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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
اسوووت از « بازخرید نقدی کاالیی اطالق می شوووود که
شخص آن را با قیمت بیشتر و بهصورت مؤجّل فروخته و
 مالکیه و، حنفیه.»هنوز ثمن آن را دریافت نکرده اسووت
 ا ستح سان و،حنابله با ا ستناد به احادیثی از سنت نبوی
 چنین معاملهای را باطل و غیر صحی دانسته،سدّ ذرایع
 و سیلهای آ شکار،و ا ستدالل 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 بِالاشوووکال دانسوووته اند
 آراء دو گروه یاد شوده و تحلیل،تعریفی دقیق و مسوتند
احکام مرتبط دیگری را که در متون فقهی یافت میشده
 مورد بررسوووی قرار داده و نهایتاً با توجّه به قوّت،اسوووت
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
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مدخل
در فقه ا سالمی آزادی اقت صادی و حلیّت بیع بهعنوان یک ا صل به آیات متعدد قرآنی ازجمله« :و أحلّ
اهلل البیع» و احادیث نبوی و رویهی عملی دوران پیامبر (ص) استتتناد داردب با ایو وص ت در جت یات و
مصادیق اصل مذکور در میان فقها اختالف وجود دارد .بیع عینه از مسا ل مورد اختالف ،میان فقهاستب
اختالف در مورد ایو معامله ،تنها مختص به حکم نی ست ،بلکه اختالفات گ ستردهای در مورد ماهیت آن
نیت وجود دا شته و فقها تعاری متعدّدی از آن ارا ه کرده اند .در ایو میان ،م شهورتریو و پرطرفدارتریو
تعری  ،آن استتت که بیع عینه را «بازخریدِ نقدی کاالیی می داند که شتتخص ،آن را با قیمتی بیشتتتر و
به صورت مؤجّل ،فروخته و هنوز ثموِ آن را دریافت نکرده ا ست» .گروهی از فقها ،بیع عینه (بر ا ساس
تعریفی که ذکر شد) را در زمرهی معامالت جایت و مباحی به ح ساب میآورند که واجد همهی ارکان و
شروط یک بیع صحیح ا ستب بنابرایو باطل دان ستوِ ایو معامله با ا ستناد به جاری شدن ربا در آن را
فاقد دلیلی محکم از کتاب و ستتتنت میدانندب اما در مقابل ،گروهی دیگر برآنَند که بیع عینه ،ذریعه و
و سیلهای آ شکار برای انجام معاملهی ربوی ا ست و از آنجا که و سیلهی هر عملی از نظر حکم ،تابعِ آن
عمل ا ست ،بیع ع ینه ،حرام و ناجایت ا ست .در حقیقت ،پیروان ایو دیدگاه ،بیع عینه را معاملهای صوری
برای دستیابی به ربا و سودهای اقتصادی آن میدانند.
نکته ی حا ت اهمیت در خصتتتوص ایو معامله ،ایو استتتت که اگراه عنوان ایو معامله در جامعه از
شهرت کافی برخوردار نبا شد و حتی ب سیاری از طالبان شریعت نیت حقیقتِ آن را به خوبی ندانند ،اما
بدون شتتک ،مصتتدال عملی آن در جامعه وجود دارد و تاجران با انجام انیو معاملهای بیگانه نیستتتند.
اختالفات دامنهدار در زمینهی تعری بیع عینه و عدم توافق علما دربارهی حکم آن از یک ستتو و مبتلَا
به بودن آن از سوی دیگر ،ارا هی پژوه شی دقیق و م ستدل در زمینهی تعری و بیان حکم بیع عینه را
ضروری گردانده است.
 .1مفهوم «عینه» در لغت
«عِینه» به معنای سل

( سلم) و ری شهی آن «عَیَوَ» ا ست .وقتی گفته می شود« :تَعیَّو فالنٌ مِو فالنٍ

عینةً» یعنی با او ،معاملهی ستتل  ،انجام داد« .اِعتانَ الرّجلُ» یعنی کاالیی را بهصتتورت نستتیه خرید.
