بیع کالی به کالی، 

شود بائع و مشتری را  خواهد بود که قطعا مراد نیست، زیرا نمیمعامله بایع با مشتری 
» مال الکالئ«که کالئ هستند را ثمن و مثمن فرض کرده و معاوضه شوند! بلکه منظور 

است؛ یعنی مالِ شخصِ محافظ و این مال است که مورد معامله واقع می شود. اگر ماده 
بیع دین «ده برای آن، مترادف با کأل به معنای حفظ باشد، در هر دو احتمال بیان ش

  بوده و در مباحث گذشته جواب آن گذشت.» بدین
، تأخیر است و منظور از کالئ، متأخر خواهد بود احتمال دوم در معنای کالً

). در این صورت معنای نبوی فوق، این است که پیامبر نهی 5/407ق، 1410 ،ی(فراهید
تأخیر وجود داشته باشد و چون در محل  اند از مبادله هر کلی که در آن قصد فرموده

گیرد طبعا مشمول نهی خواهد  بحث مورد معامله کلی بوده و تأخیر در آن صورت می
  بود؛ اما اشکال این احتمال است که روایت نبوی به دو دلیل ظهوری در این معنا ندارد:

و هو « فرمایند: . قاضی ابونعمان مصری، که راوی روایت است؛ در توضیح آن می1 
). اگر این ادامه، توضیح خود ایشان باشد؛ 2/33 ق، 1385، ی(مغرب» بیع الدین بالدین

دهد که در آن زمان و در نظر ایشان از بیع کالئ به کالی این معنا را متوجه  نشان می
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شدند و تاییدی برای معنای اول خواهد بود و اگر این ادامه؛ ادامه ای برای فرمایش  می
اشد؛ مترادف بودن به صورت قطعی و با بیان نبی اکرم ثابت خواهد شد؛ پیامبر بوده ب

صاحب مستدرک الوسائل و جامع أحادیث الشیعه روایت را به صورت پیوسته و بدین 
هَ«گونه آورده اند:  هُ نَ نَّ هِ ص: أَ ولِ اللَّ سُ نْ رَ لَامِ، عَ سْ یْ یدَعَائِمُ اْلإِ وَ بَ الِئِ بِالْکَالِئِ وَ هُ نِ الْکَ عُ عَ

نِ ...  یْ الدَّ نِ بِ یْ ) عدم 23/800ق، 1429، ی؛ بروجرد 13/405ق، 1408، ی(نور.» الدَّ
جداسازی بین دو فقره روایت در این دوکتاب حدیثی نشان از این دارد که ایشان نیز 

  دانند. ادامه را جزئی از روایت می
بیع دین «به ، آن را »بیع کالئ بکالئ«. بسیاری از فقها در ذیل مباحث مرتبط با 2
؛ شهید  10/126ق، 1414؛ عالمه حلی، 2/55ق، 1410اند (ابن ادریس،  تفسیر کرده» بدین

 ؛ خوانساری،20/119ق، 1405؛ بحرانی،  9/96ق، 1403؛ اردبیلی،  2/139تا،  اول، بی
؛ گلپایگانی،  3/242ق، 1421؛ مغنیه، 21/19ق، 1413؛ سبزواری، 3/323ق، 1405
و «فرماید:  ). به عنوان نمونه قاضی ابن براج می 204ق، 1427رانی، ؛ مازند 2/67 ق، 1413

).  389ص:  1 ق، ج  ه 1406 (طرابلسی،» قد نهی عن بیع الکالي بالکالي و هو الدین بالدین
دهد که معنای اول از کالی در عبارت بیع کالی به کالی صحیح است.  ها همه نشان می این

یع کالی به کالی با بیع دین به دین را اعم و اخص مطلق البته بعضی از علما، رابطه بیع ب
)؛ در این 2/174ق، 1421دانند (یزدی، می دانند و بیع کالی به کالی را اخص مطلق می

  برخواهد گشت.» بیع دین بدین«صورت نیز بیع کالی به کالی به 
  
  غرری بودن معامله . 6

 عامه (الرافعی القزوینی، ) و11/336ق، 1414 (عالمه حلی، برخی از علمای امامیه
که ثمن معامله در بیع سلف، قبض نشود، غرر  ) اعتقاد دارند، در صورتی4/391، ق1417

