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 مقدمه
ها پیش بینی و تددوین کدرده   ی زندگی در تمامی زماناسالم به عنوان دینی جامع و آسمانی، فرامین و احکامی منطبق با نیازها

ها است. بر این اساس آیین اسالم به اقتصاد های آن در نظر داشتن مصالح فردی، اجتماعی، دنیایی و آخرتی انساناست و از ویژگی

کند که عمل به آن تضمین کننده و امور مالی فرد و جامعه اهتمام فراوان دارد و نظام اقتصادی جامع و کاملی را به مردم معرّفی می

 سعادت فرد، خانواده و اجتماع است.

 اهمیت یادگیری احکام تجارت و معامالت
اند که مسلمانان مسائل و احکام مربوط به اقتصاد اسالمی و  حضرات معصومین علیهم السالم تأکید زیادی بر این موضوع داشته

    دستورات الهی نشوند.معامالت را یاد بگیرند تا هرگز دچار تخلّف از 

هر کس بخواهد تجارت کند باید احکام دین خدود را  »امام صادق علیه السالم در این باره فرمودند:  در حدیث نقل شده است که

    «1.شودبیاموزد تا حالل را از حرام باز شناسد، کسی که احکام دین خود را نیاموزد و تجارت کند در کام شبهات گرفتار می

یا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ »ت شده که امیرالمؤمنین علیه السّالم تاجران و کَسَبه را مخاطب ساخته و به آنان فرمودند: و روای

جارت مشغول شوید و این ای گروه تجّار، نخست احکام و مسائل شرعی را یاد بگیرید سپس به ت« »الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَر

 «2مطلب را سه مرتبه  تکرار کردند.

امیرالمؤمنین علیه السّالم هر روز صبح در یک یک بازارهای کوفه در حدالی کده   »و نقل شده که امام باقر علیه السّالم فرمودند: 

فرمود: ای ایستاد و خطاب به آنان میمی رسیدکرد .... و به هر یک از آن بازارها که میتازیانه خود را بر دوش نهاده بود گردش می

گروه تجار قبل از شروع در کسب و کار، از خداوند متعال خیر و برکت را بخواهید و با آسان گیری در معامله از خداوند متعال برکت 

از دروغ گفدتن دوری   یزیدد و بجویید، به خریداران نزدیک شوید و خود را با زیور حِلْم و بردباری آراسته کنید و از قَسَم خدوردن بپره 

نصاف و عدالت رفتار کنید و هرگز به ربا خواری نزدیک نشوید و پیمانه و ااِجْحاف جدّاً پرهیز نمایید و با مظلومان به  ظلم و کنید و از

مام بازارهدای شدهر   میزان را مراعات کنید و حقّ مردم را کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام نگذارید و به این ترتیب در ت

 « 1.گشتندکردند سپس بر میکوفه گردش می

 راستگویی و امانت داری دو شرط مهم در کسب و کار و فعالیت اقتصادی
خواهی تو را توصیه و سفارشدی نمدایم    آیا می»... در حدیث است که امام صادق علیه السالم به عبد الرحمن بن سیابه فرمودند: 

داری اهمیت بده تا در مال مردم شریک شدوی. در همدین   ن شوم. حضرت فرمودند: به راستگویی و امانتعرضه داشت: بلی، فدایتا

                                                 
 استحباب التفقّه فی ما یتولّاه ،1باب ،0ح ،182ص، 11ج ۀ،. وسائل الشیع1
 هاستحباب التفقّه فی ما یتولّا ،1باب ،1ح ،181ص ،11ج ۀ،الشیع . وسائل2
 جملۀ مما یستحب للتاجر ، 1باب ،1ح ،209ص ،11ج ،الوسائلمستدرکو  مما یستحب للتاجر من اآلداب ، جمله2باب ،1ح ،182ص ،11ج ،الشیعۀ. وسائل1
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 «1.شوی(حال حضرت انگشتان دو دست را در هم داخل نمودند و فرمودند: این چنین )در مال مردم شریک می

پیشدوای دادگدر،   ...  برسی وارد بهشت می کندخداوند سه نفر را بدون حسا»و در نقل است که امام صادق علیه السالم فرمودند: 

 «2.تاجر راستگو و پیری که عمر خود را در طاعت خدا گذرانده است

خداوند متعال کسدی را کده صداحب ِحرْفده بدوده و امدین باشدد دوسدت         »و روایت شده که امیر المؤمنین علیه السّالم فرمودند: 

 «1.داردمی

 فا و پرهیز از کسالت و تنبلیاهتمام به داشتن اقتصاد مستقل و خود ک
شایسته است مسلمانان دارای اقتصاد مستقل و خود کفا و فعّال باشند و افرادی که قدرت کار دارند، هرگز به بطالت و کسدالت و  

 سر بار دیگران شدن تن ندهند. 

هستند از رحمت خداوند به دور  مردمی که با داشتن آب و خاک، محتاج»در حدیث است که امیر المؤمنین علیه السالم فرمودند: 

 «0.باشندمی

کند تا از کسی که از راه حالل مال دنیا را طلب می»در حدیثی دیگر نقل شده است که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله فرمودند: 

طوفت به همسایگان نیاز شده و خود کفا گردد و در تأمین نفقات خانواده خویش کوشا باشد و از روی مهر و عدرخواست از مردم بی

 « 1.کنددرخشد خداوند را مالقات میاش مانند ماه شب چهارده میخود رسیدگی نماید، در روز قیامت درحالی که چهره

پسندم که مرد در کار دنیای خود کسل و تنبل باشد و هر کس من نمی»و در روایت آمده است که امام باقر علیه السالم فرمودند: 

 « 1.تر خواهد بودتر و سستکسل و تنبل باشد، در امر آخرت خود تنبل در کار دنیای خویش

و نیز در حدیثی دیگر از حضرت صادق علیه السالم نقل شده که حضرت به شخصی در مقام تشویق و ترغیب به کدار فرمودندد:   

 «1نیاز باش.بار بر سر خود حمل کن و این زحمت را تحمّل کن و از دیگران بی»... 

هر کس دوست ندارد مالی از راه حالل گرد آورد تا با »در روایتی دیگر نقل شده که امام صادق علیه السالم فرمودند:  و همچنین

 «8.آن آبروی خود را حفظ کند و قرض خویش را اداء نماید و به خویشان خود احسان و نیکی کند، خیری در او نیست

خورد که نزد خداوندد   نمی بنده )انسان( هیچ غذایی را»لیه و آله فرمودند: و در حدیث نقل شده است که رسول اکرم صلّی اهلل ع

                                                 
 باب اداء االمانۀ، 9ح ،110ص ،1ج ،. فروع کافی1

 باب الثالثۀ ،1ح ،81ص ،1ج ،. خصال شیخ صدوق2
 استحباب طلب الرزق و وجوبه  ،0ببا ،10ح ،21ص، 11ج ،الشیعۀ. وسائل1

 استحباب العمل بالید  ،9باب، 11ح ،01ص، 11ج ،الشیعۀ. وسائل0

 استحباب االستعانۀ بالدنیا   ،1باب ،11ح ،11ص، 11ج ،الوسائل. مستدرک1

 باب کراهیۀ الکسل ،0ح ،11ص ،19ج ،. مرآۀ العقول1

 بالید  استحباب العمل ،9باب ،1ح ،18ص، 11ج ،الشیعۀ . وسائل1
 1باب ،1ح ،11ص ،11ج ،. وسائل الشیعه8
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 « 1.آمرزدتر از دسترنج او باشد و کسی که شب را با تنی خسته از کار بخوابد، خداوند گناه او را میمتعال، محبوب

. پیامبر و امیر المؤمنین و پدران من علیهم »..و نقل شده امام کاظم علیه السّالم هنگامی که در زمین مشغول کار بودند فرمودند: 

کردند و بعد افزودند: همه پیامبران و مرسلین و جانشینان آنان علیهم السالم و صالحان بدا دسدت   السالم همه با دست خود، کار می

 « 2.اندخود کار می کرده

 های اقتصادی فضیلت تجارت و بکارگیری اموال در مسیر فعالیت
شدنیدم کده فرمودندد: رزق و     صلّی اهلل علیده و آلده  از رسول خدا »است که امیر المؤمنین علیه السالم فرمودند: در حدیث نقل شده 

 «1.باشد می روزی ده قسمت است و نُه قسمت آن در تجارت است و یک قسمت آن در غیر تجارت

های اقتصادی حدالل  آن را در مسیر فعالیت همچنین سزاوار است کسانی که امکانات مالی دارند اموال خویش را راکد نگذاشته و

 بکار گیرند.

دینار به عنوان مضاربه دادند و فرمودند: با این پدول بدرای    1111به مردی  علیه السّالمدر روایت نقل گردیده است که امام صادق 

مایه، سود دهد ولی این پول را ای به سود حاصل از آن ندارم هر چند امید است این سرمن تجارت کن، آگاه باش من رغبت و عالقه

از این نظر در اختیار تو گذاشتم که دوست دارم خداوند مرا در حالی که پول را راکد نگذاشته و در جریان کار و تحصیل فایدده قدرار   

علیه السالم  دینار برای شما در آن سود کردم، امام 111گوید: پس از مدّتی حضرتش را دیدم و عرض کردم: ام، ببیند. راوی میداده

 «0ام اضافه نما.خوشحال شدند و فرمودند: آن را به سرمایه

 فضیلت کشاورزی و زراعت
 های اقتصادی، فضیلت بیشتری ذکر شده است، از جمله آنها کشاورزی و زراعت است. در روایات برای بعضی از کارها و فعالیت

-های خداوند متعال در روی زمدین مدی  کشاورزان گنج»فرمودند:  نقل شده است که حضرت علیه السّالمدر حدیثی از امام صادق 

 .« 1تر از زراعت نیست ...باشند و در میان کارها، هیچ کاری درنزد خداوند متعال محبوب

 تر وزراعت کنید و درخت بکارید، به خدا سوگند، عملی حالل»... فرمود:  علیه السّالمو نیز در حدیث نقل شده است که امام صادق 

 «1اند.تر از آنها را مردم انجام ندادهپاکیزه

هیچ مسلمانی نیست که نهالی بنشاند یا زراعتی بکارد »نقل شده که حضرت فرمودند:  صلی اهلل علیه و آلهدر حدیثی از پیامبر اکرم 

                                                 
                    11121ح ،الکسب باب ،1111ص ،11ج ،. میزان الحکمۀ مترجم1
 استحباب العمل بالید ،9باب ،1ح، 18ص ،11ج ،الشیعۀ. وسائل2
  باب التجارۀ و آدابها و فضلها و فقهها ،1122ح ،192ص ،1ج ،الفقیهالیحضره . من1
 استحباب المضاربۀ  ،11باب ،1ح ،01ص، 11ج ،الشیعۀائل. وس0

 استحباب الغرس و الزرع و سقی ،11باب ،1ح، 01ص ،11ج ،الشیعۀوسائلو المکاسب  ،91باب ،219ح ،180ص ،1ج ،األحکام. تهذیب1

 اب الزرع استحب ،1باب ،1ح ،12ص ،19ج ،الشیعۀوسائلو المکاسب  ،91باب ،211ح ،180ص ،1ج ،األحکام. تهذیب1
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 «1.ه شودو از آن انسان یا پرنده یا حیوانی بخورد مگر اینکه برای او به واسطه آن تا روز قیامت صدقه نوشت

سؤال شد: بهترین دارایی کددام اسدت  حضدرت     صلی اهلل علیه و آلده نقل شده که از رسول خدا  علیه السالمهمچنین، از امام صادق 

 «2.اداء کند اش(رافرمودند: بذری که صاحبش آن را بکارد و آن بذر را خوب به عمل آورد و روز برداشت، حقش )حقوق شرعیه

 ی حاللتأکید بر طلب رزق و روز
های اقتصادی و تأثیر سالمت و فساد آن و حالل و حرام بودن درآمد حاصل از آن بر فرد و اجتمداع، بدر   اهمیت اقتصاد و فعالیت

 کسی پوشیده نیست و در روایات معصومین علیهم السالم در این مورد، بر دو نکته تأکید شده است: 

در صورتی که به قصد قربت انجام گردد، عبادت اسدت و موجدب اجدر و    کسب و کار و طلب رزق و روزی از مسیر حالل،  الف.

 باشد. ثواب اخروی می

 های اقتصادی پرهیز و اجتناب از حرام، واجب است. در کسب و کار و فعالیت ب.

تخاب نماید که ای را انای بر خوردار است و باید فرد شغل و حرفهاین، در اقتصاد اسالمی کسب درآمد حالل از اهمیت ویژه بنابر

شدود پدول   کنند که از چه مسیری مدی داری تنها افراد به این فکر میدرآمد حاصل از آن، پاک و حالل باشد و اما در اقتصاد سرمایه

 شود.بیشتری بدست آورد و به حالل و حرام بودن آن توجّه نمی

عبادت هفتاد جزء دارد که افضدل و  »فرمودند: اهلل علیه و آله صلی  در این رابطه،از امام باقر علیه السالم روایت شده که پیامبر اکرم

 «1.برترین آنها، طلب روزی حالل است

-همانا دوست دار و پیرو علی علیه السالم جز حدالل نمدی  »فرمود:  علیه السّالمهمچنین در حدیث نقل شده است که امام صادق 

 .«0دگی کرده است( چنین زنعلیه السّالمخورد زیرا رهبرش )علی بن ابی طالب 

هر کس رزق و روزی را از راه حالل بدست آورد تا آن را بده مصدرف   »فرمودند:  علیه السالمو در روایت آمده است که امام کاظم 

 .«1کندکسی است که در راه خدا جهاد می اش برساند مانندخانوادهخود و 

شود فردی را از متّقین به حساب آورد مگر آنکه محاسبه ای اباذر، نمی»... فرمودند:  صلی اهلل علیه و آلهروایت شده که پیامبر اکرم 

نفس کند سخت تر از محاسبه شریک نسبت به شریکش، تا اینکه بداند خوردن او از کجاست، آشامیدن او از کجاست و پوشش او از 

 .«1کجاست. آیا از طریق حالل تهیه شده یا از راه حرام بدست آمده است ...

حیات و قوام قلدب و  »... در سفارششان به کمیل فرمودند:  علیه السالمل شده است که پیشوای متقیان امیر المؤمنین در حدیث نق

                                                 
 9باب ،0ح ،21ص ،11ج ،الوسائل. مستدرک1

 1باب ،9ح ،11ص ،19ج ،. وسائل الشیعه2

 المکاسب ،91باب ،12ح ،120ص ،1ج ،األحکامتهذیبو  باب الحث علی الطلب ،1ح ،18ص ،1ج ،. فروع کافی1

 111ح ،111ص ،8ج ،. فروع کافی0

 0باب ،0ح ،21ص ،11ج ،. وسائل الشیعه1

 91باب ،1ح ،98ص ،11ج ،ه. وسائل الشیع1
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ات از مال حالل نباشد خداوند متعال کند که اگر تا تغذیهدل به خوراک و غذا است. پس نظر کن قلب و جسمت از چه چیز تغذیه می

 «1.کندتسبیح و شکرت را قبول نمی

هر کس از دسترنج خودش از طریق حالل بخورد، درهدای بهشدت بده    »فرمودند:  صلی اهلل علیه و آلهروایت شده که پیامبر اکرم و 

 «2.شودروی او باز خواهد شد و از هر در که بخواهد وارد بهشت می

 به دو نکته مهم است:     اندازد توجّهبرای نجات از بالی بزرگ آلودگی به حرام که سعادت فرد و اجتماع را به خطر می

رساند قدانع و  اینکه رزق و روزی به دست خداوند متعال است و باید فرد به آنچه پروردگار متعال از راه حالل و مشروع می اول:

 های حرام و اندوختن مال حرام و مشتبه اجتناب کند.شکرگزار  باشد و از حرص و طمع و اشتغال به شغل

 .مسائل فقهی معامالت و کسب و کار آشنا باشد تا حالل و حرام الهی را در این مسیر تشخیص دهدبا احکام تجارت و  دوم:

اختصاص به این امر مهم دارد و در آن به تفصیل بده بررسدی احکدام و شدرایط عقدود      رهیافت بر این اساس، مسائل این  :نکته

 .شوداسالمی  پرداخته می

 فراگیری احکام خرید و فروش و تجارت
 3یادگیری احکام تجارت الزم است؟ آیا

 مکارم(آیت اهلل یاد گرفتن احکام معامالت به قدرى که مورد احتیاج است الزم است. )حضرت امام،  -
مانند مسائل اصلی نماز و روزه و  مکلف باید مسائلی را که انجام تکالیف شرعی روزمره وابسته به دانستن آن است فرا بگیرد، -

 . )امام خامنه ای(و غیر آن طهارت و برخی معامالت
ابتالء را یاد بگیرد، بلکه چنانچه به واسطه یاد نگرفتن در  شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل -

 سیستانی(آیت اهلل ) واجبی باشد، یاد گرفتن احکام مذکور، واجب است. معرض ارتکاب حرام، یا ترک

 صحیح یا باطل استتصرف در مال وقتی نمی داند معامله 
تواند در مالى که گرفته تصرّف مى ،صحیح است یا باطلانجام داده اى که معاملهبخاطر جهل به مساله، نمی داند گر انسان ا

                                                 
 11باب ،1ح ،218ص ،1ج ،الوسائل. مستدرک1

 8باب ،1ح ،20ص ،11ج ،الوسائل. مستدرک2

  ، مقدمه1، درس1؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج2111، م2. توضیح المسائل مراجع، ج1
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 1یا خیر؟نماید 

 دانسته و بعد از معامله شک کند،تواند در مالى که گرفته تصرّف نماید ولى چنانچه در موقع معامله، احکام آن را مىنمى -
  مکارم(آیت اهلل )حضرت امام،  تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.

تحویل داده است، بلکه باید مسأله را یاد بگیرد، یا احتیاط  تواند تصرّف نماید و نه در مالی کهنه در مالی که گرفته است می -
ر دهد ولی اگر بداند طرف مقابل چنانچه ملتفت تواند بر آن معامله ترتیب اثباشد و قبل از آن نمی کند هر چند با مصالحه

آیت اهلل ) گردد که معامله باطل است، باز هم راضی به تصرّف در مال است، در این صورت تصرّف در آن مال جایز است.
 سیستانی(

 و کار موارد وجوب یا استحباب کسب
 2سب و کار در چه زمانی واجب و در چه زمانی مستحب است؟ک

ارد و مخارجى بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و براى کارهاى مستحبّ مانند وسعت کسى که مال ند -
 سیستانی(آیت اهلل )حضرت امام،  دادن به عیاالت و دستگیرى از فقرا، کسب کردن مستحبّ است.