همچنیو هرگاه گفته شتتتود« :عَیَّو التاجرُ تعیین َاً» یعنی او ،بیع عِینه انجام داد که مراد از آن ،معاملهای
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خاص استتت که فقهیان ،آن را تعری کرده اند (ابو فارس ،بدون تاری  199/4 ،و 204ب رازی،1420،
223/1ب زبیدی.)457/35 ،1385 ،
 .2مفهوم «عینه» در اصطالح فقهی
بیع عینه ازجمله ،بیوعی ا ست که در تعری آن ،اختالفات دامنهداری میان فقهاء ،وجود دارد به نحوی
که گاه در یک مذهب واحد ،تعاری متعدّد و متفاوتی از ایو معامله ،ارا ه شده است .بهطورکلی میتوان
گفت در زمینهی تعری بیع عینه ،شتتتی دیدگاهِ مختل وجود دارد .در ذیل ،هر کدام از ایو دیدگاهها،
مورد برّرسی قرار میگیرد:
 .1دیدگاه اول« :عینه ،عبارت است از اینکه شخص در مقابل ثمنی مؤجّل ،کاالیی به دیگری بفروشد و
پس از تحویل کاال به وی و پیی از پرداخت ثمو ،آن را با قیمتی کمتر و بهصتتورت نقدی از مشتتتری،
خریداری کند» .براستتاس ایو دیدگاه ،صتتورت دیگر ایو معامله آن استتت که «فروشتتنده ،کاالیی را
به صورت نقدی بفروشد و سپس آن را با قیمتی بیشتر و به صورت مؤجّل ،خریداری کند» .جمهور فقهاء
ازجمله شتتتافعیه ،امامیه ،اکحر حنابله و گروهی از فقهای حنفیه و مالکیه ،بیع عینه را اینگونه تعری
کردها ند (رافعی ،بدون تاری 231/8 ،ب نووی 1412 ،ل 418 ،3 ،و 419ب حلّی531/2 ،1410 ،ب
خوان ساری275/3 ،1418 ،ب ابو قدامه ،موفق الدیو 1388 ،ل132/4 ،ب سرخ سی211/11 ،1414 ،ب
حطاب.)404/4 ،1412 ،
 .2دیدگاه دوم :گروهی از فقهای حنفیه ،بیع عینه را اینگونه تعری کرده اند« :عِینه عبارت است از اینکه
شتتخصتتی از دیگری ،طلب قرد کند ،اما او از دادنِ قرد جت در مقابل ستتود ،امتنا ورزد درحالیکه
نسبت به رِبا بودن ایو عمل ،آگاهی دارد .ازایورو ،قرد دهنده ،ایتی که ارزش آن محال دَه درهم است
را در مقابل پانتده درهم به او بفروشتتد و آن را با دَه درهم از وی ،خریداری کند» (ستترخستتی،1414 ،
81/19ب ابو عابدیو .)273/5 ،1412 ،اگر اه مفهومِ ایو تعری

به تعریفی که جمهور فقهاء ،ارا ه کرده

اند (دیدگاه اول) نتدیک است اما از حیث عدم ذکر اجل و زمان انجام معاملهی دوم ،تفاوت آشکاری با
تعری اول دارد.
 . 3دیدگاه ستتتوم :برخی از فقهای حنفیه و گروه اندکی از فقهای مالکیه در تعری

بیع عینه گفته اند:

«عینه ،عبارت ا ست از اینکه طرفیو عقد ،شخص سومی را میان خویی وا سطه سازند ،به ایو صورت
که ابتدا مالکِ کاال در حضور مشتری (طالب عینه) ،آن را به شخص سوم بفروشد سپس شخص سوم با
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قیمتی بیشتر و بهصورت مؤجّل ،آن را به طالب عینه ،واگذار کند و در انتها ،مالک اول ،کاال را بهصورت
نقدی و با قیمتی کمتر از م شتری اخیر ،خریداری نماید» (ابو عابدیو273/5 ،1412 ،ب حطاب،1412 ،
.)404/4
 .4دیدگاه اهارم :جمهور ف قهای مالکیه ،تعریفی کلّی از بیع عِینه ،ارایه کرده و گفته اند« :عینه ،ع بارت
استتت از اینکه طرفیو عقد با قصتتد دستتتیابی به هدفی نامشتترو  ،امری که یاهرا جایت استتت را انجام
دهند» .از آنجا که ایو تعری  ،ب سیار کلّی ا ست و اق سام حیلههای معامالتی را در بر میگیرد ،صاحبان
ایو دیدگاه ،تعری فول را در سه صورت ،حصر نموده اند که هر کدام از ایو صورتها در حقیقت ،یک
صورتِ مستقل و مجتاست و از حکم ویژهای برخوردار است:
ال « -شتتخصتتی به دیگری بگوید :کاالیی را در مقابل فالن قیمت برای مو خریداری کو و مو در
اِزای آن ،فالن مقدار به تو ،ستتود میدهم» .ایو معامله ،حرام استتت .ب« -شتتخص به دیگری بگوید
کاالیی را برای مو خریداری کو و مو در مقابل به تو ،سود میدهم و ثمو را تعییو نکند» .ایو صورت،
مکروه ا ست .ج« -م شتری از فرو شنده ،طلب کاالیی کند و او ،انیو کاالیی ندا شته با شدب سپس
فرو شنده بدون درخوا ست م شتری ،کاال را از دیگری خریداری کند و خطاب به م شتری بگوید :کاالیی
که طلب کردی را تهیه کردمب اگر مایل هستتتی میتوانی آن را از مو بخری» .ایو صتتورت ،جایت و فاقدِ
اشکال است( .عبدری293/6 ،1416 ،ب حطاب404/4 ،1412 ،ب ابو جتی.)171/1 ،1425 ،
 .5دیدگاه پنجم :گروهی دیگر از فقهای مالکیه ،بیع عینه را به «فروش ایتی که شتتتخص در ملکیت
ندارد» ،تعری کرده اند (ابو رشد.)173/13 ،1425 ،
 .6شتتمس الدیو ابو قدامة ( )45/4 ،1415میگوید« :از احمد بو حنبل ،روایت شتتده که گفته استتت:
عینه ،آن است که شخص ،کاالیی را تنها بهصورت قرضی بفروشد».