در پی خواهدداشت؛ زیرا در این عقد، مثمن موجل  و زمان دارد و با تأخیر زمانی تحویل 
ای  رهشود در نتیجه دارای غرر است و  از سویی چون نیاز نسبت به آن وجود دارد، چا می

اما غرر حاصل در آن را با تعجیل و لزوم پرداخت ثمن در مجلس عقد  غیر آن وجود ندارد
کنیم؛ در این صورت اگر بخواهیم ثمن را نیز مؤجل و با تأخیر زمانی پرداخت  جبران می

  شود و بیع غرری باطل است. این اشکال نیز مورد قبول نیست: کنیم؛ غرر مضاعف می
این یکی از فروض مختلف مسئله صورتی است که خود بائع، اقدام : با عنایت به اوال

بر این معامله کند و با پرداخت به صورت قسطی ثمنِ کاالیش، موافقت کند؛ چگونه 
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آن متصور بود؛ به خصوص که این نوع از معامالت، امری رایج است و  به توان غرر در  می
  گیرد. انجام میصورت معمول در بین عامه مردم و به صورت روزمره 

ثانیا: اگر چه در زمان شیخ طوسی، محقق حلی و علمای سابق و متأخر از ایشان به 
سبب عدم وجود حکومت مرکزی عادل، محاکم قضایی منضبط و مقتدر و عدم وجود 

های اجرائی مناسب؛ عقد بیع سلم  قوانین مشخص و شفاف و بازدارنده و با دارای ضمانت
ای غرری بوده باشد و در نتیجه محکوم  در مجلس عقد، معامله بدون دریافت تمامی ثمن

های قانونی و ضمانت اجرائی که برای آن مورد  بینی به بطالن؛ اما در زمان حاضر و پیش
نظر گرفته شده است، جایی برای نگرانی از سوی بایع به سبب عدم قبض بهای معامله و 

ای  یع وجود ندارد. اگر بخواهیم نمونهاز سوی مشتری به خاطر نگرانی از نرسیدن به مب
روشن برای این ادعا بیان کنیم قرارداد پیش فروش ساختمان است؛ در این قانون برای 

  های بیان شده، تمهیداتی اندیشیده است: از بین بردن نگرانی
گذار بیان کرده است که خریدار  قانون پیش فروش ساختمان، قانون 11در ماده 

های مورد معامله را در مجلس عقد بپردازد و مابقی آن را طبق توافق % از کل ب10میزان 
شود به فروشنده بپردازد و  صورت گرفته بین طرفین که در دفتر اسناد رسمی ثبت می

در صورتی که مشتری نتواند باقی مانده بهای معامله را بپردازد یا از پرداخت آن منصرف 
، مورد معامله را به کس دیگری واگذار نموده و شود، فروشنده می تواند با اقدام قانونی

پول داده شده از مشتری اول را به او بدهد. این امر که قسمت کوچکی از این قانون 
دهد که در این قانون به رفع ریسک و غرر توجه شده و برای آن  است، نشان می

  هایی نیز قرارداده شده است. ضمانت
  

  اصل عدم نقل 
مقداری از ثمن پرداخت شود؛ نسبت مذکور، این است که اگر  آخرین دلیل برای شرط

ق، 1413کنیم و اصل عدم نقل و انتقال است (عالمه حلی،  به انتقال ملکیت شک می
  ). این دلیل نیز همانند دیگر ادله مخدوش است:5/149

زیرا اصل عدم نقل انتقال یک استصحاب است و استصحاب اصل عملی است و مجرا 
آن، جایی است که اماره یا عموم یا اطالقی وجود نداشته باشد؛ در حالی  و محل جریان