ه مخارج همسر و فرزند خود کسب و کار و تالش براى زندگى از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براى کسانى ک -
را ندارند واجب است، همچنین براى حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعۀ اسالمى؛ و در غیر این صورت، مستحبّ مؤکّد 

 مکارم(آیت اهلل ) است، مخصوصاً براى کمک به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگى خانواده.

 ات خرید و فروشمستحب
 :1اند که از جمله آنها موارد ذیل استهلل تعالی علیهم در خرید و فرش مستحب شمردهچند مورد را فقهاء رضوان ا

 داری و تقوا و مانند آن.ها فرق نگذارد مگر به لحاظ فقر، دینفروشنده در قیمت جنس بین مشتری .1

 د. بگوی رد و هنگام انجام هر معامله، تکبی.فرد در ابتدای نشستن برای تجارت، شهادتین را بگوی2

ای را که در ایدن زمینده نقدل    .فرد هنگام ورود به بازار و هنگام نشستن در محل کارش و هنگام خرید کاال برای تجارت، ادعیه1

 .0شده است بخواند

                                                 
  2112، م2. توضیح المسائل مراجع، ج1
  2111، م2. توضیح المسائل مراجع، ج2
   22م یع،کتاب الب یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر08، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س2111، م2المسائل مراجع، ج یحضتو. 1

 ؛ تعالی فی السوقباب من ذکر اهلل ،1ح ،111ص ،1ج ،فروع کافی « .أَهْلِهَا خَیرِ وَ خَیرِهَا مِنْ أَسْأَلُکَ إِنِّی هُمَّٰ  اللّ»شود بگوید: . هنگامی که فرد وارد بازار می0
 عَلَی یعْتَدَى أَوْ أَعْتَدِی أَوْ عَلَی یبْغَی أَوْ أَبْغِی أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَظْلِمَ أَنْ مِنْ بِکَ أَعُوْذُ إِنِّی هُمَّٰ  خَیرِهَا وَ خَیرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اللّ سْأَلُکَ مِنْأَ إِنِّی هُمَّٰ  اللّ»یا بگوید: 
 ،2ح ،111ص ،1ج کافی، فروع «.الْعَظِیمِ الْعَرْشِ رَبُّ هُوَ وَ تَوَکَّلْتُ عَلَیهِ هُوَ إِلَّا هَٰ  نْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَۀِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ حَسْبِی اهللُ ال إِلمِ بِکَ أَعُوذُ إِنِّی هُمَّٰ  اللّ

 اهلل تعالی فی السوقباب من ذکر 
 ،هوسائل الشیع« .قَدِیرٌ ءٍشَی کُلِّ عَلَى هُوَ وَ الْخَیرُ بِیدِهِ یمُوتُ لَا حَی هُوَ وَ یمِیتُ وَ یحْیی الْحَمْدُ لَهُ وَ الْمُلْکُ لَهُ لَهُ شَرِیکَ لَا وَحْدَهُ اهللُ إِلَّا هَٰ  سُبْحَانَ اهللِ وَ الْحَمْدُ لِلهِ وَ لَا إِل»یا بگوید: 

 19باب، 1ح ،019ص ،11ج
 طَیباً حَلَالًا فَضْلِکَ مِنْ أَسْأَلُکَ إِنِّی هُمَّٰ  اللّ رَسُولُهُ وَ عَبْدُهُ مُحَمَّداً أَنَّ أَشْهَدُ وَ لَهُ شَرِیکَ لَا وَحْدَهُ اهللُ إِلَّا هَٰ  أَشْهَدُ أَنْ لَا إِل» نشیند بگوید:و هنگامی که فرد در مکانش برای تجارت می

 باب من ذکر اهلل تعالی فی السوق ،1ح ،111ص ، 1ج ،فروع کافی«  عُوذُ بِکَ مِنْ صَفْقَۀٍ خَاسِرَۀٍ وَ یمِینٍ کَاذِبَۀٍ.أَ وَ أُظْلَمَ أَوْ أَظْلِمَ أَنْ مِنْ بِکَ عُوذُأَ وَ
مَ ؤُوْفُ یا رَحِیمُ أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تَقْسِمَ لِی مِنَ التِّجَارَۀِ الْیوْیا حَی یا قَیوْمُ یا دَائِمُ یا رَ»خواهد شیئی را )برای تجارت(بخرد بگوید: و هنگامی که فرد می

 باب القول عند ما یشترى للتجارۀ ،1ح ،111ص ،1ج ،فروع کافی .«أَعْظَمَهَا رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَیرَهَا عَاقِبَۀً فَإِنَّهُ لَا خَیرَ فِیمَا لَا عَاقِبَۀَ لَهُ
 مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَی فَصَلِّ فَضْلِکَ مِنْ فِیهِ أَلْتَمِسُ اشْتَرَیتُهُ إِنِّی هُمَّٰ  اللّ»و هنگامی که فرد کاالیی را )برای تجارت( خریداری نمود تکبیر بگوید، سپس سه مرتبه بگوید: 
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 .1کمتر بگیرد ،خردفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میشیئی را که می .1

و در روایت نقل شده اسدت   .2معامله را بنماید، بپذیرد تقاضای به هم زدنکسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او  .0

هدا و  که هر کس تقاضای به هم زدن معامله مسلمانی را که پشیمان شده بپذیرد و معامله را اقاله نمایدد، خداوندد متعدال از لغدزش    

 .1کندخطاهای او در روز قیامت صرف نظر و گذشت می

 ند مگر زمانی که در معرض مغبون شدن باشد.گیری نکدر قیمت جنس سخت .1

 . در کسب رزق و روزی، میانه رو باشد.1

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 ات خرید و فروشمکروه
 :0اند که بعضی از آنها از قرار ذیل استچند مورد را فقهاء رضوان اهلل تعالی علیهم در هنگام خرید و فروش، مکروه شمرده

 فروشنده از کاالی خویش تعریف و تمجید نماید.. 1

 خریدار کاالیی را که قصد خرید آن را دارد، مذمّت نموده و آن را کم ارزش جلوه دهد.. 2

 قسم خوردن به خداوند متعال در هنگام خرید و فروش، در صورتی که راست باشد و اگر دروغ باشد، حرام است.. 1

 ن نکند به شرط آنکه عرفاً غش محسوب نگردد و گرنه، حرام است.فروشنده معایب کاال را بیا. 0

ماند به شرط آنکه عرفاً غش محسوب نگردد و گرنه، معامله نمودن در مکان تاریک و مانند آن که عیب کاال در آن پنهان می. 1

 حرام است. 

و ایدن  1بلکه احتیاط مستحب ترک آن است شود خواهد جنسی را بخرد، فرد دیگری داخل معامله اودر هنگامی که مؤمنی می .1

در صورتی است که امید باشد معامله بین آن دو نفر واقع شود اما چنانچه یکی از دو طرف معاملده )خریددار یدا فروشدنده( از انجدام      

ندارد. شدایان  ای کراهت گیرد، داخل شدن در چنین معامله معامله صرف نظر نماید یا شخص ثالث بداند معامله بین آن دو، سر نمی

خواهد آن را بخرد، گذارند و فردی به قیمت کمتر و دیگری به بهای بیشتر میای که در آن، جنس را به مزایده  میذکر است معامله

 از موارد مشمول در این مسأله نیست و کراهت ندارد.

                                                                                                                                                                        
 .باب القول عند ما یشترى للتجارۀ ،1ح ،111ص ،1ج کافی، فروع «.رِزْقاً فِیهِ لِی فَاجْعَلْ[ هُمَٰ  لْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِکَ ]اللّأَ اشْتَرَیتُهُ إِنِّی هُمَّٰ  اللّ فَضْلًا فِیهِ یلِ فَاجْعَلْ هُمَّٰ  اللّ

تحب است آن کاال را با وزن و متراژ بیشتر از مقدار مقرّر شده در معامله به خریدار تحویل دهد. فروشد، مسای که کاالیی را به وزن، متر و مانند آن می. به عبارت دیگر، فروشنده1
 نماید، مستحب است آن کاال را با وزن و متراژ کمتر از مقدار مقرّر شده در معامله، تحویل بگیرد.     همچنین، فرد خریداری که کاالیی را به وزن، متر و مانند آن خریداری می

د و پس از فسخ، طرف دیگر معامله شایان ذکر است چنانچه معامله به نحوی واقع شده است که برای فرد مقابل یکی از انواع خیارات ثابت باشد، آن فرد حق فسخ معامله را دار. 2
 د.  الزم است آن را قبول نموده و طرفین معامله باید کاال یا عوض آن را که در اختیار دارند، به یکدیگر پس دهن

 باب آداب التجارۀ ،11ح ،111ص ،1ج ،. فروع کافی1

   22م یع،کتاب الب یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر08، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س2110، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 0

ای که امید است معامله بین آنان واقع شود لکن فرد  معیّن شده است به گونهاند و در آن، قیمت کاالای که خریدار با فروشنده گفتگویش را انجام داده. به عنوان مثال، معامله1
زند یا اینکه در معامله مذکور که خریدار با فروشنده گفتگویش را دیگری وارد معامله آنان شده و با پیشنهاد قیمت بیشتر به فروشنده، معامله آن مؤمن با فروشنده را به هم می

 ای که قرار بود انجام شود، واقع نشود.    لثی کاالی دیگری را به خریدار عرضه نموده و موجب شود  معاملهاند، فرد ثاانجام داده
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)تخفیف( کاال گردد. البته چنانچه فروشنده بده   بعد از انجام معامله و اتمام آن، خریدار خواستار پایین آوردن و کم کردن قیمت .1

 این امر راضی نشود، خریدار باید قیمت مقرّر در معامله را بپردازد و حق کاستن قیمت را ندارد.

آنکه کسی از اهل شهر، وکیل بازرگانان و تجّار غریب و ناآشنا، در امر خرید یا فروش شود بلکده احتیداط مسدتحب تدرک آن     . 8

 است.

 ؤمن و کسی که به او وعده نیکی داده است، بیش از مقدار نیازش سود بگیرد.از م. 9

دار کسی که وزن کردن یا پیمانه نمودن یا شمارش و مانند آن را خوب بلد نیست و نسبت به آن آگاهی کافی نددارد، عهدده  . 11

 این گونه محاسبات گردد.

ی که با پول فروش آن، ملکِ دیگری خریداری ننماید. بنابر این، کسی فروختن مِلک مثل زمین، خانه، باغ و بستان، در صورت. 11

 . ای کراهت نداردنماید، چنین معاملهفروشد و با پول فروش آن ملک دیگری خریداری میکه ملک خویش را می

 معامله با مردمان فرومایه و پست که خیر و نیکی از آنان دور است.. 12

 وع آفتاب )بین الطلوعین(.معامله بین اذان صبح تا طل. 11

 آنکه فرد قبل از کسبه دیگر وارد بازار شود.. 10

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 های مکروه شغل
 :1که بعضی از آنها از قرار ذیل استمکروه می باشد فقهاء رضوان اهلل تعالی علیهم شغل از نظر چند 

 دهد. انات و نحر شتر قرارکسی که کار و شغل خویش را ذبح حیو .1

 کسی که کار و شغل خویش را کفن فروشی قرار دهد. .2

 کسی که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد.  .3

  کسی که شغلش را حجامت قرار دهد. .4

 آیا شغل حجامت کردن کراهت دارد و این کراهت شامل زمان معاصر نیز می شود؟: رسشپ

شخصی که حجامت می کند طبق نرخ ثابتی که از همه می گیرد درآمد داشته باشد آن شغل کراهت چنانچه  :پاسخ

 (2. )آیت اهلل مکارمندارد

 کسی که شغلش را در اختیار گذاشتن حیوان نر جهت جفت گیری با حیوان ماده قرار دهد. .5

 طال یا نقره است. کسی که شغلش را معامله صَرْف قرار دهد و مراد از آن، فروش طال یا نقره به .6

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

                                                 
 19کتاب المکاسب و المتاجر، م یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر01، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س2110، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

 حرام، احکام اصناف و مشاغل، حکم اشتغال به حجامت  یشغلها یت،استفتائات،مکارم، سا. 2
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 معامالت باطل و حرام
 معامالت باطل و حرام چه معامالتی می باشند؟

 شوند:معامالت از نظر حرمت و بطالن به سه دسته تقسیم می

مثل آنکه فدردی بخواهدد   مالیّت ندارد  بعضی از معامالت باطل است و حرام نیست. خرید و فروش اشیایی که در نزد مردم الف.

 احتیاط واجب(.فتوی  یا )بنابر حشرات معمولی را که فاقد منفعت حالل معتنا به هستند بفروشد. 

 مانند بعضی از موارد غش در معامله.بعضی از معامالت حرام است و باطل نیست.  ب.

 یا معامالت ربوی. و سایر مسکراتخرید و فروش خمر مانند  .بعضی از معامالت باطل و حرام است ج.

 با توجه به اهمیت موضوع در بعضی از موارد، مساله در مصادیق خاص و محل ابتالء بیان می شود. .نکته

 خرید و فروش سگ
 1خرید و فروش سگ چه حکمی دارد؟

 خرید و فروش سگ شکاری و سگ گله و سگ نگهبان جایز است. )حضرت امام( -
 . )امام خامنه ای( سگ گله و سگ شکاری اشکال ندارد خرید و فروش سگ نگهبان و -
خرید و فروش سگ شکاری جایز است و بقیه سگ ها جایز نیست. البته اجاره و عاریه دادن سگ گله و نگهبان و سگی که  -

 سیستانی(آیت اهلل برای کشف جرائم اشکالی ندارد. )
 مکارم(آیت اهلل . )هبانی و شکار باشد اشکالی نداردخرید و فروش سگ اگر به قصد استفاده مشروع و عقالیی مثل نگ -

 جایز نیست. 2سگهای زینتی خرید و فروش نکته:

 3دارد؟ یچه حکم یابانو خ یندر خانه و به همراه داشتن آن در ماش ینتیز یسگ ها ینگهدار

به غیرمسلمانان باشد و و نگهبان مذموم است و اگر این کار تشبه  یغیر از سگ گله و شکار سگ یبه طور کلى نگهدار -
باعث ترویج فرهنگ آنان گردد و یا باعث آزار و اذیّت همسایگان گردد، حرام است و خرید و فروش و نگهدارى سگ گله و 

 )امام خامنه ای( و نگهبان فى نفسه مانعى ندارد. یشکار

و از جهات شرعى  یست،ن یّتشخصمسلمانان با  یستهکارها شا یناشکال دارد و ا یستیو همز یسرگرم یسگ برا ینگهدار -
 )آیت اهلل مکارم( مى کند. یجادا یادىمشکالت ز

 مستحلّینحرام گوشت به  یواناتفروش ح
 1آیا می توانیم حیوانات حرام گوشت را به مستحلین بفروشیم 

                                                 
؛ امام خامنه ای، استفتائات جدید مهرماه 1، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب المکاسب، مقدمه، م2111، م2. توضیح المسائل مراجع، ج1

    1191/19/18تاریخ استفتاء:     921810: استفتاء خصوصی،   شماره استفتاء، خریدو فروش سگ و 1191
  .سگهایی که نگهداری آنها نشانه فرهنگ منحط غربی و غیر اسالمی و تشبه به غیر مسلمانان است. 2

 ، سایت معظم له:1111109سواالت سامانه جامع  طهارت و نجاست  سوال شماره سایت امام خامنه ای، .  1
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211211 
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 (یستانیسآیت اهلل ، )حضرت امامیست. ن یزجا -
)امام  اشکال ندارد. ینبه مستحلّ فروش حرام گوشت یواناتح ینسبت به باقو  یستن یزجاواجب  یاطبنابراحت فروش خوک -

 خامنه ای(

ندارد و  یدانند مانع یبفروشد که گوشت آن را حالل م یحرام گوشت هرگاه آنها را به کسان یواناتو فروش ح یدخر -
مانند  یگرى،رده دحرام گوشتى که منافع گست یانندارد. و فروختن ماه یمانع یزدارد ن ینتیکه جنبه ز یدر صورت ینهمچن

 . )آیت اهلل مکارم(یستن یزصورت جا ینا یراست و در غ یزجا یزدارد، به مسلمانان ن یورط یهتغذ

 خونخرید و فروش 
 2خرید و فروش خون چه حکمی دارد؟

ا انتفاع حالل، جایز است پس آنچه اکنون متعارف است که خون ر یانتفاع بردن به خون در غیر خوردن و فروختن آن برا -
می فروشند برای استفاده مریضها و مجروحین مانع ندارد، و بهتر آن است که مصالحه کنند یا آن که پول را در مقابل حق 

. االمکان ترک نشود یاجازه خون گرفتن بگیرند که خالی از اشکال و أحوط است. بلکه این احتیاط حت یاختصاص یا در ازا
 )حضرت امام(

 سیستانی(آیت اهلل ز است. )امام خامنه ای، اگر منفعت محلله دارد، جای -
آیت اهلل . )گیرد جایز استوفروش خون در عصر و زمان ما که براى نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار مى خرید -

 مکارم(

 مسکرات  خرید و فروش 
 3چه حکمی دارد؟ مسکراتخرید و فروش 

 مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهللجایز نیست. )حضرت امام، امام خامنه ای،  -

 خرید و فروش کاالی نجس
 4و فروش کاالی نجس چه حکمی دارد؟خرید 

فروختن چیز پاکى که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن چیز را بخورد باید  -
 فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید. )حضرت امام(

 :امکان تطهیر، به دو صورت استشیء متنجس از جهت  -

                                                                                                                                                                        
، 1188881، شماره استفتاء: سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقهو سایت ادمین،  امام خامنه ای، استفتاء جدید به نقل از حاج آقای رضایی،، 9112س 8حضرت امام استفتائات ج.  1

 آیت اهلل مکارم:، و فروش یدپرسش و پاسخ خر یتسا یستانیسآیت اهلل  1199/11/28
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01181&mid=2112112 

، معامالت 1، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1112کارم، توضیح المسائل، م؛ م1، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2881، مسائل متفرقه، م2توضیح المسائل مراجع، ج. 2
 نجس 

  ، خمر، معامالت نجس1، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1118؛ مکارم، توضیح المسائل، م1، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج2111، م2توضیح المسائل مراجع، ج. 1

 متنجس  یء،  معامله ش2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا8و م 1، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س2111، م2، جالمسائل مراجع یحتوض. 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46683&mid=260261
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46683&mid=260261
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 :قابل تطهیر نیست . الف

درحال نجاست منفعت حاللی ندارد؛ مانند دارویی که نجس شده و منفعت آن منحصر در شرب است و شرب نجس هم در  .1

 .صحیح نیست معامله ست:غیر موارد ضرورت، حرام ا

 .معامله جایز است :درحال نجاست منفعت حالل دارد .2

 .عامله جایز است: مر استقابل تطهی . ب

وجوب اعالم نجاست در جایی است که علم یا احتمال قوی به امکان صَرف مبیع متنجس در حرام وجدود  شایان ذکر است 

)امدام   .کند، اعالم واجب نیسدت داند که مشتری کاال را در حرام صرف نمیصورت، اگر فروشنده میداشته باشد. در غیر این

 خامنه ای(

جّس، یعنى چیز پاکى که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند میوه و پارچه و فرش اشکال ندارد، فروختن متن -
ولى اگر مشترى بخواهد آن را براى خوردن یا کارهاى دیگرى که پاک بودن در آن شرط است مصرف کند باید به او بگوید. 