پس از بررسی دیدگاه های مختل دربارهی تعری «بیع عینه» اند نکته ،قابل ذکر است:
 در میان فقهای مذاهب استتتالمی ،مالکیه بیی از ستتتایر مذاهب در زمینهی تعری بیع عنیه ،اختالفکردهاندب به نحوی که پیروان ایو مذهب ،اهار تعری متفاوت از ایو بیع ،ارا ه نمودهاند .فقهای حنفیه با
ارا هی سه تعری و فقهای حنابله با ارا هی دو تعری  ،اختالف کمتری نسبت به مالکیه دارندب اما پیروان
مذهب شافعی و امامی دارای دیدگاه واحدی هستند و در ایو زمینه اختالفی ندارند.
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 تعری جمهور فقهای مالکیه (دیدگاه اهارم) ،در بردارندهی ستته معاملهی مختل و مجتاستتت و باتوجه به اینکه هر کدام از ایو معامالت ،تعری ویژهی خود را دارند میتوان ادّعا کرد که در حقیقت،
ایو دیدگاه مشتمل بر سه تعری ِ متفاوت از بیع عینه است.
 معامله ای که حکم مربوط به آن در ایو پژوهی ،تحت عنوانِ بیع عینه ،مورد بررستتتی قرار میگیردصورتی است که جمهور فقهاء ،ارا ه کردهاند (دیدگاه اول).
 در مورد علت نامگذاری ایو معامله به عینه ،علما دیدگاههای مختلفی بیان داشتتتهاند که مشتتهورتریوِآن ،دیدگاهِ جمهور ا ستب بر ا ساس دیدگاه آنان ،علت ایو نامگذاری ،حا صل شدنِ نقد برای صاحب
عیو است (طیبی2129/7 ،1417 ،ب صنعانی ،بدون تاری 57/2 ،ب حلی.)531/2 ،1410 ،
 .3دیدگاه فقهاء در مورد حکم «بیع عینه»
انانکه ذکر شد ،مراد از بیع عینه در پژوهی حاضر ،صورت موردنظر جمهور فقهاء است که میگوید
«شتتخص در مقابلِ ثمنی مؤجّل ،کاالیی را به دیگری بفروشتتد و پس از تحویل آن به وی و پیی از
پرداخت ثمو ،آن را با قیمتی کمتر و بهصتتورت نقدی از مشتتتری خریداری کند» .پیی از پرداختو به
دیدگاه های موجود در مورد حکم ایو معامله ،ذکرِ یک نکته بسیار ضروری است و آن اینکه فقیهانی که
معاملهی مذکور را عینه ننامیدهاند ،معموال آن را ذیلِ مباححی اون «بیو آجال» و «تفاضتتتل در یر
عیو» و «عیوب مبیع» ذکر کرده و به برّرسی حکم آن پرداختهاند.
بهطورکلی فقهای مذاهب اسالمی در مورد حکم بیع عینه ،بر دو دیدگاه هستند:
دیدگاه اول :بیع عینه ،جایت و بال اشکال استب شافعیه ،یاهریه و امامیه ،قایل به ایو دیدگاه هستند .البته
پیروان ایو دیدگاه از نظر کیفیت و شروط جواز ایو معامله ،اختالفاتی با همدیگر دارند .افرادی اون ابو
ا سحال شیرازی و ابو محمد جوینی ،جهت صحت ایو معامله ،عرف ن شدنِ آن را به شرط گرفتهاند ،اما
جمهور ،قایل به انیو شتترطی نیستتتند .همچنیو اکحر پیروان ایو دیدگاه ،عدم اشتتتراط معاملهی دوم در
معاملهی اول را به شرط گرفته و به تصریح گفتهاند :در صورتی که انجام معاملهی دوم در معاملهی اول
به شرط ،گرفته شود معامله ،باطل و یر صحیح ا ست .از طرفی ب سیاری از متأخریو شافعیه بر خالفِ
متقدّمیو ،بیع عینه را با وجود کراهت ،جایت دان سته اند .امکان سوء ا ستفاده از افراد نیازمند و گرفتار در
ایو بیع از یک ستتو و استتتحباب خروج از خالف مذاهب از ستتوی دیگر ،مستتتند دیدگاهِ ایو گروه از
فق هاستتتت (نووی21/11 ،1392 ،ب نووی421/3 ،1412 ،ب انصتتتاری ،بدون تاری 41/2 ،ب رملی،
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323/1404،4ب ابو حتم ،بتدون تتاری 548/7 ،ب ابو ادریس حلی197/2 ،1410 ،ب حلی،1410 ،
.)403/2
با صرف نظر از اختالفات موجود در جت یات ،ایو گروه به قرآن ،سنت ،قیاس و دالیل عقلی ،استناد
کردهاند:
 -1قرآن
خداوند متعال میفرماید« :وَ أحلَّ اهللُ البیعَ و حرَّمَ الرِّبا» (بقرة .)275/خداوند متعال در ایو آیه ،یک
ا صلِ کلّی را بنا نهاده که میگوید همهی معامالت مباح ا ستب مگر آن د سته از معامالتی که به و سیلهی
دلیلی از قرآن یا ستتتنت ،حرام گردد وبا توج ّه به اینکه انیو دلیلی بر حرمت «بیع عینه» ،وجود ندارد
ایو معامله بر اصل خود (اباحه) ،باقی است (ابو حتم ،بی تا.)548/7 ،
صلَ ما حرّم علیکم» (أنعام .)119/بر اساس ایو آیه ،همه¬ی امور
خداوند متعال میفرماید« :و قَد ف َّ
حرام ازجمله معامالت و یر آن ،به وسیلهی دالیل مشخصی ،تبییو و روشو شده اما در ایو میان دلیلی
بر حرمت معاملهی عینه ،وجود ندارد ( .ابو حتم ،بدون تاری .)548/7 ،
ا ستدالل به دو آیهی فول ازایوجهت قابل اعتراد ا ست که قا لیو به عدم جواز بیع عینه نیت هرگت
ایو ا صل را انکار نکردهاند و آنان نیت قایل به آنند که ا صل در معامالت ،اباحه ا ست مگر آنکه دلیلی بر
تحریم ،وجود دا شته با شد و ادعا میکنند که برای دیدگاه شان (تحریم عینه) ،دالیل رو شنی از سنت
نبوی ،وجود دارد.