عَ«که در محل بحث اطالقات و عموماتی مانند: اطالق  هُ الْبَیْ لَّ اللّ حَ ) و 275- (بقره» أَ
ودِ«عموم  عُقُ وا بِالْ وْفُ ) وجود دارند که مطابق این عمومات و اطالقات معامله 1- (مائده» أَ
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، ی؛ فیَّاض کابل2/258ق، 1423،یشاهرود یالوفاء خواهد بود (هاشم مذکور صحیح و الزم
، ی، سید محمود هاشمیاز پژوهشگران زیر نظر شاهرود ی؛ جمع384و 356ق، 1426
). علت این امر نیز این است که شک در صدق عنوان سلم بر این  11/393 ق، 1423

دق عنوان بیع و عقد بر معامله به جهت عدم پرداخت تمامی بهای آن، به معنای عدم ص
بیع سلم با در نظر گرفتن عدم قبض تمامی ثمن  - که این عقد جایی آن نیست؛ و از آن

) بیع محسوب  60ق،1417،ی) و عرفا (بهبهان2/96شرعا (مظفر، بی تا،  - در مجلس عقد
  شود و این ادله شامل آن خواهند بود. می

، بیان کرد این است که تجمیع ادله که گذشت توان به عنوان خالصه تمامی آن چه می آن
  فوق در کنار هم دیگر باعث اطمینان نسبت به عدم لزوم شرط مذکور در بیع سلف دارد.

  
  نتیجه گیری

بنابر آن چه گفته شد اثبات گردید ادله اقامه شده از سوی فقها برای اثبات اشتراط 
  ستند.قبض تمامی ثمن در مجلس عقد ناکافی بوده و همگی دچار اشکال ه

بر شرط مذکور، اجماع است؛ این اجماع به حسب وجود ادله مختلف  دلیل اول
ای بودن اجماعات  م توجه قدما به شرط مذکور، قاعدهمدرکی است و از سوی دیگر عد

  شود. شیخ طوسی و ابن زهره، وجود مخالفینی در این شرط، سبب ضعف اجماع می
ورت عدم قبض ثمن است، این در مسئله عدم صدق عنوان سلم در ص دلیل دوم

دلیل نیز مخدوش است، زیرا بر فرض صحت ادعای مذکور، صدق سلم منتفی است اما 
  عقد بیع بر آن صادق بوده و احکام آن را داراست.

روایات خاصه هستند، این روایات داللتی بر شرط مذکور ندارند و بلکه  دلیل سوم
بایع از دادن تمامی مسلم فیه و دادن داللت بر این می کنند که در صورت عدم تمکن 

تواند مقدارِ ثمنِ همسانِ با بعض داده نشده را  بعض آن در زمان معین شده؛ مشتری می
  از بایع بگیرد.

نیز تبدیل شدن بیع به بیع دین به دین است؛ این دلیل نیز داللتی بر  دلیل چهارم
ز عقد وجود داشته است نه شرط مذکور ندارد، زیرا مراد از دین، دینی است که قبل ا

  دینی که به سبب عقد ایجاد می شود و در بیع سلم؛ دین از نوع دوم است.
نیز تبدیل شدن بیع به بیع کالی به کالی است؛ اشکال این دلیل نیز  دلیل پنجم

این است که مراد از بیع کالی به کالی، همان بیع دین به دین است که پاسخ داده شد. 
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دن این معامله است، این دلیل صحیح نیست، زیرا با فرض شیوع دلیل ششم غرری بو
نوعی این معامله و عدم ریسکی بودن این معامله از سوی نوع مردم نشان از عدم صحت 
نسبت دادن غرر به این بیع است و در زمان حاضر با قوانین موجود معامالت احتمال 

  شود. غرر از اساس منتفی می
ین شرط اصل عدم نقل است؛ پر واضح است با رد ادله برای اثبات ا آخرین دلیل

بیان شده برای شرط مذکور و وجود عمومات دال بر صحت عقود و بیوع و صدق بیع و 
عقد بر این معامله، اصل عدم نقل شامل معامله مذکور نخواهد بود؛ زیرا شک در صدق 

  این معامله نیست. عنوان سلم بر این معامله، به معنای عدم صدق عنوان بیع و عقد بر
در نتیجه در بیع سلف نیازی به تأدیه تمامی ثمن در مجلس عقد وجود نداشته و 

  قراردهای پیش فروش ساختمان شرعا عقد بیع سلف بوده و صحیح هستند.
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