 )آیت اهلل مکارم(
ممکن است مانند فرش و ظرف اشکال ندارد و همچنین است اگر آب  فروختن چیز پاکى که نجس شده و آب کشیدن آن -

کشیدن آن ممکن نباشد ولى منافع حالل و معمولى آن متوقّف بر طهارت نباشد مانند نفت، بلکه اگر توقف هم داشته باشد 
الزم است نجس با دو شرط فروشنده ولی چنانچه منفعت حالل و قابل توجهى داشته باشد، باز هم فروختنش جایز است. 

 :بودن آن را به طرف بگوید

اوّل:آنکه طرف در معرض آن باشد که در موارد خاصی از تکالیف شرعی برایش اشکال ایجاد شود مثل آنکه در معدرض  
 .خواند واقع شودخوردن و آشامیدن چیز نجس یا باطل بودن وضو و غسلی که با آن نماز واجبش را می

دهد، گفدتن  به گفته او ترتیب اثر دهد و امّا اگر بداند که وی به آن گفته ترتیب اثر نمی دوم:آنکه احتمال بدهد که طرف
 . )آیت اهلل سیستانی(الزم نیست

 ییبخت آزماو فروش بلیط  خرید
 1خرید و فروش بلیط های بخت آزمایی و بلیط های مشابه آن چه حکمی دارد؟

گیرند، حرام است. بنابراین پول بلیط هایى که را که در مقابل بلیط مىخرید و فروش آنها جایز نیست و باطل است، و پولى  -
توانند صاحبان آید مجهول المالک است، و اگر مىها که به دست اشخاص مىآید، و پول قرعه کشىها مىبه دست شرکت

ه بدهند، و احتیاط الزم آن است شود باید از طرف صاحبان آنها صدقآنها را پیدا کنند، باید به صاحبانش رد کنند، و اگر نمى
که از مجتهد جامع الشّرایط اجازه بگیرند و صدقه بدهند.  بله، اگر فرضاً یک شرکت یا مؤسسه پیدا شود و براى اعانت به 
مؤسسات خیریه از قبیل بیمارستان یا مدارس اسالمى بلیط هایى منتشر کند، و مردم هم براى اعانت این مؤسسات مبلغى 

آید، با اجازۀ تمام پول دهندگان مبلغى به آن شرکت از مال خودش یا وجوهى که از انتشار بلیط به دست مىبدهند، و 
آید بدهد مانع ندارد، لکن این مجرد فرض است، و بلیطهایى که اکنون فروخته اشخاصى که قرعه به نام آنها بیرون مى

                                                 
 ی،یمسائل متفرقه، گناهان، بخت آزما یت، استفتائات،مکارم، سا یی؛، بخت آزما20المسائل، ملحقات یحتوض یستانی،؛ س2111و م 2112و م 2129المسائل، م یححضرت امام، توض. 1

 ، قمار 21، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا یستی؛ارمغان بهز یبرگه ها یدحکم خر
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 حو نیست، و پول بلیط وقرعه حرام است. )حضرت امام(شود، به این نهایى که اکنون عمل مىشود، و قرعه کشىمى
 خرید و فروش این گونه بلیط ها دوصورت دارد: -

 ییهاشماره هایطبل ینا یمتداول و معروف است. رو یادر دن یست،ن یرکار خ یکه درآمد آن برا ییآزمابخت یطبل ید. خر1  
کده   یافدراد  یناز آن را ب یمقدار یاها پول ۀ. سپس همکنندیم یکشو قرعه فروشندیو آن را به اشخاص م شودیثبت م

: کدالن اسدت   به پدول  یدنرس یدبه ام ها،یطبل ینا یدخر یبرا یقیکار تشو ین. اکنندیم یمتقس آید،یقرعه به نام آنها درم
و آن  شودیم یدارک خرورق مل یناست. لذا ا یحصح یمعامله از جهت حکم وضع یناالبته واجب حرام است.   احتیاط بنابر

معامله حرمت  کهیدر صورت یحت کند،یم یافتبرنده در کهیپولولی  .شودیشرکت فروشنده م یاپول هم ملک آن مؤسسه 
 نداشته باشد، حرام است. یفیتکل

آنهدا   قیتشدو  یبده مدردم بدهندد و بدرا     یصادر کنندد و در قبدال مبلغد    ییهاقبض یر،شرکت مردم در کار خ ی. اگر برا2  
که انجام  یامعامله یرااست؛ ز ییآزمابخت یطبل ۀموضوعاً خارج از مسئل یعمل ینهم بدهند، چن اییهکنند و هد یکشقرعه

 یدو رس دهد،یم یپول یریکار خ یک یبرا یعنیصدقه و انفاق است.  ینوع که. بلیستپول ن ینورق و ا ینا ینب گیرد،یم
کار بدون شک عمل حالل و تعداون   ینا .گیردیانجام نم یعیب ینجادر ا ین. بنابرادهندیاست که به او م یپول، کاغذ ینا

بده آن   یدنرسد  یاوراق تنها برا ینا یدخر یزهاگر انگ یقطعاً حالل است. حتّ دهند،یهم که به او م اییزهاست. جا یردر خ
نددارد.   یهدم اشدکال   یدن ا دهندد؛ یالحسنه مد قرضانداز پس یانمشتر یقتشو یها براکه بانک یزیباشد؛ مثل جوا یزهجا
 یزهکده بده عندوان جدا     یباطل اسدت و نده آن پدول    ییمشده که بگو یادارد، نه معامله یفینه حرمت تکل ینجادر ا براینبنا
  )امام خامنه ای(اشکال دارد.  گیرد،یم

 :یردکار ممکن است به چند وجه صورت بگ ینا -
 ینممکن است به دست آورد، در ا یکشکه در قرعه یاحتمال یزهها بدهد، در مقابل جابرگه پول را هنگام گرفتن ینکه: ااوّل

برندده گدردد، در    یکشد عمل حرام را مرتکب شدود و در قرعده   ینا یحرام و باطل است، و اگر کس شکیصورت، معامله ب
المالک است و جدواز تصدرف در   جهولم یگیردم یزهکه به عنوان جا لغیباشد، مب یکننده دولت یکشکه شرکت قرعه یصورت

است که بداند  یزتصرف در آن مال جا یباشد، در صورت یآن مشروط به رجوع به حاکم شرع است، و اگر آن شرکت خصوص
 .یستاگر بدانند او مالک ن یبه تصرف او هستند، حت یصاحبانش راض

پل باشد، نه بدست آوردن سود  یانند ساختن مدرسه، ما یریهخ یاو مشارکت در برنامه ی: مقصود از دادن پول کمک مالدوّم
باشدد در   یاصدابت کدرد، اگدر شدرکت دولتد      یفرض اگر قرعه به ندام کسد   ینندارد. و در ا یصورت اشکال یندر ا یزه،و جا

 یزهنباشدد تصدرف در جدا    یندارد، و اگر دولت یبا مراجعه به او اشکال نبا اجازه حاکم شرع و تصرف در آ یاسالم یکشورها
 به اجازه حاکم شرع و مراجعه به او ندارد. یازین

شش ماه بده شدرکت    یرا مثالً برا یمبلغ یدارصورت که خر ین: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شرکت باشد. به اسوّم
گدر  ا یزهرا به عنوان جدا  یمبلغ ی،کشو آن شرکت موظف است عالوه بر بازپرداخت مبلغ مذکور، با انجام قرعه یدهدقرض م

 )آیت اهلل سیستانی( .یرودبه شمار م یاز نوع قرض ربو یرااست؛ ز راممعامله ح ینقرعه به نامش اصابت کرد بپردازد. ا
برگه هایى به نام ارمغان بهزیستى از طرف یک سازمان دولتى به مبلغ معیّنى به مردم فروخته مى شود، و در برخى از آنها  -

ى که پاسخ صحیح بدهند، به قرعه کشى راه پیدا مى کنند، و به اشخاصى که قرعه سؤال یا سؤاالتى مطرح شده است. کسان
و به نام آنها اصابت کند، جوایزى مى دهند. در آمد این برگه ها طبق اظهار مسؤولین امر، صرف امور خیریّه مى گردد. 

د اشخاصى 2ین برگه ها را مى خرند. د کسانى که فقط براى شرکت در امور خیریّه ا1خریداران این برگه ها سه دسته اند: 
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د افرادى که چه قرعه به نامشان درآید و چه درنیاید، 1که فقط براى شرکت در قرعه کشى در این مسابقه شرکت مى کنند. 
تومان  1111تفاوتى براى آنها نمى کند. در ضمن برگه هاى دیگرى را همین شرکت براى کمک به سیل زدگان به مبلغ 

ر بین تمام خریداران قرعه کشى مى کند. با این تفاوت که دیگر سؤالى مطرح نشده، بلکه تمامى کسانى که مى فروشد، و د
همه اینها از قبیل بخت آزمایى هاى سابق است، و شرعاً اشکال دارد مگر این ، مى توانند در قرعه کشى شرکت کنندبخرند 

ت کمک برگه ها را خریدارى کنند. ولى مى دانیم همه افراد چنین که همه افراد از قبیل گروه اوّل باشند یعنى فقط به نیّ
نیستند بلکه بسیارى براى شرکت در قرعه کشى برگه ها را مى خرند، و اگر بدانند که آنها را در قرعه کشى شرکت نداده اند، 

ال نیز تأثیرى در حلّ این مشکل راضى نیستند. و صَرف درآمد آن در امور خیریّه، ماهیّت مسأله را تغییر نمى دهد، و طرح سؤ
ندارد. امید است براى کمک به نیازمندان راههایى انتخاب شود که با احکام شرعى، که مصلحت جامعه در آن است، سازگار 

 . )آیت اهلل مکارم(باشد

 مجسمهخرید و فروش 
  1خرید و فروش مجسمه چه حکمی دارد؟

 (امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی. )حضرت امام، اشکال نداردمجسمه و فروش  یدخر -
 اهلل مکارم( ت)ای مگر در مواردى که جنبه اسباب بازى دارد.مجسمه جایز نیست و فروش  یدخربنابر احتیاط واجب  -

 مجسمه نگهداری
 2نگهداری مجسمه چه حکمی دارد؟

  (تانی)حضرت امام، آیت اهلل سیس .باشدیاست؛ هرچند مکروه م یزدر منزل جامجسمه نگهداشتن  -
 (امام خامنه ای) .است یزدر منزل جامجسمه نگهداشتن  -
 (آیت اهلل مکارم). یستن یزمجسمه جا ینگهدارواجب  یاطبنابر احت -

 ساخت مجسمه
 3ساخت مجسمه و گرفتن اجرت برای آن چه حکمی دارد؟

 . )حضرت امام(حرام استروح دار  یواناجرت ساخت مجسّمه انسان و حو ساخت  -
 (جایز است. )امام خامنه ای ساخت مجسّمهجرت برای گرفتن او ساخت  -

ناقص از موجود  یرواجب تصو یاطبنابر احت یاباشد  4در حکم کامل یاکامل  یرچنانچه تصو - یوانمجسّمه انسان و ح -

                                                 
استفتائات، مسائل  یت،؛ مکارم، سا1222اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا2201، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س12کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

 و فروش آن  یدو خر یحکم مجسمه ساز ی،و نقاش یجسمه سازمتفرقه، هنر، م
استفتائات، مسائل  یت،؛ مکارم، سا1222اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا2201، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س12کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 2

  انسان مجسمه نگهداری حکم ی،و نقاش یمتفرقه، هنر، مجسمه ساز
؛ 1222اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا2200و م 2201و م 2202و م 2201، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س12کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

 :تنه یمحکم ساخت مجسمه نو ش آن و فرو یدو خر یحکم مجسمه ساز ی،و نقاش یاستفتائات، مسائل متفرقه، هنر، مجسمه ساز یت،مکارم، سا
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=211212&catid=01181 

 که دستش را پشت سرش قرار داده است. یکس یارخ از انسان  یمبرجسته ن یرتصو یابرجسته شخصِ نشسته،  یرمانند تصو. 0

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=260232&catid=46683
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 . شایان ذکر است:الزم، حرام است یاطساخت و اجرت ساخت آنها، بنابراحت ید،به حساب آ   1دارروح
 .یستگچ و پارچه و مانند آن ن یک،سنگ، چوب، فلز، پالست ینب یفرقمجسمه ت در حرام بودن ساخ .1

حکم مجسّمه را  یوانات،اشکال ح یبرکودکان، گچ یبرا یشینما یهاروسکع ،یاسباب باز یهاعروسک یددوزی،مروار .2
 دارند.

 یبرجسدتگ  یند آن کده مقددار  پارچه و مان یبر رو یواناتدار مثل انسان و حاشکال موجودات روح یو گلدوز یدوزتکّه .1
 صورت، حکم مجسمه را دارد.  ینا یرقابل توجّه نداشته باشد اشکال ندارد و در غ یدارد، اگر برجستگ

سر را به بددن   یو افراد سازدیبدنش را م یگر،کارخانه د یاساخته و فرد  یاکارخانه یاکه سر مجسّمه را فرد  یدر صورت .0
که -ساخت بدن مجسّمه  کند،یسر را به بدن وصل م سازدیکه بدن را م یکارخانه دوّم یا آنکه همان فرد یا کنندیمتّصل م

و ملحق کردن سر بده بددن هدم بندابر      باشدیالزم، حرام م یاطبنابراحت  -بر آن صادق است دارناقص از موجود روح یرتصو
 (ستانییت اهلل سی)آ ساخت سرِ تنها، اشکال ندارد. یول یست؛ن یزالزم، جا یاطاحت

است که  یکلمه مجسمه، کلمه عامشایان ذکر است جسمه سازى اشکال دارد، مگر در مواردى که جنبه اسباب بازى دارد. م -
 )ایت اهلل مکارم( تنها، صدق مجسمه نکند. یپا یاممکن است دست  یشود، آر یتنه هر دو م یمکامل و نمجسمه شامل 

 ساخت عروسک
 2؟ان برای بچه ها چیستحکم ساختن عروسکهای انسان و حیو

 ساخت عروسک و مجسمه جایز است. )امام خامنه ای( -

شته و بنابراحتیاط حرام است. حکم مجسّمه را دا ،)ذی روح( کودکان یبرا یشینما یهاعروسک ی،اسباب باز یهاعروسک -
 )آیت اهلل سیستانی(

)آیت اهلل  مجسمه سازى اشکال دارد.ولی  ندارد یدارد مانع یکه جنبۀ اسباب باز ییفروش عروسک ها ید وساخت، خر -
 مکارم(

 خرید و فروش مال غصبی
 3خرید و فروش مال غصبی چه حکمی دارد؟

. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کندخرید و فروش مال غصبى باطل است  -
 مکارم، آیت اهلل سیستانى(

 ، حرام هم می باشد.اگر مستلزم تصرّف در آن باشد، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتنخرید و فروش مال غصبى  نکته:

                                                 
 که سر ندارد.  یفرد یا یدهپا بر یا یدهمانند مجسّمه برجسته شخصِ دست بر. 1
 ، سایت آیت اهلل مکارم:2200و م 2201و م 2202و م 2201، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س؛ 1222اجوبه االستفتائات، س ی،امام خامنه ا.  2

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=211212&catid=01181 
 :و سایت پاسخگویی جامعۀالزهراء

http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/1181 

 و فروش  ید، خر11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2111، م2المسائل مراجع ،ج یحتوض. 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=260232&catid=46683
http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/1387
http://www.pasokhbesoalat.ir/Question/Detail/1387
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 خریدو فروش آنتن ماهواره
 1خرید و فروش و استفاده از ماهواره چه حکمی دارد؟

لى به هاى علمى یا قرآنى و مانند آن، هر چند فی نفسه مانعى ندارد، واستفاده از این دستگاه براى دیدن و شنیدن برنامه -
شوند، غالباً در همسایه پخش مىهایى که از طریق ماهواره توسط دولتهاى غربى و بیشتر کشورهاىدلیل این که برنامه

هاى هاى لهو و فساد هستند و حتّى مشاهده برنامهبردارنده آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و هم چنین برنامه
هاى مذکور براى گردد، بنا بر این شرعاً استفاده از آنتنوع در فساد و ارتکاب حرام مىعلمى یا قرآن از طریق آنها موجب وق

هاى مفید علمى یا قرآنى محض باشند و مشاهده آنها مستلزم هیچ فساد یا ها حرام است مگر آن که برنامهدیدن آن برنامه
 . )امام خامنه ای(ابتالء به عمل حرامى نباشد، البته اگر قانونى باشد باید مراعات شود

شود، عالوه بر آن با توجّه استفاده و خرید و فروش اشیاء و لوازمی مثل انتن ماهواره چنانچه منع قانونی دارد اجازه داده نمی -
های ماهواره )مثل آموزش افکار گمراه کننده و تحریف حقایق و فساد اخالق و ترویج به وجود موارد خالف شرع در برنامه

پخش موسیقی لهوی یا تصاویر یا فیلم های خالف عفّت و حیا( چون در بسیاری از موارد حتّی برای کسی که  لهو و لعب و
های مذهبی یا قرآنی یا علمی و مانند آن، این اطمینان وجود ندارد قصد استفاده از برنامه کامالً شرعی آن را دارد مثل برنامه

ش استفاده حرام از آن نبرد و این احتمال هست که حداقل در بعضی از روزها که خود یا برخی از اعضای خانواده یا نزدیکان
ای برای استفاده حرام برای برخی از اعضای خانواده یا نزدیکان وجود داشته باشد، با این وجود حتّی اگر منع یا ساعات زمینه

متعال همگان را از تسویالت شیطان و نفس  قانونی در استفاده از آن نباشد، نگهداری و خرید و نصب آن جایز نیست.خداوند
 امّاره و شهوات زودگذر دنیوی و مظاهر فریبنده دنیا محفوظ نگه دارد. )آیت اهلل سیستانی(

آوردن این گونه وسایل در منازل که غالباً موجب فساد است جایز نیست و خرید و فروش و گرفتن اجرت باب نصب آن نیز  -
 ت. )آیت اهلل مکارم(حرام اس