 -2سنت
از سعید بو مسیّب ،روایت شده که ابوهریره و ابو سعید برای او ،روایت کردهاند که پیامبر (ص) مردی را
بر خیبر گماشتتتب ستتپس او ،خرمای مر وب (نتد ایشتتان) آورد .پیامبر(ص) فرمودند :آیا تمام خرمای
خیبر ،انیو (مر وب) ا ست؟ عرد کرد :خیر ای ر سول خدا! ما یک صا از ایو (خرمای مر وب) را
در مقابل دو صا و دو صا را در مقابل سه صا  ،معاو ضه میکنیم .پیامبر (ص) فرمود :انیو کاری
نکو ،بلکه خرمای نامر وب را در مقابل درهم بفروش سپس با آن پول خرمای مر وب خریداری کو.
(بخاری77/3 ،1422 ،ب مسلم ،بیتا )1215/3 ،در ایو حدیث پیامبر(ص) از معاوضهی نامساوی خرما
نهی کرده و خود راه حل را انیو بیان میفرماید که شتتخص ،خرمای خود را بفروشتتد و با قیمت آن،
خرمای مر وب خریداری کند .درحالیکه ای شان تفاوتی نگذا شت میان اینکه شخص ،خرمای مر وب
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را از همان شخ صی که خرمای خود را به او فروخته خریداری کند یا خیر (ع سقالنی400/4 ،1379 ،ب
نووی .)20/11 ،1392 ،توضیح بیشترِ مسئله آنکه پیامبر (ص) جهت جلوگیری از انجام معاملهی ربوی
(معاوضهی یک صا خرما در مقابل دو صا و  )...امر میکند که افراد در معامله ،ثمو را داخل کنندب به
ایو صورت که شخص ،خرمای خود را بفروشد و سپس خرمای دیگر ،خریداری کندب یعنی طرفیو عقد
میتوانند با وارد کردنِ پول در معامله ،عمال خرما را بهصورت نامساوی ،معاوضه کنند و ایو مسئله هیچ
گونه اشکالی نداردب در نتیجه در مسألهی عینه نیت اون اشخاص ،کاال را در مقابل نقد ،معاوضه میکنند،
فاقد اشکال بوده و بیع دارای صورتی شرعی و صحیح است.
فقهای امامیه نیت جهت جایت دانستو بیع عینه ،به احادیث متعدّدی استناد جسته اند که در آنها ا مه،
صتتراحتا ایو بیع را جایت و بال اشتتکال دانستتتهاند (ابو ادریس حلّی197/12 ،1410 ،ب حلی،1410 ،
 .)403/2برای محال ابوبکر ح ضرمی میگوید« :از ابو عبداهلل پر سیدم :مردی ،کاالیی را به صورت ن سیه
میخرد سپس در زمان سرر سید پرداخت ،ایتی ندارد که دینی را ادا کندب آیا ایو شخص ،بیع عینه
انجام دهد؟ گفت :بله!» ( کلینی .)301/5 ،1388 ،همچنیو علی بو جعفر میگوید« :از برادرم موستتی
بو جعفر دربارهی مردی که لباستی را در مقابل دَه درهم ( بهصتورت مؤجّل) بفروشتد ستپس آن را در
مقابل پنج درهم (بهصتتورت نقد) خریداری کند ،ستتؤال کردم؟ گفت :اگر ایو مستتئله را شتترط نکنند و
راضی باشند اشکالی ندارد» (مجلسی.)259/10 ،1403 ،
 -3اجما
صتتنعانی (بدون تاری  )58/2،میگوید« :علما ،اجما دارند بر اینکه شتتخص میتواند پس از گذشتتت
مدت زمانی از انجام معامله ،کاال را به با ع بفروشدب البته نه با هدف بازگرداندنِ کاال به شخص در مقابلِ
زیاده» .بر ایو ا ساس ،بیع عینه نیت در ذیلِ م سألهی مجمععلیه ،قرار میگیردب زیرا ا صل در عینه ،عدمِ
قصد پرداخت زیاده است.
