
 خريد و فروش

 است احكام معامالت را به مقدارى آه معموًال مورد               الزممسلمانى  کاسب   بر هر     ـ1 مسأله  

  . بگيرداحتياج او است ياد 

دیگر مشاغل   آسب و آار و تالش براى زندگى از طريق تجارت و زراعت و صنعت و                       ـ  2مسأله  

و در غير اين صورت، مستحّب مؤّآد         خود را ندارند واجب است،        خانواده براى آسانى آه مخارج       مجاز

  .است

  معامالت حرام و باطل

  : باطل است حرام و  معاملهذیل، در موارد ـ 3مسأله 

، مگر در مواردی که فائده ای         يعنى چيزهايى آه ذاتًا نجس است       اتسا خريد و فروش عين نج      ـ1

مان ما آه براى نجات       خريد و فروش خون در عصر و ز            بر آن مترتب باشد ، مانند         و مشروع     عقالیی

جايز است و همچنين خريد و فروش سگ            و شرعا     گيرد مجروحين و بيماران مورد استفاده قرار مى        

4.  خريد و فروش آالت قمارـ3.  و اشياء مسروقه خريد و فروش اموال غصبىـ2. نگهبانسگ شكارى و 

؛ مگر در   از حشرات   ارى مانند بسي  شود ه در بين مردم مال محسوب نمى        خريد و فروش چيزهايى آ      ـ

مواردی که فائده عقالیی داشته باشد، مثل خرید و فروش آنها برای امر تحقيقات علمی و                                    

فروختن اجناس تقّلبى آه      غّش در معامله مانند          ـ6.   معامالتى آه در آن ربا باشد        ـ5.  آزمایشگاهی

ه آن را با پيه يا چيز ديگرى           فروختن شير مخلوط با آب يا روغنى آ           مثلخريدار از وضع آن خبر ندارد،         

مگر در مواردی که نجات جان        ;   خريد و فروش اعضاى بدن مانند آليه و امثال آن              ـ7  .اند مخلوط آرده 

شخصی با رضایت کامل و بدون اجبار و اکراه عضوی را اهداء کند و بر اثر                  انسانی متوقف بر آن باشد و       

خريد و فروش     -9.  بدون احياء آن    اراضى موات     خرید و فروش    ـ8.  آن ، خسارت جانی متوجه او نشود       

 -11.   خرید و فروش کتب ضالل ، مگر برای ابطال و پاسخ دادن به شبهات آن                -10  .تمام انواع مسكرات  

  . معامله ای که در آن کم فروشی باشد -12. معامله ای که در آن رشوه باشد

  

آورند اگر    از آشورهاى غير اسالمى مى     و امثال آن، آه   وارداتی   مواّد غذايى و دارويى      ـ  4مسأله  

آه احتمال دهيم شير و پنير و روغن         نجس بودن آنها قطعى نباشد معامله آنها اشكالى ندارد، مثل اين          

  .گيرند را به وسيله دستگاه مى
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دست آافر گرفته     آورند يا از   مى  خريد و فروش گوشت و پيه آه از ممالك غير اسالمى           ـ  5مسأله  

   است آه مطابق دستور شرع       حالل گوشتی   آه آنها از حيوان     يم ولى اگر بدان    ست،شود باطل ا   مى

  .ذبح شده اشكال ندارد

 خريد و فروش چيزهايى آه از قمار يا  معامالت باطل به دست آمده، حرام و باطل                         ـ  6مسأله  

 و اگر   اش بازگرداند  است و تصّرف در آنها جايز نيست و اگر آسى آن را بخرد بايد به صاحب اصلى                       

  .شناسد به دستور حاآم شرع عمل آند اش را نمى صاحب اصلى

  

  ربـــا

، دوم رباى در     نخست رباى در قرض       :  رباخوارى حرام است و آن بر دوگونه است           ـ    7مسأله  

ربای در قرض این است که پول یا جنسی را به شخصی قرض بدهد مشروط به اینکه بيشتر از                   .  معامله

 با وزن    در آن منطقه   مقدارى از جنسى را آه    ربای در معامله آن است که        .  گيردآن مقدار را از او پس ب       

یازده کيلو گرم از     گندم را به      ده کيلو گرم     فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثًال          يا پيمانه مى  

  . بفروشدهمان جنس یعنی گندم 

 آن اضافه آند مثًال ده آيلو     دهد جنس ديگرى به       آه مقدار آمتر را مى     شخصی هرگاه   ـ  8مسأله  

  . گندم بفروشد اشكال ندارد گرم آيلویازده اضافه يك متر پارچه را به  گندم بهگرم

شند بلكه با عدد و متر        فرو  با وزن و پيمانه نمى        در منطقه ای       هايى را آه     جنس ـ  9مسأله  