 خرید و فروش مواد مخدر

 استعمال و خرید و فروش مواد مخدر
 2استعمال و خرید و فروش مواد مخدر چه حکمی دارد؟

اعتیاد به تریاک و خرید و فروش تریاک و هروئین جایز نیست. و معتاد در صورت عدم لزوم ضرر باید آن را ترک کند.  -
 حضرت امام(همچنین تخلف از مقررات دولت اسالمى نیز جایز نیست. )

که  یقابل مالحظه ا یو اجتماع یشخص یضررها یلاستعمال مواد مخدر و استفاده از آن ها با توجه به آثار سوءشان از قب -
و  یحمل و نقل و نگهدار یقکسب درآمد با آن ها از طر یلدل ینشود، حرام است و به هم یبراستعمال آن ها مترتّب م

 )امام خامنه ای(  آن هم حرام است. یرو فروش و غ یدخر

                                                 
استفتائات، مسائل متفرقه، رسانه ها، ماهواره؛  یت،؛ مکارم، سا1210و  1211اجوبه االستفتائات، س ی،امام خامنه ا. 1

https://www.sistani.org/persian/qa/search/1911( یشه)کل ی/ و استفتاء خصوص 

منهاج  یستانی،؛ س1011اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا111، س11، ص2ج ی،جلد1و استفتائات  1188و س 1191، س128، ص1ج ی،جلد11حضرت امام، استفتائات . 2
و    ینمعتاد یبرا یاک، استعمال تریاتاستفتائات، دخان یت،و سا 091، س1؛ مکارم، استفتائات، ج211س و 211، مواد مخدر، س1و استفتائات، ج 911، م2ج ین،الصالح

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01181&mid=211212  
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دائم حاصل  یاداعت یهباشد حرام است، أعمّ از آنکه ضرر از ناح یمهمّ یانضدرر و ز یکه دارا یاستعمال مواد مخدّر در صورت -
و خرید و  ندارد( از آن اجتناب شود. یکه ضرر مهمّ یدر صورت یواجب آن است که مطلقاً )حتّ یاطآن. بلکه احت یرغ یاشود 

 زه داده نمی شود. )آیت اهلل سیستانی(فروش آن هم اجا
هر کس هر گونه کمکى به کشت، تهیّه، حمل و نقل و و  کشیدن تریاک، خواه تفریحى باشد یا غیر تفریحى، حرام است -

)آیت اهلل  .پخش این مواد کند مشمول مجازات الهى خواهد بود و هرگونه درآمدى از آن حاصل شود حرام و نامشروع است
 مکارم(

 گیاه برای تولید مواد مخدرکاشت 
 1که از آنها مواد مخدر تهیه می شود، چه حکمی دارد؟کاشت و پرورش گیاهانی 

 باید خودداری شود. )حضرت امام( -
کاشت و پرورش گیاهانی از قبیل خشخاش، شاهدانه هندی، کویحا و... که از آن ها تریاک، هروئین، مورفین و حشیش و  -

 )امام خامنه ای( .ر خالف مقرّرات نظام جمهوری اسالمی می باشد جایز نیستب، که کوکائین گرفته می شود
 اجازه داده نمی شود. )ایت اهلل سیستانی( -
 جایز نیست. )ایت اهلل مکارم( -

 مواد مخدر صنعتی
آماده کردن و تهیه مواد مخدّر اعم از این که از مواد طبیعی باشند مثل مورفین، هروئین، حشیش و ماری 

 2و غیر آن چه حکمی دارد؟  L.S.Dاز مواد مصنوعی مثل جوانا، یا

 )امام خامنه ای( .جایز نیست -

حکم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: تریاک، هروئین، مرفین، حشیش، چرس، مارى جوانا، ال، اس، 

 3دى، و موادّى که اثراتى به مانند این مواد دارند، براى معتاد و غیر معتاد چیست؟

استفاده از تریاک و سایر موادّ مخدّر و خرید و فروش آن و شرکت در جلساتى که در آن از موادّ مخدر استفاده  بدون شک -
شود از گناهان کبیره است. و هر گونه کمک به کشت و فروش و حمل و نقل و استفاده از آن نیز از محرّمات واضح  مى

 . )ایت اهلل مکارم(ستاست. حتّى استفاده تفنّنى براى سرگرمى از آن جایز نی

 اموال کسب شده از راه خرید و فروش مواد مخدر
 4وظیفه فردی که از راه فروش مواد مخدر اموالی را کسب کرده است، چیست؟

 وجه فروش هروئین را مالک نمی شود. )حضرت امام( -
آن را از  یدرگرداند، و اال بابشناسد، واجب است آن را به او ب یآن را هرچند در تعداد محصور یکه مالک شرع یدر صورت -

                                                 
، 1؛ مکارم، استفتائات، ج211، مواد مخدر، س1استفتائات، ج ستانی،ی؛ س1011اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا1191، س121، ص1ج ی،جلد11حضرت امام، استفتائات . 1

  091س
  1011. امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س2
  091، س1مکارم، استفتائات، ج. 1

استفتاء:  یختار  911110تفتاء:  شماره اس ی،و استفتاء خصوص 1019اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا1191، س121، ص1ج ی،جلد11حضرت امام، استفتائات . 0
 و فروش مواد مخدّر  یدخر یات،استفتائات، دخان یت،؛ مکارم، سا211، مواد مخدر، س1استفتائات، ج یستانی،س ؛1191/11/11
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آن را  یاش به فقرا صدقه بدهد و اگر مال حرام با مال حالل او مخلوط شده باشد و مقدار و مالک شرع یطرف مالک شرع
 )امام خامنه ای( .پردازدخمس ب ینشناسد، واجب است خمس آن را به متول

نها را از طرف صاحبان آن به فقیر مؤمن صدقه بدهید و اگر به صاحبان این وجوه امکان تفحص و دسترسی ندارید باید آ -
 احتیاطاْ باید صدقه با اذن حاکم شرع باشد. )ایت اهلل سیستانی( 

 . )آیت اهلل مکارم(خریدار مالک مواد نمى شود و فروشنده مالک ثمن و مبلغ آن مواد نمى باشدت و عامله این مواد باطل اسم -

 شرکت در جلسات مواد مخدر
 1، چه حکمی دارد؟شودمیدر آن از مواد مخدّر استفاده  که در جلساتیشرکت 

اگر اجتناب از ابتالء به حرام، و  ابتالء به حرام قرار گیرد جایز نیست معرضشود انسان در موجب میدر جلساتی که  شرکت -
 متوقّف بر قطع رابطه با افراد مذکور باشد، این کار الزم است. )ایت اهلل سیستانی(

بدون شک استفاده از تریاک و سایر موادّ مخدّر و خرید و فروش آن و شرکت در جلساتى که در آن از موادّ مخدر استفاده  -
 )آیت اهلل مکارم(گناهان کبیره است.  از شود مى

 استفاده از مواد مخدر به عنوان دارو 

 2مى دارد؟توصیه بیماران به استفاده از موادّ مخدر به عنوان درمان بیمارى چه حک
به مقدار ، اى جز آن نباشدمتوقف بر استعمال مواد مخدّر باشد و چاره هرچند با گفته اطباء حاذق اگر درمان و معالجه  -

 . )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( ضرورت اشکال ندارد
 )آیت اهلل مکارم( .ود نداشته باشداین کار جایز نیست، مگر به مقدار ضرورت آن هم در جایى که هیچ راه دیگرى وج -

 مالیت نداشتن مواد مخدر
آنها را از بین آیا مواد مخدر از جمله تریاک مالیت دارند؟ آیا انسان می تواند هر کجا که دسترسی پیدا کرد 

  3ببرد بدون اینکه ضمانتی در کار باشد؟
 . )آیت اهلل مکارمکنید اگر منشأ نزاع و فسادی نشود می توانید آن را از بین ببرید مالیتی ندارند و هر جا دسترسی پیدا -

 آالت موسیقیخرید و فروش 
  4خرید و فروش آالت موسیقی چه حکمی دارد؟

 حرام و باطل است. : خرید و فروشز آن شودشرط استفادۀ حرام ا اگرالف. 
بدرای  خرید و فروش  : آالت موسیقی که در نظر عرف از آالت مشترک قابل استفاده برای کارهای حالل محسوب می شوند ب.

 .جایز استمقاصد حالل 

                                                 
  091، س1؛ مکارم، استفتائات، ج212، مواد مخدر، س1استفتائات، ج یستانی،س. 1
 ؛ 908و م 901، م1ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س10و م 11م یدنیها،وآشام یهاکتاب خوردن یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 2

 استفاده از مواد مخدر به عنوان دارو  یات،استفتائات، دخان یت،؛ مکارم، سا1189/11/19استفتاء:  یختار  18121شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،خامنه ا امام
 نداشتن مواد مخدر  یتمال یات،استفتائات، دخان یت،مکارم، سا. 1
و  1112؛ مکارم، توضیح المسائل، م11و م 9م، 2سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ 8حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب المکاسب، مقدمه، م؛ 2111، م2توضیح المسائل مراجع، ج. 0

  خرید و فروش آالت لهو، 11، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج1111م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46494&mid=260136
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 جایز نیست. خرید و فروش ،: محسوب می شوند 1لهو آالتی که عرفاً از آالت مخصوصج. 
 مام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( )حضرت امام، ا

 مالک موسیقی حرام
 2چه موسیقی شرعا حرام است؟

و  یاتکه دارد انسان را از خداوند متعال و معنو ییها یژگیبوده و به سبب و یکه به نظر عرف لهو یقیهر موس یبه طور کل -
 است. ینآن به عهده خود مکلف یصدهد حرام است و تشخو گناه سوق  یبندوبار یدور کرده و به سمت ب یفضائل اخالق

  یاخامنه امام
امور، مطّلع باشد(  ینکه از ا ی)خصوصاً زمان یقیشنونده موس یعنیحرام آن است که مناسب مجالس لهو است  موسیقی -

تند و  یهاآهنگ یاترانه  ینوارها یقی. از جمله موارد آن، موسرودیلهو به کار م در مجالس آهنگ ینکه ا دهدیم یصتشخ
 یشبانه و مجالس عروس هاییو نوش، پارت یشبا مجالس فساد، رقص، ع ناسبم یقیو موس یزیونی،تلو یهاآور شبکهطرب
  یستانیاهلل س آیت .باشدیگناه م

جعه به اهل آن با مرا یصآن حالل است، و تشخ یرکه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غ یىصداها و آهنگها کلیّه -
گونه آهنگ ها، صَرف نظر از محتوا، غالباً در آن  ینعرف خواهد بود. منظور از مناسبت با مجلس لهو و فساد آن است که ا

مى  یرو گاه مطرب، تعب یز،مبتذل، و گاه فسادانگ یقىگاهى از آن به موس که ییگونه مجالس نواخته مى شود مانند آهنگها
 اهلل مکارم آیت شود.

 صحکم رق
 3حکم شرعی رقص چیست؟

اگر عرفاً رقص محسوب شود حکم  یرقص محل یدواجب حرام است. و توجه داشته باش یاطرقص مرد بنابر احت یبه طور کل -
به مجلس رقص شود،  یلجلسه زنانه تبد کهینزنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند، مثل ا یآن را دارد. و رقص زن برا

شهوت  یکباشد که باعث تحر یاگونه  هم اگر به صورتینا یرجب در ترک آن است، در غوا یاطمحل اشکال است، و احت
حضور  یمرد نامحرم یاو آواز حرام( باشد،  یقیهمراه با فعل حرام )مانند موس یابر آن مترتب شود و  یامفسده  یاشده و 

 امام خامنه ای .ستیآن ن یرو غ یمجلس عروس ینب یداشته باشد، حرام است و در حکم فوق تفاوت

، محلّ اشکال است و -از همسر یرغ-مرد در برابر زن محرم یدنرقص یزو ن -از شوهر یرغ -زن در برابر مرد محرم  یدنرقص -
 یا یلهو یقیپخش موس یاهمچون نواختن  یگریموارد است؛ هرچند همراه با عمل حرام د ینواجب در ترک ا یاطاحت

                                                 
  (1111)امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س ندارند. وعا در لهو و لعب به کار می روند و منفعت حاللی دربرآالتی که ن. 1

، آیت اهلل سیستانی، توضیح المسائل 1199/11/11، تاریخ: 1111810امام خامنه ای، سایت ادمین، سواالت سامانه جامع، مسائل متفرقه، سوال شماره .  2

 :هلل مکارم، سایت، آیت ا2228جامع، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01081&mid=211101 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01081&mid=211111 

، کتداب اسدتفتائات آیدت اهلل سیسدتانی،      1198/11/28، تداریخ:  1111129سواالت سامانه جامع  گناهان  سدوال شدماره   . سایت ادمین امام خامنه ای،  1

 سایت آیت اهلل مکارم:، 211س
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=910&mid=211291 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46485&mid=260045
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46485&mid=260045
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46485&mid=260053
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46485&mid=260053


21 

 

 سیستانی آیت اهلل اختالط زن و مرد نباشد.

 آیت اهلل مکارم ( جایز است، و بقیّه اشکال دارد.یگرانتنها رقص زن براى شوهرش)بدون حضور د -

 ای منافع حالل و حرام می باشدکه دار چیزهاییفروش خرید و 

 صرف کندمکند مشتری مبیع را در حرام فروشنده شرط میالف( 
کند مشتری مبیع را در حرام فروشنده شرط باشد  یمنافع حالل و حرام م یدارااگر در چیزهایی که 

 1، معامله چه حکمی دارد؟صرف کندم

 :فروش انگور به شرط تهیه شراب از آن مانند کند مشتری مبیع را در منفعت حرام صرف کندفروشنده حین معامله شرط میاگر 

 )امام خامنه ای( .نیست باطل ولی است، حرام معامله -
 (حضرت اماممعامله حرام و باطل است. ) -
آیت اهلل مقید باشد نه مشروط، حرام و باطل است. )به صورت البته درصورتیکه معامله  .نیست باطل ولی است، حرام معامله -

 سیستانی(
 حرام است. )ایت اهلل مکارم(معامله  -

 قصد فروشنده از معامله استفاده حرام استب( 
از انجام معامله، استفاده در حرام فروشنده قصد باشد  یمنافع حالل و حرام م یدارااگر در چیزهایی که 

 2باشد، معامله چه حکمی دارد؟

خواهم فالن قتل را انجام می گوید: این سالح را به من بفروش،قصد بایع از معامله استفاده حرام است؛ مثل اینکه کسی می اگر

 : کندهرچند با او شرط نمی شود؛در این صورت به تبع قصد مشتری، قصد بایع هم منفعت حرام می ؛1دهم

 . )امام خامنه ای(نیست باطل ولی است، حرام معامله -

 له حرام و باطل است. )حضرت امام(معام -
مقید باشد نه مشروط، حرام و باطل است. )آیت اهلل به صورت البته درصورتیکه معامله  .نیست باطل ولی است، حرام معامله -

 سیستانی(

 بردکار میع را در حرام بهداند مشتری مبیفروشنده می
صرف ممشتری مبیع را در حرام می داند  باشد فروشنده یمنافع حالل و حرام م یدارااگر در چیزهایی که 

                                                 
 شود که در راه حرام مصرف می، معامله شیئی0، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا11کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

  1112المسائل، م یح؛ مکارم، توض11، م2ج ین،منهاج الصالح سیستانی،
، 2ج ین،منهاج الصالح یستانی،شود؛ سکه در راه حرام مصرف می، معامله شیئی0، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا11کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 2

  2118، م2المسائل مراجع، ج یح؛ توض11م
 .او بفروشدبه همین قصد به خواهم و بایع نیز این انگور را انگور مناسبِ این کار می خواهم شراب درست کنم؛ صد کیلوگوید: میمشتری می: 2. مثال1

  .هدد او میپول را به همین قصد به  خواهم قمار کنم و مشتری همکند با پول آن میخواهد بفروشد و بیان میبایع فرشی را می: 1مثال
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 1، معامله چه حکمی دارد؟کندمی 

 معامله حرام و باطل است. )حضرت امام( -

 را معامله نباید باشد، منکر از نهی ظیفهو اگر همچنین و است حرام معامله ،2شود محسوب حرام عمل به کمک عرفاً اگر -
  )امام خامنه ای( .است جایز معامله انجام صورت این غیر در. دهد انجام

البته فروش چوب و مانند آن برای ساخت شعائر )عالئم( کفر مثل صلیب و بت جایز نیست. )آیت اهلل  .است جایز معامله -
 سیستانی(

 آیت اهلل مکارم() ل دارد.و درآمد آن هم اشکا .حرام استمعامله  -

 اجاره دادن باغ، تاالر و خانه 
 3اجاره دادن چیزهایی که دارای منفعت حالل است، مانند باغ، تاالر و خانه برای کار حرام چه حکمی دارد؟

 جایی که شرط حرام شده است:الف. 

 (و باطل است. )حضرت امامحرام اجاره  -
 مقید باشد نه مشروط، حرام و باطل است. )آیت اهلل سیستانی(اجاره رصورتیکه البته د .نیست باطل ولی است، حرام هاجار -

 از آن استفاده حرام می شود:جایی که می داند ب. 