ایو ا ستدالل ازایوجهت ،قابلِ اعتراد ا ست که موردِ اجما مذکور با صورت معاملهی عینه کامال
متفاوت استب زیرا یاهرا صورت مسألهی اجماعی ایو است که مشتری ،ثمو را پرداخت نموده و سپس
کاال را به با ع باز میگرداند ،حال آنکه در بیع عینه ،شخص پیی از فرا رسیدن سررسید پرداخت ثمو،
کاال را به فرو شنده باز میگرداندب بنابرایو ادّعای اینکه معاملهی عینه در ذیل م سألهی اجماعی مذکور،
قرار بگیرد قابلِ تشکیک است.
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 -4قیاس
یکی دیگر از م ستندات قا لیو به ایو دیدگاه ،قیاس استب پیروان ایو دیدگاه میگویند :شخص میتواند
قبل از پرداخت ثمو ،کاالیی را با قیمتی کمتر به دیگران بفرو شد و ایو م سئله باإلتفال ،ا شکالی نداردب
بنابرایو میتواند در مقابل همیو قیمت ،آن را به فروشتتتنده اول نیت بفروشتتتد و هیچ دلیلی برای تفاوت
گذاری وجود ندارد (ابو قدامه132/4 ،1388 ،ب حلی.)403/2 ،1410 ،
 -5دلیل عقلی
ال  -ابو حجر ع سقالنی میگوید « :شافعی ،بیع عینه را بر پایهی ایو ا صل که یاهر عقود م سلمانان،
سالمتِ آن از مکر و خدیعه است ،صحیح دانسته است» (عسقالنی.)337/12 ،1379 ،
ب -شتتتافعی با استتتتناد به اینکه معاملهی عینه دربردارندهی همهی ارکانِ یک بیع (ایجاب ،قبول و)...
است ،گفته است :موضو نیّت به خداوند واگذار میشود و صاحب نیّتِ خبیث و نامشرو  ،مورد عقاب،
قرار میگیرد .بر ایو اساس ،مشخص میگردد که پیروان ایو دیدگاه ،صورتِ بیع را مدنظر داشته و آن را
بر یاهرش ح مل کرده و در نتی جه حکم به صتتتح ّت آن دادها ند ( زحیلی ،بدون تاری  163/1 ،و
.)3045/4
دیدگاه دوم :حنفیه ،مالکیه و حنابله بر آنَند که بیع عینه ،حرام و ناجایت استتتت (ستتترخستتتی،1414 ،
122/13ب قرافی5/5 ،1994 ،ب ابو رشتتد161/3 ،1425 ،ب مقدستتی48/4 ،1388 ،ب ابو مفلح،1418 ،
.)48/4
پیروان ایو دیدگاه برای اثبات رأی خود به سنت ،سدّ ذریعه و استحسان ،استناد جستهاند:
 -1سنت
ابو عمر از پیامبر(ص) روایت کرده استتت که «هرگاه بیع عینه ،انجام دادید و به کشتتت و کار ،مشتت ول
شدید و کشاورزی به مقصد و هدف اصلیتان تبدیل شد و جهاد را ترک نمودید خداوند ،افراد فرومایهای
را بر شما مسلّط میکند و آنان را بر نمیدارد تا زمانی که به دینتان برگردید» (ابو داود332/5 ،1430 ،ب
أحمد.)414/4 ،1416 ،
گروهی از قا الن ایو دیدگاه انیو ا ستدالل میکنند« :ایو حدیث ،صراحتا داللت بر تحریم بیع عینه
داردب زیرا در کنارِ امر حرامی اون ترک جهاد ،ذکر شده و بهعنوان یکی از اسبابِ ذلّتِ مسلمان ،معرفی
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گشتته استت تا جایی که پیامبر (ص) فرمودهاند تا زمانیکه به دینتان بر نگردید وضتعیت ،انیو خواهد
بود .لذا عینه ،امری دینی نیست و انجام آن ،ممنو است»(1عحیمیو.)37/4 ،1427 ،
استناد به ایو حدیث ،از دو جهت قابل اعتراد استب نخست :در اسناد ایو حدیث ،افراد یرثقه و
حتی مدلّس ،وجود داردب انانکه عستتقالنی در بلوا المرام( ،ابو حجر العستتقالنی )247 ،1424 ،آن را
بیان داشتتته و صتتنعانی (بدون تاری  )57/2 ،به تفصتتیل ،وجوه اشتتکالِ آن را شتترح نموده استتت .دوم:
می توان معنای حدیث را انیو تبییو کرد که پیامبر (ص) ام ّت را از اشتتتت ال به امور دنیوی و ترک
فعالیتهای دینی ،نهی میکند و آنان را از نتیجهی انیو رویکردی بر حذر میدارد ،نه اینکه مراد ایشان،
تحریمِ امور دنیوی باشتتدب بهویژه آنکه در ایو حدیث ،اشتتت ال به کشتتاورزی نیت در زمرهی اموری ذکر
شتتده که ستتبب تستتلط افراد فرومایه بر مستتلمیو میشتتود و ایو در حالی استتت که هیچ فقیهی ،تحریم
ک شاورزی در حالت عادّی را ادّعا نکرده ا ستب بنابرایو میتوان ادّعا نمود که عینه نیت ایو گونه ا ستب
یعنی انجام ایو معامله اگر ذاتاً مق صود با شد جای ا شکال دارد اما اگر به روال عادی انجام شود مانند
دیگر معامالت ایرادی ندارد.