  .ل ندارد به تعداد بيشتر بفروشند اشكا در آن منطقه ، اگر تعداد آمتر رافروشند مى

 به هر صورت آه باشد مانعى ندارد،        ند آه از يك جنس نيست     کاالهایی خريد و فروش     ـ  10مسأله  

  .آه ده آيلو برنج را به بيست آيلو گندم بفروشند اين مثل

توان ده آيلو گندم     د، بنابراين نمى  نشو ربا يك جنس حساب مى    بحث   جو و گندم در      ـ  11مسأله  

  .العكس معامله آردآيلو جو يا ب دهرا با دواز

  :گرفتن ربا  جایز است در چند مورد ـ 12مسأله 

  . از آّفارى آه در پناه اسالم نيستند ربا گرفتن مسلمانـ1

  . ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگرـ2

 2



  . ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگرـ3

  شرايط خريدار و فروشنده

   :عبارتند از خريدار و فروشنده شرایط  ـ 13مسأله 

   . بالغ بودنـ1

  . عاقل بودن ـ2

  .الّتصّرف در اموال نبودن  ممنوعـ3

  . ن قصد جّدى براى معامله داشتـ4

  . عدم اجبار در خرید یا فروش ـ5

، يا ولّى صغير    باشندآنند ملك آنها باشد يا از طرف مالك وآيل             را آه خريد و فروش مى      کاالیی  ـ6

  .باشند

ون اجازه او بفروشند اگر بعدًا راضى شود و اجازه دهد معامله             هرگاه مال آسى را بد     ـ  14مسأله  

  .صحيح است

  شرايط جنس و عوض آن

 بايد  ـ1:  گيرند چند شرط دارد    فروشند و چيزى را آه عوض آن مى         جنسى را آه مى    ـ  15مسأله  

اشته توانايى بر تحويل آن را د       ـ  2.  ، يا شماره و عدد       حجم وم باشد، به وسيله وزن، يا       مقدار آن معل   

 شخص  ـ3  .، صحيح نيست   و دسترسی به آن وجود ندارد      فرار آرده  باشند، بنابراين فروختن حيوانى آه    

اند بدون   ديگرى در جنس يا عوض آن حّقى نداشته باشد، بنابر اين مالى را آه نزد آسى گرو گذاشته                  

  .توان فروخت اجازه او نمى

  

  صيغه معامله

توانند صيغه بخوانند، بنابراين اگر          آشنا باشند مى      طرفين معامله به هر زبانى         ـ  16مسأله  

» قبول آردم «:  و مشترى بگويد   »  اين جنس را به فالن قيمت فروختم         «:  فروشنده به فارسى بگويد    
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معامله صحيح است، همچنين با عبارات ديگرى آه اين معنى را به روشنى بيان آند و اگر صيغه                             

تن به ديگرى دهد و او هم به قصد خريدن بگيرد آافى است             نخوانند اّما فروشنده جنس را به قصد فروخ       

  ).آه تمام شرايط معامله در آن جمع باشد به شرط اين(

تواند   معامالت خواه در دفاتر رسمى باشد يا غير آن، مى            نوشتن و امضاء اسناد در        ـ  17مسأله  

  .جانشين خواندن صيغه لفظى گردد

ايد دو طرف قصد انشاء داشته باشند يعنى                  هنگام خواندن صيغه معامله ب           ـ  18مسأله   

مقصودشان از گفتن اين دو جمله خريد و فروش باشد، همچنين در جايى آه داد و ستد عملى                               

  . شود بايد قصد انشاء وجود داشته باشد جانشين صيغه لفظى مى

  ها بر درخت خريد و فروش ميوه

ريخته و دانه آن      اى آه گل آن    يوه خريد و فروش خرمايى آه زرد يا سرخ شده، يا م             ـ  19مسأله  

طورى آه معموًال از آفت گذشته باشد صحيح است و همچنين فروختن غوره بر درخت                          بسته، به 

  .اشكال ندارد، البّته مقدار آنها بايد به وسيله تخمين آارشناس معلوم شود

ند مرتبه چيده   آه سالى چ    خريد و فروش خيار و بادنجان و انواع سبزيها و مانند آن               ـ  20مسأله  

شود در صورتى آه ظاهر و نمايان شده باشد اشكال ندارد، ولى بايد معّين آنند آه مشترى در                        مى

  .چيند سال چند دفعه آن را مى

  معامله نقد و نسيه

تواند   هر آدام از خريدار و فروشنده بعد از معامله مى            ، جنسى را نقد بفروشند     اگر  ـ  21مسأله  

به آند و آن را تحويل بگيرد، تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است                  جنس يا پول خود را مطال     