 (حرام و باطل است. )حضرت امام -
در صورتی که صاحب تاالر زمینه گناه را فراهم نکند و به قصد گناه کردن اجاره ندهد در آمدش اشکالی ندارد هر چند در  -

 )امام خامنه ای( .ورت مشاهده گناه ، با شرایط آن نهی از منکر بر او واجب استص

 البته درصورتیکه معامله مقید باشد نه مشروط، حرام و باطل است. )آیت اهلل سیستانی( .نیست باطل ولی است، حرام معامله -
گونه کار خالف شرع پرهیز کنند. اگر  را اجاره می کنند سفارش کنند از هر تاالر به کسانی که تاالر الزم است صاحب -

  )ایت اهلل مکارم( .تخلف کردند آنها مسوول هستند و او وظیفه ای ندارد

                                                 
 شود که در راه حرام مصرف می، معامله شیئی0، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا؛ 11کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

  9811111111رهگیری : ؛ مکارم، استفتاء خصوصی، کد 2118، م2المسائل مراجع، ج یح؛ توض11، م2ج ین،منهاج الصالح سیستانی،
 که از نظر عرف کمک و اعانت بر حرام است: یموارد .2
 به شرط استفاده در امر حرام بفروشد.  را ییکاال یعبا

 .یردگدر حرام انجام  یعمعامله به قصد به کار بردن مب

است(. مثال به کار بردن  یب)از مقدمات قر یستن یاکه مقدمه انجام آن عمل حرام است، واسطه یاعمل حرام و معامله یناستفاده حرام است و ب یکه قصد مشتر داندیم یعاگر با
 اعانت بر گناه و حرام است.  ینمرد بفروشد، ا ریانگشتر را به مشت ینا یعبا کهیمرد، حرام است. در صورت یمردانه، مثل انگشتر طال برا ینتز

فرض  یناست(؛ در ا ید)از مقدمات بعچند واسطه است  یاکه مقدمه انجام آن عمل حرام است، دو  یاعمل حرام و معامله یناستفاده حرام است و ب یکه قصد مشتر داندیم یعبا اگر
بدون قصد؛ مثل قتل، اضرار به مردم،  یحت شود؛یدارد، عرفاً اعانت بر گناه محسوب م یاست که خداوند به آن اهتمام خاص یمدر امور مهم و عظ یدمقدمات بع یۀهم اگر ته

 یفلز یاکه چوب  یکس یا. فروشدیمواد منفجره م یاسالح  یستبه ترور کهیاطل است. مثل کسو اشاعه کفر و ب یجموجب ترو کهیمانند مقدمات ینغارت اموال مردم و همچن
 فروشد.ب سازد،یم یبصل یابت  کهیرا به فرد

 ؛جاره دادن تاالر جهت مجالس نامشروعاستفتائات، اجاره، متفرقه اجاره، ا یت،؛ مکارم، سا11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س11کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1
 1191/11/10استفتاء:  یختار    819211شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا
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 خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است  
  1، چه حکمی دارد؟خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است مانند آالت قمار

 مام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(حرام و باطل است. )حضرت ا -
غرض، قمار نیست، بلکه امر مباحی است؛ و اگر  معامله حرام و باطل است.، ، قمار کردن استمقصود طرفین از معاملهاگر  -

ندارند،  خرند و قصد بازی همداری در موزه میکه این وسیله ارزش تاریخی داشته باشد و آن را برای حفظ و نگه مثل زمانی
)امام خامنه  معامله اشکالی ندارد. ،خواهد از چوب آن استفاده کندیا اینکه قصد مشتری، استفاده از مادّه آن باشد؛ مثالً می

 ای(

باشدد، از بدین بدردن آن واجدب     اگر نهی از منکر و جلوگیری از بازی با قمار، راهی جز از بین بردن وسیله قمارنداشدته  : 2نکته

د. تّه اگر وسیله قمار ملک دیگری باشد، بنابر احتیاط واجب برای از بین بردن آن، باید از حاکم شرع اجازه گرفته شوباشد؛ البمی

 )آیت اهلل سیستانی(

 الت قماراحکام فقهی ابزار آ

 3پاسور
 پاسور حرام است. )حضرت امام( -
 )امام خامنه ای( .رط بندی حرام استپاسور عرفا از آالت قمار محسوب می شود، و بازی با آن مطلقا حتی بدون ش -
. )آیت بازی با وسایل قمار مثل ورق و پاسور، با شرط بندی، حرام است و بدون شرط بندی، بنابر احتیاط الزم، جایز نیست -

 اهلل سیستانی(
نشود، بازى  هر گاه از آلت قمار خارج نشده باشد، و در نزد توده مردم محل به عنوان یک وسیله ورزشى یا تفریحى شناخته -

 . )آیت اهلل مکارم(با آن بدون برد و باخت مالى نیز اشکال دارد

 4تخته نرد
 نرد حرام است. )حضرت امام( تخته  -
 )امام خامنه ای( .تخته نرد: عرفا از آالت قمار محسوب می شود، و بازی با آن مطلقا حتی بدون شرط بندی حرام است -
بندی بازی کنند، چه بدون آن، مثل اینکه برای تفریح، حرام است؛ چه با شرط آن بازی باتخته نرد از وسایل قمار است و  -

  . )آیت اهلل سیستانی(سرگرمی، افزایش هوش و دقّت، بازی کنند
هر گاه از آلت قمار خارج نشده باشد، و در نزد توده مردم محل به عنوان یک وسیله ورزشى یا تفریحى شناخته نشود، بازى  -

                                                 
؛ امام 1112مسائل، م؛ مکارم، توضیح ال11و م 9م، 2سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ 8حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب المکاسب، مقدمه، م؛ 2111، م2توضیح المسائل مراجع، ج. 1

 ه آالت قمار ، معام1، درس2خامنه ای، رساله آموزشی، ج

  2211، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س. 2

المسائل  یحتوض یستانی،؛ س1198/11/18استفتاء:  یختار    911111شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا؛ 1111، س101، ص1جلدی، ج11. حضرت امام، استفتائات 1
 سالم و ناسالم  یمساله محل ابتالء(، ورزشها111) یژهاستفتائات، مسائل متفرقه، ورزش، حکم پاسور و احکام و یت،؛ مکارم، سا2211، م1جامع، ج

مساله ( 111) یت،مکارم، سا ؛1198/11/18اء: استفت یختار    911111شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا؛ 1102، س101، ص1ج ی،جلد11حضرت امام، استفتائات . 0
 ؛ 2211، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،سالم و ناسالم؛ س یمحل ابتالء(، ورزشها
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 . )آیت اهلل مکارم(و باخت مالى نیز اشکال داردبا آن بدون برد 

 1شطرنج
 شطرنج حرام است. )حضرت امام( -
بندی اشکال ندارد. که شطرنج از آالت قمار محسوب نشود، ساخت و خرید و فروش و بازی با آن، بدون شرطدر صورتی -

 )امام خامنه ای( همچنین با فرض مذکور، آموزش آن هم بدون اشکال است.
بندی بازی کنند، چه بدون آن، مثل اینکه برای تفریح، حرام است؛ چه با شرط آن بازی بااز وسایل قمار است و  شطرنج -

  . )آیت اهلل سیستانی(سرگرمی، افزایش هوش و دقّت، بازی کنند
بدون امروزه به عنوان یک نوع ورزش شناخته شده و آلت قمار محسوب نمی شود، بازی آن  شطرنج با توجه به این که -

 . )آیت اهلل مکارم(برد و باخت مالی اشکالی ندارد

 2بیلیارد
باشد،  یاز محرمات اله یمستلزم همراه بودن با محرم یاو  یاجتماع یا یموجب ترتب مفاسد اخالق یااگر با برد و باخت و  -

 )امام خامنه ای( .یستن یزجا
 آیت اهلل سیستانی() بدون شرط بندی، بنابر احتیاط الزم، جایز نیستبیلیارد  بازی -
هر گاه از آلت قمار خارج نشده باشد، و در نزد توده مردم محل به عنوان یک وسیله ورزشى یا تفریحى شناخته نشود، بازى  -

 . )ایت اهلل مکارم(با آن بدون برد و باخت مالى نیز اشکال دارد

 بندیبازی وسایل قمار با کامپیوتر بدون شرط
 3دارد؟ یچه حکم یوترکامپ یققمار از طروسایل با  یباز

بر آن  یکه مفسده ا یکند در صورت یم یباز ییبا آالت قمار را دارد و اگر به تنها یدو نفر باشد حکم باز ینب یاگر باز -
 )امام خامنه ای( باشد. یم یگرعدم مشارکت شخص د یی،مترتب نباشد اشکال ندارد. و مقصود از تنها

بندی، چنانچه در مقابل، طرف دیگری هست که با او بازی کند، مثل بازی با خود شرط ازی وسایل قمار با کامپیوتر بدونب -
 . )آیت اهلل سیستانی(باشد و اگر طرف مقابل، خودِ دستگاه است، بنابراحتیاط الزم، جایز نیستآن وسایل می

 )آیت اهلل مکارم( .ندارد یباشد، اشکال یو بدون برد و باخت مال یگرو بدون مشارکت فرد د ییهرگاه به تنها -

 مسابقه یجۀنت ینیب یشو پ یبند شرط
 4برنده در فوتبال حرام است؟ یمت ینیب یشپ یبرا یشرط بند یاآ

                                                 
سایت،  ؛ مکارم، 2211، م1؛ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1118االستفتائات، ساجوبۀ؛ امام خامنه ای، 1102، س101، ص1ج ی،جلد11حضرت امام، استفتائات . 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=22818&mid=211181  

مساله محل ابتالء(، ورزشهای سالم و ناسالم؛ سیستانی، سایت، 111سایت، )؛ مکارم، 1198/11/18استفتاء:  یختار    911111شماره استفتاء:  . امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،2
https://www.sistani.org/persian/qa/search/20111/  

شماره  ی،و استفتاء خصوص 1121اجوبه االستفتائات، س ی،امام خامنه ا؛ 9819191191:  یریکد رهگ ی،؛ مکارم، استفتاء خصوص2212، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،س. 1
  1191/11/12استفتاء:  یختار    811821استفتاء: 

    809111شماره استفتاء:  ،ی، قمار و استفتاء خصوص21، درس2ج ی،مسابقه و رساله آموزش یجۀنت ینیب یشو پ یشرط بند ی،، فقه و احکام شرعleader.ir یتسا ی،امام خامنه ا. 0
 فوتبال  یجنتا ینیب یشپ ی،ورزش، مسابقات ورزش رقه،استفتائات، مسائل متف یت،؛ مکارم، سا2219، م1المسائل جامع، ج یحتوض یستانی،؛ س1191/12/11استفتاء:  یختار

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=22808&mid=260086
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=22808&mid=260086
https://www.sistani.org/persian/qa/search/24006/
https://www.sistani.org/persian/qa/search/24006/
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شود، شرعا مالک  یبرنده م ینیب یشکه در پ یاما کس یست،مسابقات است، هر چند حرام ن یندر ترک شرکت در ا یاطاحت -
)امام  کند. یکرا به برنده تمل یزهصلح، جا یامانند هبه  یاز عقود شرع کییضمن  یزه،شود، مگر آن که مالک جا ینم یزهجا

 خامنه ای(
باشد و نیز مواردی که افراد، نتیجه ها در مسابقات ورزشی حرام میبندیِ تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان یا تیمشرط -

در  و 1دهندی پول به مرکز ورزشی یا غیر آن تحویل میکنند و آن برگه را با مبلغهایی پیش بینی میمسابقه را روی برگه
. )آیت باشدشود، قمار و حرام بوده و گرفتن آن مال نیز حرام میاند جایزه داده میپایان به کسانی که درست پیش بینی کرده

 اهلل سیستانی(
ى جوایزى به برندگان بپردازند، این در صورتى که از شرکت کنندگان پولى بگیرند، و به قید قرعه از محلّ پول هاى دریافت -

 )آیت اهلل مکارم( .کار حرام است

ندوع مسدابقات    یدن را از همان پول شرکت کنندگان بپردازند ا یزهگرفته شود تا جا یاگر از شرکت کنندگان در مسابقه پول :نکته

  .حرام است

 غش در معامله
 2غش در معامله چه حکمی دارد؟

 رت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانى(غش در معامله حرام است. )حض -

 تعریف غش
 3غش در معامله چه معنایی دارد؟

غش یعنى فروختن جنسى که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتى که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید،  -
 رت امام(مثل فروختن روغنى که آن را با پیه مخلوط کرده است. )حض

 )امام خامنه ای( ای باشد، غش است.فریب و خدعه -اعم از ثمن و مثمن -ای که در جنس عوضین هر معامله -
فروختن اجناس تقلبى که خریدار از وضع آن خبر ندارد مانند فروختن شیر مخلوط به آب یا روغنى که آن را با پیه یا چیز  -

 . )آیت اهلل مکارم(گویند و یکى از گناهان کبیره استمى« غش»اند. این عمل را دیگرى مخلوط کرده

 انواع غش در معامله
 4غش در معامله شامل چه مواردی می شود؟

 غش در معامله به صورتهای زیر است: -

شود. ایدن  یعنی این جنسی که مورد معامله است، خواه ثمن باشد یا مثمن، با چیزی ممزوج  غش به خلط و مزج .1

                                                 
 حکم را دارد.  ینموارد مشابه هم هم یا ینترنتا یقمبلغ از طر یزو وار ینیب یشپ. 1
 ، غش در معامله 21، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2111، م2ج المسائل مراجع، یحتوض. 2

  ، غش در معامله20، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج2111، م2. توضیح المسائل مراجع، ج1

؛ مکارم، 11، کتاب المکاسب و المتاجر، م2ج یله،الوس یرر معامله؛ حضرت امام، تحر، غش د20، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2111، م2المسائل مراجع ،ج یحتوض. 0
  https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=1&mid=111921&catid=1111&pid=211911 یت،سا
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 است: ممزوج شدن به دو صورت

کنند. یدا  کنند تا وزن گندم را زیاد آلود میکنند؛ مثل اینکه گندم را خاکچیزی را به غیر جنس خودش ممزوج می .لفا
 کنند.شیر را با آب مخلوط می

تر آن؛ مثالً روی ظرفی، خرمای مرغوب و زیر آن خرمای نامرغوب خلط و مزج به همان جنس است، لکن نوع پست .ب
ای را که گذارد. یا قطعهجای آن جزء معیوب میدارد و ا در ماشین یا وسیله برقی، کسی جزء صحیح را برمیچیند. یمی

گذارد که این یک نوع خلط و مدزج، از قبیدل خلدط گنددم     تر میای با آلیاژ پستدارد و قطعهاز آلیاژ بهتری است، برمی
 مرغوب با گندم نامرغوب است.

دهدد؛ مدثالً   که مُذهّب را به جای ذَهب مدی مانند این شیئی که در ماهیت با آن متفاوت است.دهد به جای یئی را میش .2
فروشد. این قسم فروشد. یا به جای گل طبیعی، گل مصنوعی میکشد و آن را به عنوان طال میروی مس آب طال می

 )حضرت امام(شود.ینیز جزو غش محسوب م
 غش در معامله به صورتهای زیر است: -

شود. این ممدزوج  یعنی این جنسی که مورد معامله است، خواه ثمن باشد یا مثمن، با چیزی ممزوج  غش به خلط و مزج .1
 شدن به دو صورت است:

کنند. یا شیر کنند تا وزن گندم را زیاد آلود میکنند؛ مثل اینکه گندم را خاکچیزی را به غیر جنس خودش ممزوج می .الف
 نند.کرا با آب مخلوط می

تر آن؛ مثالً روی ظرفی، خرمای مرغوب و زیر آن خرمدای ندامرغوب   خلط و مزج به همان جنس است، لکن نوع پست .ب
ای را کده از  گذارد. یا قطعهجای آن جزء معیوب میدارد و چیند. یا در ماشین یا وسیله برقی، کسی جزء صحیح را برمیمی

گذارد که این یک نوع خلط و مزج، از قبیل خلط گنددم مرغدوب   تر میبا آلیاژ پست ایدارد و قطعهآلیاژ بهتری است، برمی
 با گندم نامرغوب است. 

شود؛ مثالً اتومبیلی را برای فروش رنگ در این قسم از غش، عیبی از مشتری مخفی می ؛عیبی را در متاع مخفی کردن .2
کند اتومبیل نو است. یا یک جدنس معیدوب را بده صدورت     کنند تا طرف دیگر گمان زنند. یا تودوزی آن را تعویض میمی

 دهند.    سالم جلوه می
گذارد تا وزنش زیاد شود، در محل مرطوبی میثالً چرمی که با وزن فروخته میم. کندتصرفی که کمیت جنس را زیاد می .1

 واع غش است. که مرطوب و سنگین شود. این هم یکی از انگذارند در جاییشود یا کالف ابریشم را می
مثالً اتومبیلی را که به طور متعارف، فالن مقدار مصرف  . ذکر صفت مرغوبٌ فیه برای آن جنسی که این صفت را ندارد .0

فروشدد، در  کند. یا اسبی را به عندوان اسدب مسدابقه مدی    فروشد، اما به دروغ مقدار کمتری را ذکر میبنزین آن است، می
تر اسدت، او جدنس کارخانده    نیست. یا جنسی است که اگر از فالن کارخانه باشد، مرغوب که این صفت مرغوب در اوحالی

در این قسم، اگر بنای خریدار بر این است که جنس دارای این صفت  دهد.نامرغوب را به جای جنس کارخانه مرغوب می
 تردید غش است.     را بخرد، بی

دهدد؛ مدثالً   که مُذهّب را به جای ذَهب مدی مانند این آن متفاوت است.دهد به جای شیئی که در ماهیت با شیئی را می .1
سم نیز فروشد. این قفروشد. یا به جای گل طبیعی، گل مصنوعی میکشد و آن را به عنوان طال میروی مس آب طال می
 )امام خامنه ای( شود.جزو غش محسوب می

 :غش موارد مختلفى دارد مانند -
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 ا جنس بد یا با چیز دیگر، مانند مخلوط کردن شیر با آب.مخلوط کردن جنس خوب ب .1

 صورت ظاهر خوبى را به جنس دادن بر خالف واقع، مانند آب زدن به سبزى کهنه که تازه جلوه کند.  .2

 جنس را به صورت جنس دیگر وانمود کردن، مانند روکش کردن طال بدون اطّالع مشترى.  .1

)آیدت اهلل   دارد.به فروشنده اعتماد داشته باشد کده از او مخفدى نمدى    مخفى داشتن عیب جنس، در صورتى که مشترى .0

 سیستانی(

آمیختن آب با شیر، یا آمیختن جنس نامرغوب با جنس مرغوب و عرضه آن به قیمت مرغوب  غش موارد مختلفى دارد مانند -
( در مکان سرد و مرطوب که )مثل مخلوط کردن روغن نامرغوب با روغن مرغوب(. گذاشتن بعضى از اشیاء )مانند ابریشم

مى توان گفت در عصر ما نورپردازى هاى گسترده بر روى  سبب سنگین تر شدن آن مى شود نیز از مصادیق غشّ است.
 )آیت اهلل مکارم( .اجناس که جلوه هاى کاذبى به آنها مى دهد نیز، از اقسام غش محسوب مى شود

 معامله ای که دارای غش بوده است
 شود یا خیر؟بر حرمت، باعث بطالن معامله هم میعالوه  غش آیا

 معامله دو صورت دارد:

تواند جنس معیوب را به او برگرداند و جنس صحیح را معامله صحیح است و مشتری می :شودمعامله بر امر کلی واقع می .1
 1)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( از او بخواهد.

کندد. فروشدنده هدم پنجداه کیلدو بدرنج بده او        خواهد و نوع برنج را نیز معیّن مدی مشتری پنجاه کیلو برنج می :مثال
چنانچه این برنج مغشوش باشد، با توجه به اینکه معامله بر پنجاه کیلو برنج کلی واقع شده است، نده بدر    فروشد.می

ته است، از این رو معامله صحیح است. لکدن مشدتری   غش، در مصداق و فرد آن کلی انجام گرف این برنج خاص، و
تواند این جنس معیوب را بدهد و جنس صحیح را از او بخواهد؛ چون آنچه در ذمدۀ بدایع واقدع شدده و بایدد بده       می

 مشتری بدهد، جنس سالم است نه جنس مغشوش. 