مهمتریو و ا صلیتریو دلیل پیروان دیدگاه دوم ،روایتی از امّ ولدِ زید بو ارقم ا ست که میگوید« :به
عایشه گفتم :مو المی را در مقابل هشتصد درهم و به صورت مؤجّل به زید فروختم و قرار بر آن شد
که در زمان پرداخت حقول سالیانهی سربازان ،آن را دریافت کنمب سپس آن را به صورت نقدی و در
مقابل ششصد درهم از او خریدم .عا شه گفت :اه معاملهی بدی انجام داده ای! به زید بگو که اگر توبه
نکند ،جهادش همراه با رستول اهلل (ص) باطل شتده استت» (بیهقی539/5 ،1424 ،ب دار قطنی،1424 ،
.)478/3
عا شتته ،انیو مستتألهای را جت بهصتتورت توقی نگفته و قطعاً حکم آن را از پیامبر (ص) دریافت
کرده استتتب بهویژه آنکه او ،ایو معامله را مبطِل جهاد و تکاپوهای دینی زید دانستتته استتت (ابو قدامه،
132/4 ،1388ب ابو مفلح)48/4 ،1418 ،
ا ستدالل به ایو حدیث از اند جهت مورد اعتراد ،واقع شده ا ست :نخ ست اینکه برخی از علما
ازجمله شافعی و ابو کحیر ،ا سنادِ ایو حدیث را یر صحیح دان سته و در نتیجه ،ا ستناد به آن را باطل
 - 1نکته ی الزم به ذکر آنکه اکحر قا الن دیدگاه دوم ،جهت تحریم بیع عینه به ایو حدیث ،استتتتناد نکردهاندب زیرا همانانکه
پیشتر بیان شد آنان ایو معامله را عینه نمینامند و صورتهای دیگری را برای معاملهی عینه ،ذکر میکنند.
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میدانند (شتتوکانی .)244/5 ،1413 ،عالوه برایو ،شتتافعی در ردّ استتتناد به ایو حدیث گفته استتت :به
فرد صحّت ایو روایت ،استدالل به آن ،باز هم محل اشکال استب زیرا ایو حدیث ،بیان کنندهی مذهب
صحابی ا ست و مذهب صحابی ،حجّت نی ست .حتی در صورتی که مذهب صحابی را حجّت بدانیم،
شرطِ حجیّت آن ،عدم مخالفتِ ا صحاب دیگر ا ستب درحالیکه ایو شرط در ایو حدیث ،وجود ندارد،
اه زید ،مخالفت کرده ا ستب بنابرایو ا ستدالل به ایو حدیث ،جهتِ بطالن بیع عینه ،یر صحیح ا ست
(طیبی .)2128/7 ،1417 ،نیت گروهی از فقها گفتهاند :علتِ انکار ایو بیع توستط عا شته ،ایو استت که
معامله ی اول به سبب جهالت به سررسید ،فاسد و باطل استب زیرا زمانِ دقیق پرداخت حقول سربازان،
م شخص نبوده ا ست و معاملهی دوم هم به خاطر باطل بودن معاملهی اول ،باطل و یر صحیح ا ستب
بنابرایو کالم عا شه ،داللتی بر بطالنِ بیع عینه ندارد و اصال نایر به آن نیست (زرکشی.)92/8 ،1414 ،
ابو قیّم ( )80/5 ،1423جهت تحریم بیع عینه به حدیث اوزاعی ،ا ستناد کرده که پیامبر(ص) فرموده
است« :زمانی فرا خواهد رسید که مردم به وسیلهی بیع ،رِبا را (برای خویی) حالل میکنند» (شوکانی،
 )245/5 ،1413و بیع عینه بهمنتلهی حالل جلوه دادنِ یک معاملهی حرام استتتتب یعنی در ایو معامله،
امری حرام (ربا) در قالب امری حالل (بیع) گنجانده شده است.
ایو حدیث ،مرسل است و بسیاری از علما ،احتجاج به حدیث مرسل را صحیح نمیدانند (شوکانی،
 1413ل .)245/5 ،نیت ایو حدیث داللت قطعی ندارد بر اینکه مقصتتتود حدیث از حیلهی به کار گرفته
شده در تحلیل ربا ،بیع عینه باشد و اهبسا مراد ،صورتها و حیلههای دیگری باشد .لذا ایو حدیث را
نمیتوان مستند دیدگاه خود ساخت.