آه آن را طورى دراختيار خريدار بگذارند آه بتواند در آن تصّرف آند و تحويل دادن اشياء منقول مانند                           

رى ببرد  فرش و لباس به اين است آه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند آه اگر بخواهد به جاى ديگ                      

  .مانعى نباشد

 در معامله نسيه بايد مّدت آامًال معّين باشد و اگر تاريخى براى آن معّين نكنند                         ـ  22مسأله  

  .معامله باطل است

تواند عوض آن را       هرگاه جنسى را نسيه بفروشد قبل از فرا رسيدن مّدت نمى                  ـ  23مسأله  

  .مطالبه آند
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 هرگاه جنسى را بطور نقد با قيمتى معامله آنند و بطور نسيه با قيمتى گرانتر، مثًال                  ـ  24مسأله  

آنم و مشترى  دهم بطور نسيه ده درصد گرانتر حساب مى       اين جنس را نقدًا به فالن مقدار مى       :  بگويد

  .شود قبول آند مانعى ندارد و ربا حساب نمى

بعدًا مقدارى از طلب خود را آم آند و           هرگاه آسى جنسى را نسيه بفروشد ولى           ـ  25مسأله  

  . اشكال ندارد و خریدار هم قبول کند، بقّيه را نقد بگيرد

  معامله سلف و شرايط آن

 معامله سلف آن است آه مشترى پول را بدهد آه بعد از مّدتى جنس را تحويل                        ـ  26مسأله  

ش ماه فالن مقدار جنس را بگيرم و دهم آه مثًال بعد از ش بگيرد و همين اندازه آه بگويد اين پول را مى    

اى نخوانند و خريدار به اين قصد پول را بدهد و             فروشنده بگويد قبول آردم آافى است، حّتى اگر صيغه         

  .فروشنده بگيرد صحيح است

 هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگيرد معامله باطل است، ولى                     ـ  27مسأله  

  .عوض آن را پول يا جنس ديگر بگيرد صحيح استاگر جنسى را سلف بفروشد و 

  خصوصّيات جنس را آه در قيمت تأثير دارد بايد             ـ1:   معامله سلف شش شرط دارد      ـ  28مسأله  

 پيش از آن آه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قيمت بايد پرداخته شود و اگر                       ـ2معّين آنند   

 بايد مّدت را آامًال معّين آند، مثًال اگر         ـ3.  قدار صحيح است  مقدارى از قيمت را بدهد معامله به همان م        

 ـ4.  ، معامله باطل است    )و اّول خرمن دقيقًا معّين نباشد      (دهم   بگويد اّول خرمن جنس را تحويل مى        

 محّل تحويل جنس را     ـ5.  زمانى را براى تحويل جنس معّين آنند آه در آن وقت معموًال جنس وجود دارد              

دهند، مگر اين آه از سخنان آنها جاى آن معلوم           ر آدام شهر و آدام منطقه تحويل مى       تعيين آنند آه د   

مانند (آنند    بايد وزن يا پيمانه آن را تعيين آنند، اّما جنسى را آه معموًال با ديدن معامله مى                   ـ6.  باشد

ت افراد آن    تفاو به شرط آنکه  اگر با ذآر صفات، سلف بفروشند اشكال ندارد،            )  بسيارى از انواع فرش    

  .بقدرى آم باشد آه مردم به آن اهّمّيت ندهندجنس 

  توان معامله را فسخ آرد مواردى آه مى

گويند و خريدار و فروشنده در يازده           مى »خيار فسخ « حّق به هم زدن معامله را          ـ  29مسأله  

  :توانند معامله را فسخ آنند صورت مى

  .ّرق نشده باشند در صورتى آه از مجلس معامله متف:ـ خيار مجلس1
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  . در صورتى آه يكى از دو طرف مغبون شده باشد:ـ خيار غبن2

  . در صورتى آه شرط آنند آه هر دو يا يكى از آن دو تا مّدت معّينى حّق فسخ دارد:ـ خيار شرط3

 از آنچه هست     غير در صورتى آه خريدار يا فروشنده تقّلب آند و مال خود را                   :ـ خيار تدليس  4

  .نشان دهد

 در صورتى آه فروشنده يا خريدار شرط آند آارى را براى طرف مقابل                  :خيار تخّلف از شرط    ـ  5

انجام دهد، يا جنس طرز مخصوصى باشد، سپس به آن شرط عمل نكند، در اين صورت طرف مقابل                        

  .تواند معامله را فسخ آند مى

 اّطالع نداشته    از آن     قبالً که در صورتى آه يكى از دو جنس يا هر دو معيوب باشد               :ـ خيار عيب  6

  .باشند

 در صورتى آه معلوم شود مقدارى از جنسى را آه                 :ـ خيار شرآت يا خيار تبّعض صفقه         7