 شود. این قسم چند حالت دارد:معامله بر جنس خارجی خاصی واقع می .2

کدرده  زی که مبیع خارجی است و متعلّق عقد بیع است، در حقیقت و ماهیت خود، با آنچه مشتری گمدان  آن چی .الف

ایدن معاملده باطدل     :که نقره استفروشم، درحالیاست، متفاوت است؛ مثل اینکه بگوید این انگشتر طال را به تو می
 2)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( است.

دهد، امدا  گذارد و بودن و نبودنش ماهیت را تغییر نمیاختالف، وصفی است که در ماهیت شیء تأثیر نمیتغییر و  .ب

 1)امام خامنه ای(معامله باطل است. : در عین حال آن وصف در خود مبیع تأثیر دارد؛ یعنی مقوّم مبیع است

. "فروشدم مسابقه را به فالن قیمت میاین اسب  "گوید:خواهد اسب مسابقه بخرد، میبایع به شخصی که می :مثال
خواهد که دارای این خصوصدیت باشدد و غیدر از ایدن را اصدالً      که اسب مسابقه نیست. مشتری چیزی را میدرحالی

 خواهد. در اینجا هم معامله باطل است. نمی

                                                 
  11، م2ج ین،منهاج الصالح انی،یست، حکم معامله مغشش؛ س21، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2111، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

  11، کتاب المکاسب و المتاجر، م2ج یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،، حکم معامله مغشش؛ س21، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا. 2

 ، حکم معامله مغشش؛ 21، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا. 1
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بیدع  : این مبیع استای برای اختالف در صفتی است که از نظر مشتری مقوّم مبیع نیست. بلکه یک صفت کمالیه .ج

 1)امام خامنه ای( صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد.

کند که این اسب در سنین مثالً سه تا پنج ساله باشد. خواهد و شرط میاسبی را برای سفر یا برای سواری می مثال:
ن یدک خصوصدیت   شود مثالً بیست ساله است. آنچه مفقود است، یک صفت کمالی است. ایبعد از معامله معلوم می

 ای بر مبیع است. معامله در این شق صحیح است، ولی مشتری به خاطر تخلّف وصف، خیار دارد. زایده

کده در متداع   ایگونده تر از همان جنس؛ بهبا مخلوط کردن متاع به غیرجنسش یا به جنس نامرغوب و پست  غش  .د

معامله صحیح است،  : را با روغن نامرغوبی مخلوط کنندعیب محسوب شود؛ مثل اینکه شیر را با آب یا روغن خوب 
 2)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل سیستانی(دارد. حق فسخ لکن مشتری 

ای که ترکیب و هیئت اجتماعیۀ اجدزاء،  گونهبه صورت نقص در جنس و متاعی که مرکب از اجزایی است، به غش .ه

سدبب بطدالن معاملده     غدش  ایدن  :فروشددارد. در چنین مبیعی، ناقصش را به جای کامل میدر مالیت مبیع دخالت 
  1)امام خامنه ای( است.

بیندد یدک لنگده اسدت. در اینجدا      سپس می خرد.ای را به فالن مبلغ میمشتری یک جفت کفش یا گوشواره  :مثال
رید، مطلق جنس کفش یا گوشواره نیست، بلکه خصوصیت هیئت اجتماعیه، مقوّمِ مبیع است. یقیناً قصد مشتری از خ

 گوشواره یا کفشی است که قابل استفاده باشد. 

 در دخدالتی  اجدزاء،  اجتماعیدۀ  هیئت و ترکیب این لکن است، اجزایی از مرکب که جنسی در نقص صورت به غش .و

خداکِ کدم متعدارف اسدت     خاک اسدت.   آن کیلوی صد مثالً و خردمی را گندم تن یک اینکه مثل ندارد؛ آن ماهیت
 بددون  موجدود  مقدار آن در معامله :است غش کیلو، صد میزان به مثالً باشد؛ زیاد اگر اما. شودنمی محسوب غش و

 مشدتری،  برای اگر بله. است باطل معامله( کیلو صد) ندارد وجود که مقداری آن به نسبت و. است صحیح خیار، حق
از آن مقدار به او کمتر بدهند، برایش ارزشی ندارد، مثالً دارویی که اگر  که چنانچه دارد، خصوصیت خاص مقدار این

ای ندارد، در این صورت نیز میزان خاصی باشد تأثیرگذار است، چنانچه فروشنده کمتر از این مقدار به او بدهد، فایده
 0)امام خامنه ای(معامله صحیح است و مشتری حق خیار دارد. 

 را از مال حرام بدهد دارد ثمن ای که خریدار قصدملهمعا
معامله بدهد،  حرام از مال ثمن آن را خریداری نماید. و بخواهدذمّه  خریدار کاالیی را به صورت کلّی دراگر 

 5چه حکمی دارد؟

حیح اگر از اوّل قصدش این باشد که ثمن را از مال حرام بدهد، معامله اشکال دارد. و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله ص -
است ولى پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند و باید مقدارى را که بدهکار است از مال حالل بدهد. )حضرت امام، 

                                                 
 ، حکم معامله مغشش؛ 21، درس2ج ی،رساله آموزش ی،ه اامام خامن. 1

؛ 11، کتاب المکاسب و المتاجر، م2ج یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،، حکم معامله مغشش؛ س21، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا. 2
  1111المسائل، م یحمکارم، توض

 ، حکم معامله مغشش؛ 21، درس2ج ی،موزشرساله آ ی،امام خامنه ا. 1

 ، حکم معامله مغشش؛ 21، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا. 0

   1198/11/20تاریخ استفتاء:     911121 :شماره استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،1111؛ مکارم، توضیح المسائل، م2111، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=967726
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 (1آیت اهلل مکارم
بدهد  باید مقداری را که بدهکار است از مال حالل پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند و معامله صحیح است ولی -

 )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( گردد. ءاش بریتا اینکه ذمّه

اشدکال  تصدرف او  بایع معامله را به صورت کلی به ذمه انجام داده و یا به صورت شخصدی،   : اگر انسان شک داشته باشد2نکته

 . )امام خامنه ای(ندارد و جایز است

 وظیفه زن و فرزندان نسبت به شوهر و پدری که مال حرام به خانه می آورد
ه زن و فرزندان نسبت به شوهر و پدری که مال حرام به خانه می آورد و خود نیزز درآمزدی ندارنزد،    وظیف

 3چیست؟

 (مکارمآیت اهلل امام خامنه ای،  )حضرت امام، .استفاده اشکال ندارد :یقین به حرام بودن عین مال مورد ابتال ندارندالف. 

 

  :یقین به حرام بودن عین مال مورد ابتال دارندب. 

ود، احراز شمال که مجهول المالک بودن  و درصورتیتصرف کردن جایز نیست و باید به مالک اصلی آن برگردانده شود  -
 )امام خامنه ای( اشکال ندارد. یرتصرف زن و بچه فق

که اگر صاحب آن را می شناسید باید به صاحبش برگردانید وگرنه ما به شما اجازه مى دهیم تصرف کنید و معادل آن را  -
 )ایت اهلل مکارم(. تصرّف کرده اید به نیازمندى بپردازید. و اگر تمکن ندارید بر ذمّه بگیرید و هر موقع که توانستید، بپردازید

 انشاهلل بعد از دریافت اضافه خواهد شد. (910120: کد استفتاء. )شد انجام استفتاء سیستانی -

و ثمن را از پول حرام پرداخدت   –همچنانکه غالب معامالت اینگونه است  –خرید کاال را به ذمه انجام دهد فرد : چنانچه 4نکته

 نمایند: 
 در کاال جایز است. )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(تصرف  -
اگر از اوّل قصد فرد این باشد که ثمن را از مال حرام بدهد، معامله اشکال دارد. و اگر از اوّل قصدش این نباشد معامله   -

 تصرف در کاال جایز است. )حضرت امام، آیت اهلل مکارم(صحیح است و 

 در معامله نَجْش
 5نجش در معامله به چه معنا می باشد و حکم آن چیست؟

                                                 
 (9818111111:  یریرهگکد )استفتاء خصوصی، است.  یحو معامله صح دندار یا یفهوظ یر،خ یاقصد پرداخت ثمن را از مال حرام داشته  یعاگر انسان شک داشته باشد با. 1

 1191/12/11استفتاء:  یختار    811111و    شماره استفتاء:  1198/11/20استفتاء:  یختار    911121شماره استفتاء:   ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا. 2

که درآمد او از حرام باشد؛ امام  یاستفاده از اموال کس ی،قوق مال؛ مکارم، استفتائات، حقوق، انواع حقوق، ح9118و س  9111، س82، ص8ج ی،جلد11حضرت امام، استفتائات . 1
    110019و  شماره استفتاء:  1191/12/11استفتاء:  یختار    811111و  شماره استفتاء:  1191/12/10استفتاء:  یختار    810112شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،خامنه ا

  1191/12/21استفتاء:  یختار

   1198/11/20ستفتاء: تاریخ ا    911121 :شماره استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی،1111؛ مکارم، توضیح المسائل، م2111، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 0

منهاج  یستانی،؛ س1191/12/11استفتاء:  یختار    111111شماره استفتاء:    ی،، معامله با عمل محرم، نجش و استفتاء خصوص21، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا .1
  یگرانه معامله د، گفتار دوم، عدم ورود ب2المعارف فقه مقارن، ج یرهدا یت،؛ مکارم، سا21، م2ج ین،الصالح

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=967726
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را به  یعخورده و مب یبفر ی،واقع یداردهد تا خر یشنهادپ یعمب یبرا یادز یمتندارد، ق یدکه قصد خر ینجش آن است که کس -
 .کندای در بین نباشد، نجش صدق نمیاگر خدعه و باب معامالت، به خِداع و تغریر است. قِوام نجش در باالتر بخرد. یمتق
 . )امام خامنه ای(گیرد، حرام استی که بر اساس نجش انجام میاعاملهم

ر کند دکند و قیمت خرید کاالی فروشنده را زیاد میعبارت است از اینکه فردی در ظاهر خود را خریدار معرّفی می نَجْش -
خواهد حالی که قصد خرید از فروشنده را ندارد بلکه مثالً قصدش بازاریابی و جذب مشتری برای فروشنده است و می

سخنش را مشتری دیگر بشنود و مشتری هم از ترس اینکه مبادا معامله به نفع نفر اول ختم شود قیمت خرید کاال را باال 
ب شود بنابر فتوی، حرام است و اگر خدعه و فریب نسبت به مشتری این عمل اگر فریب و گول زدن مشتری محسو. ببرد

 . )آیت اهلل سیستانی(هم نباشد، بنابر احتیاط واجب، حرام است
کسى بدون قصد خرید، وارد معامله اى شود و با پیشنهاد قیمتى باالتر، خریدار را بفریبد تا متاع را با قیمت نجش یعنی   -

حرمت این عمل فى الجمله مورد اتفاق فقهاى .از پیش هماهنگ کرده باشد و یا نکرده باشدچه با فروشنده  ;گران تر بخرد
 . )آیت اهلل مکارم(اهل بیت)علیهم السالم( است

 احتکار

 معنا و حکم احتکار
 1معنای احتکار چیست؟ و چه حکمی دارد؟

ار بکشد که گران شود با اینکه مسلمین به عبارت است از اینکه طعام را حبس و جمع کند و انتظ که امری حرام است احتکار -
ولی تنها حبس  آن احتیاج دارند و براى آنان ضرورى است و کسى هم نیست که به قدر کفایتشان، براى آنها بذل نماید.

باشد هر کننده هم هست، حرام نمىکردن طعام و انتظار باال رفتن قیمت آن، در صورتی که براى مردم ضرورت ندارد و بذل
 د مکروه است.  )حضرت امام( چن

نظر  ۀآن به عهد یصو تشخ یهرو یگران شدن ب یزهدارند به انگ یاجکه مردم احت یانبار کردن اجناس در زمان یعنیاحتکار  -
است که طبقات مختلف  یو روغن نبات یوانیحرمتِ احتکار فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن ح خود مکلف است. یعرف

 یاجاتاحت یراقتضا کند، حق دارد از احتکار سا یکه مصلحت عموم یهنگام یحکومت اسالم یدارند، ول یازجامعه به آن ن
 . )امام خامنه ای( کند گیریمردم هم جلو

احتکار در صورتی که شرایط ذیل جمع باشد، حرام نامند. ذخیره سازی کاال و حبس آن و امتناع از فروش آن را احتکار می -
 است:

 انتظار گرانی و افزایش قیمت کاال آن را احتکار نماید. الف. به امید و
 ب. مسلمانان و سایر نفوس محترمه به آن کاال نیاز و احتیاج داشته باشند. 

 )آیت اهلل سیستانی(ج. کاالی مورد احتیاج در حدّ کفایت در اختیار عموم نباشد. 
ند با قیمت باالتر به فروش برساند مشروط بر اینکه به اندازه انبار کردن کاالهای ضروری و مورد نیاز مردم به قصد آنکه بتوا -

 )ایت اهلل مکارم( .کافی آن کاال در بازار وجود نداشته باشد که این کار شرعا حرام می باشد

                                                 
امام خامنه ؛ و فروش، احتکار یدو فروش، متفرقه خر ید؛ مکارم، استفتائات، معامالت، خر11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س21کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

  1191/11/21ستفتاء: ا یختار    911111شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص و 1018اجوبه االستفتائات، سی، ا
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 ذخیره برای استفاده شخصیحکم 

نزه بزراى   در وقت گرانی به قصد مصرف آن در احتیاجات شخصی و خانوادگی  طعامذخیره سازی آیا 

 1فروش، اشکال دارد؟

 یستانی(س مام، آیت اهللا)حضرت اشکال ندارد.  -

 مصادیق احتکار
 2احتکار در چه کاالهایی تحقق پیدا می کند؟

مطلق آنچه ذخیره سازی . البته کندتحقق پیدا مى احتکار در غالت چهارگانه )گندم و جو و خرما و کشمش( و روغن و زیتون -
 )حضرت امام( ى است که  مطلوب نیست لکن بر غیر آنچه ذکر شد، احکام احتکار ثابت نیست.که مردم به آن نیاز دارند، امر

 یدارند، ول یازاست که طبقات مختلف جامعه به آن ن یو روغن نبات یوانیحرمتِ احتکار فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن ح -
کند و  گیریمردم هم جلو یاجاتاحت یرر سااقتضا کند، حق دارد از احتکا یکه مصلحت عموم یهنگام یحکومت اسالم

 )امام خامنه ای( که حاکم صالح بداند، اشکال ندارد. یبر محتکر در صورت یمال یرتعز یاجرا
احتکار، اختصاص به طعام دارد و مراد از طعام در اینجا قوت غالب مردم شهر است و این قوت در شهرهای مختلف متفاوت  -

نچه که تهیه طعام و قوت بر آن متوقّف است مثل مواد سوختی و وسایل طبخ و آشپزی و باشد. شایان ذکر است هر آمی
معیار و شود. آن نیز شامل حکم احتکار میهمچنین آنچه که از ارکان و مقوّمات تهیه طعام است مثل نمک، روغن و مانند 

م نداشته باشند و احتیاط مستحب ترک شود مردم طعاسازی است که موجب میضابط کلّی در احتکار حرام، حبس و ذخیره
احتکار در تمامی اشیایی است که مردم به آن احتیاج دارند مثل مسکن، وسیله نقلیه، لباس و پوشاک، کتاب، لوازم خانگی و 

 )آیت اهلل سیستانی( انواع مختلف دارو.
 (مردم تحقق پیدا می کند. )ایت اهلل مکارم کاالهای ضروری و مورد نیازاحتکار در  -

 رشوه

 رشوه در باب قضا
 3رشوه دادن و رشوه گرفتن در باب قضا چه حکمی دارد؟

که تنها با دادن رشوه، به  داندیم ومضطر باشد،  یچنانچه راشرشوه حرام است هرچند به عنوان هدیه پرداخت شود. البته  -
. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت نیسترچه برای گیرنده جایز گ است یزدادن رشوه جا ینجادر ا رسد،یحقّ مسلّم خود م

 اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

                                                 
  11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س21کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

و  ید؛ مکارم، استفتائات، معامالت، خر1018اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س21کتاب المکاسب، م یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 2
 و فروش، احتکار  یدفروش، متفرقه خر

  110و س 111، س211، ص2، رشوه؛ مکارم، استفتائات، ج11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س1کتاب القضاء، م یله،الوس یرتحر .1
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   باب قضا یررشوه در غ
 1باب قضا چه حکمی دارد؟غیر رشوه دادن و رشوه گرفتن در 

رشوه دهد تا  یابه فروشنده یاست؛ مثال اگر راش یزاز آن جا یباشد. بلکه مواردنمی باب قضا، مطلقاً حرام  یردر غ رشوه -
 یقنقدر مت و موارد. یستحرام ن یارشوه ینرا، چن یگریانتخاب کند، نه د یرا به او بفروشد و او را به عنوان مشتر یجنس

 اند از:باب قضا که محققاً حرام است، عبارت یرحرمت رشوه در غ
محرمدات   یدا حدقّ و   یدت تفو یدا در اماندت   یانتخ یاکار حرام، ظلم  ینانجام دادن کار حرام باشد، خواه ا یاگر رشوه برا. 1

رشدوه   یندادن و گرفتن ا شود،یآن داده م یصورت عالوه بر حرمت خودِ آن عمل که رشوه برا ینباشد، که در ا یگرید
 است. یگریهم محرّم د

 چه حالل باشد و چه حرام، که به دو صورت است: ی؛انجام دادن کار یرشوه برا. 2
که  اییدهمزا یاو هم از راه حالل؛ مثالً ورود در مناقصه  آیدیدست مرام بهاست که هم از راه ح یعمل حالل یک الف.
 یدا  یمدن بخدر   یجدنس را بدرا   ینا خواهمیم: »گویدیو م یردبه هر صورت ممکن انجام گ کارینا خواهدیم یراش

 .«یقانون یرو چه غ یقانون یقچه از طر ی؛بفروش
 یاخانه  ینا:»گویدیآن عمل محقق شود؛ مثالً م خواهدیم یاشد. لکن راشحرام ب یاخودِ عمل، احتمال دارد حالل ب. 