 -2سد ذریعه
پیروان دیدگاه دوم انیو ا ستدالل می کنند که بیع عینه ،و سیلهای آمیخته به حیله ا ست که جهتِ حالل
نشتتان دادن معاملهی ربوی ،به کار گرفته میشتتود .در حقیقت ،هدفِ شتتخصتتی که معاملهی عینه ،انجام
میدهد ایو استتت که محالً معاوضتتهی پانصتتد درهم با هتار درهم را مباح گرداند (ابو قدامه،1414 ،
17/2ب ابو رشد )161/3 ،1425 ،صنعانی به نقل از قرطبی آورده است« :برخی از صورتهای ایو بیع،
منجر به معاو ضهی نام ساوی خرما می شود و در نتیجه موجب ناب سامانی در و ضعیت ثمو میگردد»
بنابرایو بیع عینه ،وسیلهای محکم برای انجام رباست و سدّ ایو وسیله ،الزم و ضروری است» .ازایورو
بیع عینه ،ناجایت و باطل است (صنعانی ،بی تا.)57/2،
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استناد به سدّ ذریعه ،جهت تحریم بیع عینه ،از دو جهت ،محل اشکال است :نخست :سدّ ذریعه خود
از ادله مورد اختالف ا ست و ب سیاری از علما آن را معتبر نمیدانند .زرک شی ( )93/8 ،1414میگوید:
«ذرایع و وستتایل ،منضتتبط نیستتتند و دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد» .دوم :در مورد کالم قرطبی باید
گفت که ایو مسئله (معاوضهی نامساوی خرما به وسیلهی داخل کردن ثمو) در مورد حدیث معاوضهی
خرمای خیبر نیت کامال محتمل استتتب اما پیامبر(ص) با وجود اطّال از قوّت ایو احتمال ،به تصتتریح از
آن نهی نکردهاندب بنابرایو ا صل بر عدمِ ا شکال ایو م سئله ا ستب همانطور که پیروانِ دیدگاه اول نیت ایو
امر را راهِ فراری دان ستهاند که خودِ شار  ،آن را تعییو نموده و پی شنهاد داده ا ستب بنابرایو ا شکالی در
ایو مسئله ،وجود ندارد.
 -3استحسان
سرخ سی ( )122/13 ،1414میگوید« :معاملهی عینه ،قیا ساً جایت و بال ا شکال ا ستب اما علمای ما
براساس استحسان ،آن را یر جایت دانستهاند».
در جواب ایو ا ستدالل هم میتوان گفت اون ا ستح سان از دالیل مورد اختالف ا ست و ب سیاری از
مذاهب ا سالمی آن را حجّت ندان سته و حتّی احتجاج به آن را ممنو کردهاند ،1لذا ا ستح سان نمیتواند
دلیل محکم و قابلِ توجهی برای تحریم بیع عینه باشد.
بیان رأی راجح
به نظر می رستتد دربارهی معاملهی عینه ،دیدگاه اول (دیدگاه شتتافعیه ،یاهریه و امامیه) که بیع عینه را
جایت و فاقد ا شکال میدانند از دالیل محکمتری ،برخوردار بوده و با روح آیات و احادیث ،همخوانی و
سازگاری بیشتری دارد .عالوه بر ادلهی کلیای که بیان کنندهی اصلِ اباحه در معامالت است مگر زمانی
که دلیلی متقو بر تحریم و یا کراهت ،وجود داشته باشدب مهمتریو دلیلی که جمهور صاحبان دیدگاه اول
به آن ،استناد جستهاند ،حدیث ابو سعید و ابوهریره است که داللت محکمی است بر جواز معاملهی عینه.
بر اساس ایو حدیث شری  ،زمانی که پیامبر(ص) مطلع شد که عامل ایشان بر خیبر ،خرمای مر وب و
نامر وب را به صورت نامساوی ،معاوضه کرده است وی را از ایو کار ،نهی کرد و خود ایشان راهِ حلی
را به وی نشان دادب به ایو طریق که شخص ،ابتدا خرمای خویی را در مقابل درهم بفروشد و سپس به
 - 1از بترگتریو مخالفان حجیت استحسان ،امام شافعی استب ایشان میفرماید« :هرکسی استحسان کند در حقیقت شریعت
تازه ای را آورده است» ( زرکشی 1414 ،ل.)95/8 ،
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وستتیله ی دراهم ،خرمای مر وب را خریداری کند و اون پیامبر (ص) در موردِ ایو مستتئله توضتتیحی
ندادند که آیا شخص میتواند خرمای مر وب را از همان ک سی خریداری کند که خرمای خود را به او
فروخته و دراهمی را از وی ،دریافت کرده یا خیر؟ داللت بر ایو دارد که تفاوتی ندارد که شتتتخص
خرمایی که میخواهد را از همان م شتری اول ،خریداری کند یا خیر ،یعنی عدم تو ضیح پیامبر صلی اهلل
علیه و سلم در ایو م سئله ،بهمنتلهی عمومیتِ ا شخا صی ا ست که فرد ،معاملهی دوم را با آنها ،انجام
میدهد.
شافعی می گوید « :ترک اإلستفصال فی حکایة الحال مع قیام اإلحتمال ینتل منتلة العمومِ فی المقال»
(زرک شی 1414 ،ل .)201/4 ،ایو سخو ،آ شکارا داللت دارد بر اینکه شخص میتواند با وارد ساختو
مقداری پول ،عمال معاوضهی نامساوی خرما را مباح گرداند و ایو اصلیتریو مسئله ای است که پیروان
دیدگاه دوم با استتتناد به آن ،بیع عینه را ناجیت دانستتته اندب زیرا می گویند در ایو معامله در مقابل یک
کاالی واحد ،دو ثمو پرداخت می شود و مازاد ثمو دوم ،عیو رباست.