تواند معامله را به      اند مال ديگرى است آه اگر صاحب آن راضى به معامله نشود خريدار مى                  فروخته

  . پول بقّيه را پس بگيردهم بزند، يا معامله را در مقدارى آه مال فروشنده بوده قبول آند و

 در صورتى آه فروشنده جنس معّينى را آه مشترى نديده با بيان صفات بفروشد                 :ـ خيار رؤيت  8

تواند معامله را به هم بزند،        طور آه گفته نبوده است، در اين صورت مشترى مى            بعد معلوم شود آن   

  .همين حكم در مورد عوض نيز وجود دارد

ندهد و  »  سه روز «آه مشترى پول جنسى را آه نقدًا خريده تا                  در صورتى      :ـ خيار تأخير   9

مگر اينكه مشترى   (تواند معامله را به هم بزند        فروشنده هم جنس را تحويل نداده باشد، فروشنده مى        

و اگر جنسى آه فروخته شده مثل بعضى از ) شرط آرده باشد دادن پول را تا مّدت معّينى تأخير بيندازد          

شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد            باشد آه اگر يك روز بر آن بگذرد ضايع مى             ها و سبزيها      ميوه

  .تواند معامله را به هم بزند فروشنده مى

تواند تا سه روز معامله را به          در صورتى آه حيوانى را خريده باشد خريدار مى           :ـ خيار حيوان  10

  .هم بزند

جنسى را آه فروخته تحويل دهد مشترى        در صورتى آه فروشنده نتواند       :ـ خيار تعّذر تسليم   11

  .تواند معامله را فسخ آند مى
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  احكام خيارات

 خريدار قيمت جنس را نداند و يا غفلت آند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى                      اگر  ـ  30مسأله  

تواند معامله را فسخ آند، اين       بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده باشد آه مردم او را مغبون بدانند مى              

  .كم در صورتى آه فروشنده قيمت جنس را نداند و مغبون شود نيز جارى استح

 هرگاه در جنس تقّلب آند و مثًال چاى اعال را با چاى پست مخلوط نمايد و به اسم                      ـ  31مسأله  

  .تواند معامله را به هم بزند چاى اعال بفروشد مشترى مى

وب است، مثًال پارچه يا فرشى را آه           هرگاه خريدار بفهمد جنسى را آه گرفته معي          ـ  32مسأله  

دانسته،  خريده پوسيدگى يا پارگى دارد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى                             

تواند معامله را فسخ آند، يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را معّين آند و به همان نسبت از پولى                         مى

  .ى آه عيبى در عوض باشد نيز جارى است همين حكم در صورت.آه به فروشنده داده پس بگيرد

 بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن جنس، عيبى در آن پيدا شود، مشترى                      اگر  ـ  33مسأله  

گرفتن  وپيش از تحويل    تواند معامله را فسخ آند، همچنين اگر در عوض آن جنس بعد از معامله                   مى

  .تواند معامله را به هم زند عيبى پيدا شود فروشنده مى

1: تواند معامله را فسخ آند يا تفاوت قيمت را بگيرد  با وجود عيب نمىموارد ذیل، در ـ  34مسأله  

 فروشنده موقع   ـ3.   درصورتى آه بعدًا راضى شود      ـ2.   عيب مال را بداند     ، در صورتى آه موقع خريدن      ـ

ذآر آند و بگويد با     فروشم، ولى اگر عيب معّينى را         معامله بگويد اين مال را با هر عيبى آه دارد مى            

 ـ4.  تواند معامله را فسخ آند       فروشم بعد معلوم شود عيب ديگرى دارد خريدار مى              اين عيب مى   

آنم و تفاوت قيمت هم          خريدار در موقع معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد فسخ نمى                       

  .گيرم نمى

ند معامله را به هم بزند ولى       توا  اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد نمى       موارد ذیل،  در   ـ  35مسأله  

 در صورتى آه بعد از معامله تغييرى در جنس بدهد بطورى آه مردم              ـ1:  تواند تفاوت قيمت را بگيرد     مى

 در صورتى آه بعد از معامله بفهمد         ـ2.  بگويند جنس خريدارى شده به صورت خود باقى نمانده است           

ديگرى در آن جدید د از تحويل گرفتن مال عيب  بعـ3. عيب دارد ولى حّق فسخ را ساقط آرده باشد    مال

پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عيب ديگرى پيدا آند باز هم                               

تواند آن را پس دهد، همچنين اگر فقط براى خريدار تا مّدتى حّق فسخ قرار داده شده باشد و در                        مى

تواند معامله را فسخ آند هر چند آن را تحويل            ن صورت نيز مى   آن مّدت مال عيب ديگرى پيدا آند در اي         

  گرفته باشد
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