احتمال دارد واقعاً ملک خودش باشد و احتمدال هدم دارد کده ملدک      کهی. درحال«یاوردست بمن به یجنس را برا ینا
 دهد.یآن رشوه م یکه برا لحرام و حال یناست محتمل ب یامر یعنیباشد؛  یگرید

 موظف به انجام دادن آن است. یمرتش کهیررشوه بر ام .1
 یشود. چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثالً انسان به مأمور حکدومت  یبذل رشوه و اخذ آن به فساد منته .0

را انجدام   یکه موظف است کدار  یارائه خدمات است، رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثالً مأمور اشیفهکه وظ
 (امام خامنه ای) .دهدیآن را انجام نم یرد،اگر رشوه نگ و یردانجام دادن آن کار، رشوه بگ یدهد، برا

  در سه عنوان ذیل می آید: رشوه احکام فقهی -
شود و راه اندازی کدار منحصدر در دادن   چنانچه بدون دادن پول کارش انجام نمی :نسبت به دهنده پول )رشوه دهنده(. 1

ی کده رعایدت   حقّ یا نوبت ،باطل و باطلی ،دن وجه برای انجام کارِ حالل و مباح است بدون آنکه حقّیرشوه است و دا
 جایز نبوده و حرام است.آن هر چند گرفتن آن برای گیرنده  ،ضایع گردد اشکالی نداردآن الزم است 

 ی که رعایت آن الزم استف مقرّراتمثل تضییع حقوق دیگران یا انجام کاری که خال :دادن وجه برای انجام کار خالف. 2
 است.و حرام نامشروع  پرداخت کننده و گیرنده، ،جایز نیست و برای هر دو طرف ،باشد

ش کار را انجام دهد جدایدز نیسدت پدول یدا وجددهی را از     ااگر در ساعات کار اداری :نسبت به گیرنده پول مثل کارمند. 1
انی است و گرفتن آن منافات با قرار داد إجاره و وظیفه به شکل رایگان و مجّارباب رجدوع بگیدرد زیرا مأمور به انجام 

در خارج وقت اداری، کار مباح و حاللی را انجام دهدد کده موظّدف بده     کارمندی اگر شایان ذکر است،  کارمندی دارد.
مگر آنکه با او در  داردگرفتن وجه در مقابل آن، با رضایت طرفین اشکال ن ،انجام آن به شکل رایگان و مجّانی نیست

ضمن عقد إجاره و مانند آن شرط شده باشد که چنین کاری را نکند که در این فرض رعایت آن شرط الزم است. )آیت 
 اهلل سیستانی(

                                                 
 111، س211، ص2؛ مکارم، استفتائات، ج211، س1ائات، جاستفت یستانی،، رشوه؛ س11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا .1
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شود ولى در عین حال براى اگر کسى پولى در مقابل انجام کارى که وظیفه ادارى اوست بگیرد این پول رشوه نامیده نمى -
شود، ولى اگر در غیر وقت است؛ زیرا پول گرفتن در برابر انجام وظیفه ادارى، اکل مال به باطل محسوب مى گیرنده حرام

 آن که حقّ کسى باطل شود و اجرتى در برابر آن بگیرد اشکالى ندارد. )ایت اهلل مکارم(ادارى زحمتى بکشد، بى

 تغییر نام رشوه
  1؟کندحرمت آن را رفع می ،الزحمه یا کارمزدِ قاضیتغییر نام رشوه به هدیه یا إنعام یا حق آیا 

 شود. )آیت اهلل سیستانی(خیر، موجب رفع حرمت آن نمی -

 هدیه به کارمند
 2گرفتن هدیه در محیط کار چه حکمی دارد؟

د گرفتن هرگونه فوق العاده طبق مقرّرات دولت اسالمى إشکال ندارد، و اگر تخلّف صورت گرفته موجب ضمان است، و بای -
 به محلّش ردّ شود، و چنانچه با رضایت پولى داده شود إشکال ندارد. )حضرت امام(

به صرفه  شود،از آن اجتناب  یشتراست و هر چه ب یزهاچ یناز خطرناک تر یکیکار و از جانب ارباب رجوع،  یطدر مح یههد -
را به طور  یخدمت یاانجام کار خود پول  یرااز مراجعه کنندگان به ادارات حق ندارند ب یک یچهو و آخرت خواهد بود.  یادن
کارمندان ادارات هم که از نظر  یناست، ارائه دهند، همچن ینکه مکلّف به خدمت به مراجع یبه کارمند ادار یرقانونیغ

کنندگان در برابر انجام کار مراجعه  یرقانونیبه طور غ را یگونه مبلغ یچموظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند ه یقانون
فقط در البته  آن را به صاحبانش باز گردانند. یدبلکه با یند،مال تصرّف نما یندر ا یستن یزکنند و جا یافتدر یادرخواست و 

 یو با امتناع مأمور از قبول، باآلخره به نحو یاددهنده، با اصرار ز یهاست که هد یناست و آن، ا یزآن جا یافتصورت، در یک
 )امام خامنه ای( .یتوقّع قبل یهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّآن را اهداء کند. آن

 ی که رعایت آن الزم استمثل تضییع حقوق دیگران یا انجام کاری که خالف مقرّرات ،دادن وجه برای انجام کار خالف -
، ه گیرنده پول مثل کارمندنسبت ب است.و حرام نامشروع  پرداخت کننده و گیرنده، ،جایز نیست و برای هر دو طرف ،باشد

ش کار را انجام دهد جدایدز نیست پول یا وجدهی را از ارباب رجدوع بگیدرد زیرا مأمور به انجام ااگر در ساعات کار اداری
کارمندی اگر شایان ذکر است،  انی است و گرفتن آن منافات با قرار داد إجاره و کارمندی دارد.وظیفه به شکل رایگان و مجّ

گرفتن وجه  ،ج وقت اداری، کار مباح و حاللی را انجام دهد که موظّف به انجام آن به شکل رایگان و مجّانی نیستدر خار
مگر آنکه با او در ضمن عقد إجاره و مانند آن شرط شده باشد که چنین کاری را  در مقابل آن، با رضایت طرفین اشکال ندارد

 )ایت اهلل سیستانی( نکند که در این فرض رعایت آن شرط الزم است.
 )آیت اهلل مکارم( .چنانچه این کار موجب تضییع حقّ دیگران نشود، و صرفاً به عنوان هدیه باشد، جایز است -

 شایان ذکر است دادن و گرفتن هدیه اگر بخاطر قوانین و ضوابط ممنوع باشد، جایز نیست. نکته:

   ادارات یدپرداخت پورسانت به مامور خر
اداره مراجعزه   یزا شرکت  یبرا یدشرکت ها و ادارات که بخاطر خر یدخر ینحمه به ماموردادن حق الز یاآ

                                                 
  ؛210، س1. سیستانی، استفتائات، ج1
استفتائات، حکم  یت،؛ مکارم، سا210، س1استفتائات، ج یستانی،؛ س1201و س 1200اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا119، س128، ص1حضرت امام، استفتائات، ج. 2

 کار؛  بعد از اتمام  یهپرداخت هد
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 1است؟ یحکنند صح یم

وجه تشویقی برای اداره است نه آن مأمور؛ زیرا او هم جزو این اداره و نماینده این اداره : مأمور اداره عامل خرید است اگر -
کنی، در هر ما از طرف جایی مأمور خریدی، یا برای خودت خرید میاگر فروشنده بگوید که من کاری ندارم شحتی است. 

آن اداره  ،ریزیم، در این صورت هم تصرف در آن پول حرام است؛ چون مشتری واقعیحال من این پول را به حساب شما می
  )امام خامنه ای(است نه این مأمور. 

ده از محلّ سود خود چیزى بپردازد و چیزى به قیمت اجناس در چنانچه خرید از آنجا به نفع شرکت یا اداره باشد، و فروشن -
 )آیت اهلل مکارم( فاکتورها اضافه نکند اشکالى ندارد.

 انشاهلل بعد از دریافت اضافه خواهد شد. (910122: کد استفتاء) .شدانجام سیستانی استفتاء  -

 (طلبخرید و فروش چک و سفته )
ری است و فی نفسه و به خودی خود مالیت ندارد یا مالیت آن اندک می باشد. چک یا سفته به منزله سند بدهکا توضیح:

شود و خرید و فروش خود چک یا سفته صحیح نیست. آنچه صحیح اسدت ایدن   به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی
ن چدک یدا سدفته    است که چک یا سفته در مقابل طلب باشد و انسان طلب نامحسوسی را کده در ذمّده بددهکار دارد و اید    

 شناسنامه و سند آن است را به فردی بفروشد. 

دلیل بر مالیت نداشتن چک های معمولی آن است که اگر چک مثالً پاره شود یا آتش بگیرد یا به هر دلیلی تلدف   تذکّر:

 گردد ذمّه بدهکار از بدهی به طلبکار بریء نمی شود. 
 چک ها بر دو قسم است: 

که بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد و فرقی هم نیست که این بددهی بابدت   چک حقیقی: چکی است  .الف
 معامله نسیه باشد یا معامله سلف یا قرارداد قرض الحسنه یا اجرت کار و حقوق یا .... 

ول چک صوری و جعلی: چکی که در مقابل طلب و بدهکاری نباشد و ذمّه دهنده چک بریء باشد مثالً کاسب کاری پ .ب
نویسد و به بازار سال و به مبلغ صد هزار تومان می ای صورت گیرد یک برگه چک به مدّت یکنیاز دارد بدون اینکه معامله

 نت(وکند )اسکرفته و آن را به مبلغ هفتاد هزار تومان نقد می

  نید یفروش نقد

 دوستانه و... کاسکونت، چ: صوری دینفروش  .الف

، چه باشد یچک بر ۀدهند ۀنباشد و ذم یدر مقابل طلب و بدهکارکه  فروش دین صوری مثل چک صوری

 2حکمی دارد؟

 این کار ربا و حرام است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -
مبلغ بیشتر از مبلغ دار بهچک مدت ،قرض بگیرد و در برابر آن یاز کس یاین است که مبلغ ،آنچه اشکال دارد و جایز نیست -

                                                 
 ادارات  یدوکالت در معامله، پرداخت پورسانت به مامور خر یا یو فروش، دالل یداستفتائات، معامالت، خر یت،، رشوه؛ مکارم، سا11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا. 1
؛ 1911اجوبۀ االستفتاءات، سای، ؛ سیدعلی خامنه2820م ،برات لیتنز ،(11ملحقات )؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، 221س، 111، ص2اهلل خمینی، استفتائات، جسیدروح .2

 ؛ وفروش چکدیسفته، خر چک و ۀ، حوالی، استفتائات، اموربانکتیناصر مکارم شیرازی، سا
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 )امام خامنه ای( اگرچه بعید نیست اصل قرض صحیح باشد. ؛و حرام است یقرض ربو ،این عمل .ض به او بدهدقر

 نقد صورتبهکمتر به فرد ثالث حقیقی به دینفروش  .ب

صورت نقزد  بدهکار گرفته، به غیربدهکار به ازخود  طلبدر مقابل  طلبکارکه  یچکفروش دین حقیقی، مثل 

 1چه حکمی دارد؟

 و حرام است. )حضرت امام( ربا -
 جایز است )امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

فروش طلب مکیل یا موزون: فروش ما فی الذمه مدیون در صورتی که مکیل یا موزون باشد و به مثل خودش بفروشدد   .1نکته

 به کمتر ربا و حرام است مثل فروش و معاوضه گندم به گندم. 

ی که چک در دست اوست و از دیگری طلبکار است می تواند طلب خود را به خود بدهکار که چک را از او گرفته به کس .22نکته

هزار تومدان نقدد از بددهکار     81هزار تومان شش ماهه است  111قیمت نقدی کمتر از وجه مذکور در چک تنزیل  نماید اگر طلب 
 ()حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانیبراء نماید. هزار تومان دیگر ا 21بگیرد و ذمّه بدهکار را از 

اهلل  د. )آیتهرگاه کسى جنسى را نسیه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندار -
 مکارم(

 دین به دین(بیع ) نیدسیه فروش ن
 3آیا فروش دین به دین جایز است؟

 کنیم:ر حالت بررسی میاین مطلب را در چها

 0:دار باشدو مدت دین قبل از بیع، ه عوض و معوض هر دوکى یدر جا دینبه  دینفروش  .1

 سیستانی(اهلل . )حضرت امام و آیت ای، اگرچه وقتشان رسیده باشد، جایز نیستچنین معامله -
 مکارم( اهلل )آیت .نقد باشد پولخرید دین در صورتی جایز است که با  -
 باشد:حال از اساس  یا یکی دو باشد و هر دینقبل از بیع،  هر دو در جایی که دینبه  دینروش ف .2

 یست. )حضرت امام(جایز نواجب، بنا بر احتیاط  -
 سیستانی( اهلل جایز نیست )آیت -

                                                 
؛ سیدعلی سیستانی، 991، م2ی، منهاج الصالحین، جسیدعلی سیستان ؛1911اجوبۀ االستفتاءات، سؤال ای، ؛ سیدعلی خامنه221، س111، ص2اهلل خمینی، استفتائات، ج. سیدروح1

 وفروش چکدیچک وسفته، خر ۀ، حوالی، استفتائات، اموربانکتی؛ ناصر مکارم شیرازی، سا2820م ،برات لیتنز ،(11ملحقات )توضیح المسائل، 

، 2ج ی،؛ رساله آموزش2119م ،2ج ،مراجع المسائل یحتوض؛ 211، م2ج ین،صالحمنهاج ال یستانی،؛ س1القول فی النقد و النسیئۀ، م یع،کتاب الب یله،الوس یرتحر. حضرت امام، 2
 یه، احکام نقد و نس18درس

، سایت، ناصر مکارم شیرازی؛ 991م، 111، ص2سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ 1م، حکام الدینا، القول فی کتاب الدّین و القرض، اهلل خمینی، تحریر الوسیلۀسیدروح .1
 .دین ، متفرقات خریدوفروش، خریدوفروشخریدوفروشتائات، معامالت، استف

دارد و هرکدام دینی را که بر گردن دیگری دارد، در . زید و عمرو، هرکدام بر گردن دیگری دینی 1، سه فرض دارد: اینکه عوض و معوض هر دو قبل از بیع، دین باشد یبرامثال  .0
. زید بر گردن بکر دینی دارد 1فروشند؛ . زید و عمرو هرکدام برگردن بکر دینی جداگانه دارند و دینی را که هرکدام بر گردن بکر دارد، به هم می2فروشند؛ مقابل هم، به هم می

 فروشند. هر سه فرض باطل است؛ زیرا در هر سه فرض، دین قبل از عقد بیع است.دین را به هم می و عمرو بر گردن علی دینی دارد که باز زید و عمرو
 فتوا )نک: منابع پاورقی قبل(.احتیاط است و گاهی بهالبته طبق نظر حضرت امام، بطالن گاهی به

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=null&mid=35880
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 1سبب بیع دین شود:و هر دو بهن نباشد یع، دییک از عوض و معوض قبل از بهیچ اگر. 1

 ادى دارد که این مختصر )تحریر الوسیلۀ( گنجایش آن را ندارد. )حضرت امام(هاى زیاین بحث صورت -
دار باشد، عقد باطل است و در غیر این حالت عقد سبب بیع، دین شود، در صورتی که هر دو مدتاگر عوضین هر دو به -

 سیستانی( اهلل صحیح است. )آیت
؛ مثالً کسی چیزی را که در ذمۀ دیگری طلبکار است، شود دینعقد  ببسبهباشد و دیگری  دینیکی از آن دو قبل از بیع . اگر 0

 نسیه بفروشد:

 هاى زیادى دارد که این مختصر )تحریر الوسیلۀ( گنجایش آن را ندارد. )حضرت امام(این بحث صورت -
باطل است؛ ولی دار باشد، عقد سبب عقد دین شود، اگر دومی مدتاگر یکی از عوضین قبل از عقد دین باشد و دیگری به -

قبل از رسیدن زمان آن که فروش آن به  2فیهجز در بیع مسلمنباشد، صحیح است؛ به داراگر کلیِ در ذمه باشد و مدت

جایز نیست؛ ولی بعد از رسیدن زمانش، فروش آن به غیرفروشنده جایز است. همچنین فروش آن  3اش مطلقاًغیرفروشنده
 سیستانی( اهلل)آیت جایز است.4به خود فروشنده مطلقاً

 چک یا فروشنده کنندهضامن بودن صادر

 خرید و فروش پول

  5خرید و فروش پول های همجنس یا غیر همجنس بصورت نقد یا نسیه از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
 در این مسأله چهار حالت قابل تصوّر است: 

 ریال مبادله ارزهای مختلف مانند تبدیل )مثل جنس باشدمعامله نقد باشد و دو طرف معامله )اسکناس و عوض آن( غیر هم .الف
 امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(حضرت امام، جایز است. )و دالر( : به یورو 

 :معامله نقد باشد و دو طرف معامله همجنس باشند .ب
س کهنه و نو به خاطر نیاز به پول نو یا جایز است به شرط آن که غرض عقالیی در این معامله باشد مثل معاوضه اسکنا -

ولی اگر  های کوچک و بزرگ با هم به خاطر حجم کم پول بزرگ در مسافرت یا نیاز به پول خرد.معامله اسکناس و پول
  (امام خامنه ایحضرت امام، برای فرار از ربا باشد، جایز نیست. )

 جایز است. )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -
 (مکارمآیت اهلل ، سیستانیحضرت امام، آیت اهلل ) جایز است.: له نسیه باشد و دو طرف معامله غیر همجنس باشدمعام .ج

 :معامله نسیه باشد و دو طرف معامله همجنس باشند .د

                                                 
 اتیپرتقال با خصوص لویک کیبه  ،و مشخص قیدق اتیم با خصوصهشما بد لیتحو رگیه دما کی استرا که قرار  بیس لویک کیمن  مثالً ؛است هیبه نس هینس عی. ظاهراً منظور ب1

 .دهیمن بد لیتحو رگیشما دو ماه د استو مشخص بفروشم که قرار  قیدق

و للمبیع  «المسلم إلیه» و للثمن بفتحها و للبائعبکسر الالم  «مالمسلِ»و یقال للمشتری:  .و هو ابتیاع کلی مؤجل بثمن حالّ عکس النسیئۀ . القول فی السلف و یقال السلم أیضا2ً
 (.القول فی السلف ،101، ص1تحریر الوسیلۀ، ج ،ینیاهلل خمسیدروح« )المسلم فیه»

 در هر دو صورت باطل است. ؛بدون مدت باشد ۀالذمیف یدار باشد و چه کلچه مدت ،شده است جادیسبب عقد اکه به ینید یعنی .1

 آن را به خود فروشنده فروخت. توانیباشد، م دهیچه نرسو باشد  دهیاست که چه اجل فرارس نیا «مطلقاً» نیمراد از اظاهراً .0

، 1ج ی،جلد11و استفتائات  2801المسائل، مسائل متفرقه، م یح؛ حضرت امام، توض120، س2؛ مکارم، استفتائات، ج2برات، ش یلالمسائل، ملحقات، تنز یحتوض یستانی،س. 1
  1111و س 1111اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا110س ی،ربو یها یله، ح118، ص2ستفتائات، جو ا 1212س
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 باطل است. )حضرت امام(  -
  (، آیت اهلل مکارمآیت اهلل سیستانی)بنابر احتیاط واجب جایز نیست.  -