ماوردی جهت جواز بیع عینه و در مقام ردّ دالیل دیدگاه دوم میگوید« :پیامبر صتتتلی اهلل علیه و
ستتتلم ،ایو امر را بهعنوان راهی برای ترک ربا ،قرار داد و به آن ،تشتتتویق نمود» ( ماوردی،1419 ،
)289/5ب یعنی پیروانِ دیدگاه اول نیت منکرِ منجر شدن بیع عینه به معاوضهی نابرابر خرما و سایر کاالها
نی ست ند اما معتقدند که اون ثمو در معامله ،وارد شده ا شکالی ندارد و معنای حدیث نیت بیان همیو امر
است.
از طرفی بیشتتترِ دالیلی که پیروان دیدگاه دوم به آنها استتتناد جستتتهاند دالیل اختالفی هستتتند و
نمیتوان آنها را بهعنوان دالیل محکمی که قابلیّت مقابله با ادلهی گروه اول را داشته باشد قلمداد نمود.
همچنیو احادیحی که قایلیو به عدم جواز عینه به آن ،ا ستناد کرده اند الباً از حیث سند ،دارای ا شکال
ه ستند و ب سیاری از علما از وجوه متعدّدی ،ا ستناد به آنها را دارای ا شکال دان ستهاند .حتی به فردِ
عدم ا شکال در سند ایو احادیث ،ا ستناد به مهمتریو دلیل ایو دیدگاه که عبارت از حدیث عا شه ا ست
از وجوه متعدّدی ،مورد ردّ و اعتراد واقع شده است.
بنابر همهی ایو دالیل میتوان گفت که بیع عینه ازجملهی معامالت جایت و مباح استتت و دلیل محکم
و قابل استنادی بر بطالن یا عدم جواز آن ،وجود ندارد واهلل أعلم.
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نتیجهگیری
پس از برّرستتتی معنای ل وی و اصتتتطالحی بیع عینه و بیان دیدگاههای مختل و ادلهی آنها دربارهی
حکم آن نتایج ذیل ،حاصل آمد:
 -1فقهاء در مورد تعری اصطالحی بیع عینه و تبییو صورت فقهیِ آن ،اختالف فراوانی دارند و تعری
ایو معامله ،شتتی دیدگاه متفاوت ،ارا ه کردهاند .بیشتتتریو اختالف در ایو زمینه در مذهب مالکیه،
وجود داردب به نحوی که پیروان ایو مذهب ،اهار تعری متفاوت از ایو بیع ،ارا ه کردهاند .حنفیه با
بیان سه تعری و حنابله با ارایه دو تعری  ،اختالف کمتری نسبت به مالکیه دارند .در فقه شافعی و
امامی ،اختالفی دربارهی تعری اصطالحی معاملهی عینه ،وجود ندارد.
 -2تعری برگتیده بیع عینه عبارت استتت از اینکه شتتخص در مقابل ثمنی مؤجّل ،کاالیی به دیگری
بفروشتتتد و پس از تحویل کاال به وی و پیی از پرداخت ثمو ،آن را با قیمتی کمتر و بهصتتتورت
نقدی از مشتری ،خریداری کند».
 -3فقهای مذاهب استتالمی دربارهی حکمِ بیع عینه بر دو دیدگاه هستتتندب شتتافعیه ،یاهریه و امامیه به
جواز ایو معامله ،حکم کردهاند و حنفیه ،مالکیه و حنابله آن را باطل و یر صحیح دانسته اند.
 -4مستتتند اصتتلی دیدگاهِ قایلیو به جواز بیع عینه ،ادله نقلی (کتاب و ستتنت) استتت .آنان همچنیو به
اجما  ،قیاس و دالیل عقلی نیت ،ا ستناد ج ستهاندب اما دیدگاه قایلیو به عدم جواز بیع عینه بی شتر
نایر به ادلهی یر نقلی ،ازجمله سدّ ذریعه و ا ستح سان ا ستب هراند آنان به احادیحی از سنّت
نبوی نیت استدالل نمودهاند.
 -5دلیل ا صلی قایلیو به عدمِ جواز بیع عینه ،آن ا ست که ایو معامله ،منجر به رِبا می شود و بهمنتلهی
تحلیلِ معاوضتتهی نا مستتاوی اجناس ربوی استتتب زیرا فروشتتنده کاال را در مقابلِ قیمتی باال می
فروشتتتد و آن را با نرخی کمتر ،خریداری می کندب یعنی در حقیقت او با وارد کردنِ کاال یا نقدی
دیگر ،معاوضتتتهی نابرابر یک جنس را مباح میگرداندب اما قایلیو به جواز بیع عینه با استتتتناد به
دالیلی متعدّد ازجمله حدیث ابو سعید و ابوهریرة و همچنیو روایات شیعهی امامیّه از ا مه ،استداللِ
پیروان دیدگاه دوم را موردِ اعتراد ،قرار دادهاند.
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 -6به نظر میرسد دیدگاه قایلیو به جواز و صحّتِ بیع عینه از ادلّهی قابل استنادتری برخوردار استب
عالوه بر عدم ارا هی دلیلی محکم از جانبِ قایلیو به عدم جواز بیع عینه ،ادلهی مورد استتتتناد
دیدگاه اول ،داللت آشکاری بر جواز و عدم اشکال ایو معامله دارد.
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