 (ینکو یتب) یجیتالدز و فروش ار یدحکم خر
 1حکم فعالیت در بازارهای ارز دیجیتالی از جمله بیت کوین چیست؟

 (یخامنه ا امام)است.  یرانا یاسالم یو مقررات نظام جمهور ینتابع قوان یجیتال،و فروش ارز د یدو خر یدحکم تول -
األعلم  یطشرا یتبا رعا یاعمل کنند، و  یاطتوانند مطابق احت یم ینمورد اظهار نظر نفرموده اند، و مقلد یندر ا معظم -

 (یستانیاهلل س آیت)مراجعه کنند.  یگرید یطفاألعلم به مرجع جامع الشرا
دولت ها  یغالبا اعتبار آن از سو یزو ن یستارز روشن ن ین: منشاء استخراج اینکهکه دارد از جمله ا یادیتوجه به ابهامات ز با -

 (اهلل مکارم آیت) .یستن یزمعامله آن جا ینشده است، بنابرا یادیز یء استفاده هامنشاء سو یننشده است و همچن یرفتهپذ
 (یزنجان یریاهلل شب آیت) خالف قانون باشد اشکال دارد. یاداشته  یارزها نوعا مفسده اقتصاد ینگونهاستفاده از ا چنانچه -
 (یخراسان یداهلل وح آیت) وع است.قابل رج یرواجب غ یاطدر آن بنابر احت یتو فروش آن باطل است و فعال خرید -
 (یگانیگلپا یاهلل صاف آیت) .یستن یحمحل اشکال است و معامله با آنها صح یجیتالد یداشتن ارزها یتمال یطور کل به -
 (یهمدان یاهلل نور آیت) معامالت اشکال دارد. ینبه ا ورود -

 بورس حکم خرید و فروش در بازار
 2رس چیست؟حکم فعالیت و کسب درآمد از طریق بو

 یدهمحترم نگهبان رس یشورا ییدکه به تأ یاسالم یاگر بر طبق مصوبه مجلس شورا ی،در بورس داخل یّتفعّال ی،به طور کل -
 است.  یّتمحکوم به صحّت و حل یرد،باشد انجام بگ

 یدا ن عمل نشود، بر اساس آ یامنعقد نشود و  یقرارداد یاز عقود اسالم یکیصور مختلف دارد، اگر تحت  یبورس خارج اما
 )امام خامنه ای( .یستن یزمخالف مقررات نظام باشد، جا ینکها

 یناطالع است، ا یمعامالت ب ینا یاتو جزئ یاتاز اوصاف، خصوص یدارو فروش سهام بورس، خر یددر خر ینکهتوجه به ا با -
اعلدم اسدت    یشدان که بعد از ا یائطمسأله به مجتهد جامع الشر ینتوانند در ا یم یشانا ینمقلد یست؛اشکال ن یمعامالت ب

 .یندعمل نما یمراجعه کرده و به نظر و

                                                 
 1111111امام خامنه ای، سایت ادمین، سواالت سامانه جامع معامالت و شغلها سوال شماره .  1

 .آیت اهلل سیستانی، استفتاء خصوصی

 https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=21&mid=211801آیت اهلل مکارم، 

 "دیجیتال"یا  "یت کوینب"جستجوی  http://zanjani.ir/index.aspx?pid=11081آیت اهلل شبیری زنجانی، سایت، 

 .آیت اهلل وحید خراسانی، استفتاء خصوصی

 .آیت اهلل صافی، استفتاء خصوصی

 .آیت اهلل نوری، استفتاء خصوصی

 1111118امام خامنه ای، سایت ادمین، سواالت سامانه جامع معامالت و شغلها سوال شماره .  2

 .علمی آیت اهلل سیستانی، استفتاء خصوصی موجود در آرشیو گروه

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=21111&mid=211192آیت اهلل مکارم، 

 .آیت اهلل شبیری زنجانی، استفتاء خصوصی

 .تاء خصوصیآیت اهلل وحید خراسانی، استف

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&mid=265846
http://zanjani.ir/index.aspx?pid=10486
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=27377&mid=266192


01 

 

اهلل  یدت آ)  در آن شدرعا حدرام اسدت.    یسدهام و بقدا   ید( خریرکرددر سهام بانکها اگر مشتمل بر ربا باشد )مانند اخذ د البته
 (یستانیس

آن  یمدت د خارجى دارند، و مقددار سدهم و ق  باشد که وجو یگرمراکز اقتصادى د یاهرگاه مربوط به سهام کارخانه ها  بورس  -
 (اهلل مکارم آیت) کامال روشن باشد، مانعى ندارد.

کده شدامل    یندی شرکت مع یهاز سرما یبداند سهم یدارکه خر ینو هم یستالزم ن یاتبه خصوص یمعامالت بورس آگاه در -
 (یزنجان یریاهلل شب آیت) است. یحاست و صح یکند کاف یم یداریآالت و.. را خر ینساختمان ماش ینزم

 یخارج ینع یکاز سهام  یآن سهم یدنبا خر یعنیشده و سهام ما به ازاء دارد  یتو فروش رعا یدخر یشرع یطشرا چنانچه
 (یخراسان یداهلل وح آیت) که مطلب ذکر شده احراز نگردد معامله باطل است. یندارد و در صورت یشود مانع یم یداریخر

 حکم فارکس

 ش در بازاریابی شبکه ایحکم خرید و فرو
 1فعالیت در بازاریابی شبکه ای چه حکمی دارد؟

اسدت،   یدهمحتدرم نگهبدان رسد    یشدورا  ییدنامه ورزارت صنعت و معدن باشد که به تأ یناگر بر طبق آئ یشبکه ا بازاریابی -
 (یامام خامنه ا. )ندارد یمانع یزاشکال نداشته؛ و در آمد حاصله از آن ن

 یارجوع کرده و  یگرد یدبه مرجع تقل یداعلم فاالعلم با یتتوانند با رعا یم یشانا یننظر نفرموده اند، مقلد مورد اظهار ینا در -

 (یستانیاهلل س یتآ) نشوند. یمعامالت ینوارد چن

 یدرد اول تعلدق گ  یداب نباشد و سود حاصله فقط به بازار یمجموعه ا یرو ز یبه صورت شبکه ا یابیکه بازار یدر صورت تنها -
 یکار برطرف شده باشد ول یناز اشکاالت ا یبعض ید،جد ی. البته ممکن است در طرح هایستن یزآن جا یرندارد و غ یکالاش

 (اهلل مکارم آیت) اکل مال به باطل است وجود دارد. یباشد و نوع یم الواسطهب یها یابکه استفاده بازار یهنوز اشکال اصل
. 2و واجد شرائط صحت باشدد.   ی. معامله در آن واقع1جائز است:  یله شرائط ذتنها در صورت وجود هم یشبکه ا بازاریابی -

آن را مجاز بدانند و  ی. تمام مراجع قانون1پرداخت شود.  -هر چند با واسطه  - یمشتر یسود در مقابل کار حالل مثل معرف
معدامالت   یهاگر شب یشبکه ا یابیبازارباشد لذا  ی. فاقد هرگونه مفسده اقتصاد0کند.  یترا رعا یندر عمل هم شرکت، قوان

 یدن ا یاز شدرکت هدا   یمورد کمد  یدفوق، شا یحاتباشد اشکال دارد. با توجه به توض یستمانند گلدکوئ یهرم یشرکت ها
 ینجدواز هدم از چند    فدرض در  یشدود، حتد   یمد  یدد اک یهشود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد لذا توص یداپ ینیچن

 (یزنجان یریاهلل شب آیت) در ترک است. یاطاحت ین،د بنا بر ااجتناب شو یمعامالت
اهلل  آیت) .یدرجوع نمائ یگرد یبه کس توانیدیواجب نم یاطاحت ینو در ا یستن یحواجب صح یاطبنابر احت یاشبکه یابی بازار -

 (یخراسان یدوح

                                                 
 https://www.leader.ir/fa/content/11110/www.leader.ir :. و سایت لیدر1101190امام خامنه ای، سواالت سامانه جامع معامالت و شغلها سوال شماره .  1

 /https://www.sistani.org/persian/qa/1801آیت اهلل سیستانی، 

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=211191&catid=00911آیت اهلل مکارم، 

 "بازاریابی"جستجوی عبارت  http://zanjani.ir/index.aspx?pid=11081آیت اهلل شبیری زنجانی، سایت معظم له، 

 شبکهای-بازاریابی_0111فقهی/محتوا/-ارسی/سؤالف/http://wahidkhorasani.comآیت اهلل وحید خراسانی، 

https://www.leader.ir/fa/content/17054/www.leader.ir
https://www.sistani.org/persian/qa/0840/
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=265597&catid=44956
http://zanjani.ir/index.aspx?pid=10486
http://wahidkhorasani.com/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/%D8%B3%D8%A4%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7/4713_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C
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 )پیش خرید خودرو( ثبت نام خودرو
گونه  ینفروش ا یشپ یوهش یست؟چ یخودرو ساز یفروش خودرو از شرکت ها یشپ یدخر یحکم شرع

. سپس یندهماه آ 3 یلبا عنوان زمان تحو یلیون،م 22کنند مثال  یم یافتدر یرا از مشتر یاست که ابتدا مبلغ

ن سزود مشزارکت   یز .عالوه بر ایرندگ یرا م یمتق یخودرو، مابق یقطع یمتبا مشخص شدن ق یندهسه ماه آ

در  لطفزا  گردد. یاضافه م یمشتر یشود و به پرداخت یمحاسبه م یزیوار ییتدابه مبلغ اب یزدرصد ن 11مثال 

 یدگونه خر ینا یحکم شرع یتحکم سود مشارکت مطرح شده و در نها ینمورد سلف بودن معامله و هم چن

 1یید؟بفرما یحتوض
الحسداب و قدرارداد در    یاست که سود مذکور اگر به صورت علد  یگذار یهنوع سرما یکبلکه  یستعمل معامله سلف ن ینا -

خدودرو   یقطعد  یمدت شدود کده ق   یواقع مد  یچارچوب عقد مشارکت و ضوابط ان باشد، اشکال ندارد و معامله در اصل زمان
 (یامام خامنه ا)گردد.  یم یافتمشخص و در

له وسود آن معامله سلف مزبور به خاطر معلوم نبودن قیمت وزمان تحویل وپرداخت نکردن تمام قیمت در مجلس معامله باط -
هم بده   سود ، نه جزئى از قیمت ماشین ورا به عنوان مشارکت واریز نماید ربا است . مگر اینکه قرار داد مشارکت باشد وپول

توان مشارکت فروش این قرار داد را مى  ؛تحویل آن به شکل نقد صورت گیرد وزمعامله ماشین در ر عنوان مشارکت باشد و
 (تانییساهلل س یتآ)«. نقد نامید

این گونه معامالت تحت عنوان سلف یا سلم قرار می گیرد؛ ولی در سلف دو شرط مهم وجود دارد که اگر نباشد معامله باطل  -
باید کل مبلغ، نقد باشد و اال کالی به کالی )نسیه در مقابل نسیه( و باطل است. و اگر قسمتی از مبلدغ نقدد باشدد،     -1است: 

مشخصات جنس مورد معامله باید معین باشد. اموری که سبب تفاوت در قیمدت یدا    -2ت. معامله به همان مقدار صحیح اس
تفاوت در رغبات )تمایالت( می شود باید مشخص گردد. با این شرایط، در معامالتی که به صدورت اقسداط مبدالغی را مدی     

زمانی صورت می گیرد کده تمدام    امله، معگیرند تا )به عنوان مثال( خانه ای را بسازند در حالی که هنوز خانه ای وجود ندارد
مبلغ پرداخت شده باشد یا خانه آماده شده، و همچنین خرید اتومبیل که در ابتدا قیمتش معین نیست و به قیمت روز تحویل 
می فروشند، زمانی معامله انجام می شود که اتومبیل آماده شده باشد و تا آن زمان مبالغی که می پردازندد بده عندوان علدی     

محسوب می شود و اگر فروشنده با این پولها طبق توافق مضاربه )یا کارهایی مانند آن( انجام دهدد، و سدودی بده     ابالحس
 (اهلل مکارم یتآ)مشتری تعلق بگیرد اشکال ندارد. 

 احکام ربا
 ان بر سه قسم تقسیم کرد: تورباخواری از گناهان کبیره شمرده شده است که آیات قرآن و روایات بر آن داللت دارد. ربا را می

 الف. ربای در معامله.  ب. ربای در قرض.  ج. ربای دیرکرد.

                                                 
 191111سوال شماره  ین،ادم یتسا ی،امام خامنه ا.  1

 .1111استفتائات نجف، س یستانی،اهلل س آیت
 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211118اهلل مکارم  آیت
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 معامالتربا در 

 شرایط ربا در معامالت

 1ربای در معامله با چه شرایطی محقق می شود؟
 شود: جمع شود، آن معامله، ربوی محسوب می 2در یک معاملهذیل ط ایاگر شر

 جنس باشند اگر چه که در صفات باهم تفاوت داشته باشند.  الف. کاال و عوض کاال با هم هم

 ای باشند. ب. هر دو وزنی یا پیمانه

 (.1جنسجنس باشد و یا ناهمج. یک طرف زیادی داشته باشد )فرق ندارد آن زیادی هم

 :به عنوان مثال
جدنس  آنجدایی کده قندد و شدکر هدم     نمایدد و از  کیلو گرم قند به طور نقدی عوض می 11کیلو گرم شکر را با  11فردی . 1

 .پردازدتر میریال هم اضافه هزار 21شوند و قیمت قند معموالً بیشتر است فرد مثالً محسوب می
 .کند هر چند از نظر قیمت با هم برابر باشندکیلو قند عوض می 29کیلو شکر را با  11 . فردی2
 ر بنزین سوپر بفروشد. لیت 21به  ،لیتر بنزین معمولی را به طور نسیه 21فرد . 1
)حضرت امدام، امدام    .0کیلوگرم گندم مرغوب بفروشد 111کیلوگرم گندم مرغوب را به طور نسیه، سه ماهه به  111فردی . 0

 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( خامنه ای، 

آید و الزم به حساب می شود، زمان است که زیادی حکمیمیمعامله عاملی که سبب ربوی شدن  نسیه معامالتدر  .1نکته

نیست که زیاده عینی هم داشته باشد همچنان که در ربوی بودن این معامله، تفاوت در صفات نقشدی نددارد و الزم نیسدت    
 یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد. 

 .می دانندا بنابر احتیاط واجب، ربا ریگر نیز معامله ددو مورد معامالت نسیه، در آیت اهلل سیستانی در  :21نکته

. دو طرف معامله یعنی کاال 1ذیل جمع شود، بنابر احتیاط واجب، ربوی است:  ایطمعامله نسیه شریک اگر در : مورد اول (الف
کیلوگرم خرمای رطب را سه  11فرد مثال: ای باشد. آن، وزنی و یا پیمانه . کاال و عوض2باشند.  نجنس مهو عوض آن، 

شایان ذکر است آن عاملی که سبب ربوی شدن این ندوع معدامالت     بفروشد. وگرم نخودکیل11یا کیلوگرم  21ماهه به 
آید و الزم نیست که زیاده عینی هم داشته باشد، به عنوان مثال: اگر شود زمان است که زیادی حکمی به حساب میمی
ها، بنابر احتیاط واجب، ن وزنکیلوگرم برنج بفروشد، علی رغم یکسان بود 111کیلوگرم گندم را شش ماهه به  111فرد 

 شود. ربا محسوب می
. کاال و عوض آن، معدود و 1 ذیل جمع شود، بنابر احتیاط واجب، ربوی است:ایط شرنسیه معامله یک اگر در : مورد دومب( 

 داشته باشد. عینی . یک طرف زیادی 1جنس باشد. . کاال و عوض آن، هم2عددی باشد. 

متر پارچه تترون سفید سده ماهده    11شود، به تترون سفید را که به صورت متری فروخته می متر پارچه 21فرد  :1مثال

                                                 
  یمعامل یربا یط، شرا10، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2111و م 2112، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

  .باشد یک معامله و یک معاوضه )طاق زدن(. 2

  . اقسام زیادی صور مختلفی دارد که در ادامه ذکر خواهد شد.1
کیلوگرم مثل آن را بدون هیچ گونه زیادی دریافت نماید، ربای  111ماه کیلوگرم گندم مرغوب را به عنوان قرض الحسنه بدهد که پس از چند  111. شایان ذکر است چنانچه فرد 0

 شود.    قرضی محسوب نمی

  2111و م 2111، م2. توضیح المسائل مراجع، ج1



01 

 

 بفروشد. 
 پس از دو ماه بگیرد.  از همان جنس، خودکارعدد  دهنقداً بفروشد که چهار خودکارفرد دوازده عدد  :2مثال

 . 3نکته
فروشند و در بعضى از شهرها با شدماره  ن یا پیمانه مىجنسى را که در بعضى از شهرها )سیستانی: غالب شهرها( با وز. 1الف

 کنند:معامله مى
فروشند زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست. )حضرت اگر در شهرى که آن را با وزن یا پیمانه مى -

 امام، آیت اهلل مکارم(
 . )ایت اهلل سیستانى(کنند، بفروشد ایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله میج -
 . اگر جنسی در یک شهر به دوطریق عددی و وزنی معامله شود:2ب
 بنابر احتیاط واجب با زیادی معامله نشود. هرچند به صورت نقد باشد. )آیت اهلل سیستانی(   -

 گرفتن اجرت ساخت 

 3چه حکمی دارد؟ ،گرفتن اجرت ساخت در معاوضه دو کاالی همجنس

دو کاالی هم جنس درصورتی که یک طرف زیاده داشته باشد، ربا و حرام می باشد. اما اگر یدک طدرف زیداده ای     معاوضه
اجدرت   طالی نو را با طالی شکسته عوض کدرده و تنهدا   طال فروش ندارد و تنها اجرت ساخت کاال لحاظ شده است مثال

 :ساخت طالی نو را دریافت کند
 . )حضرت امام(اشکال ندارد ،اجرت عمل ساختن باشد باشند و مبلغ بابتاگر عوض و معوض در مقدار مساوی  -
اگر معامله طالی نو در مقابل همان مقدار طالی شکسته باشد، و اجرتی هم در مقابل ساخت آن قرار داده شود، مانع  -
 . )امام خامنه ای( ندارد
 جایز نیست. )آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 وی در معامالتاقسام زیاده رب

 4را بیان کنید؟ی که سبب ربوی شدن معامالت می شود اقسام مختلف زیاد

 11 :2کیلو برنج نامرغوب معاوضه کند. مثال 11کیلو برنج مرغوب را به  11 :1مثال .زیادی عینی همجنس یا غیر همجنس .الف
انجام دهد مانند  یا عملی را پول پرداخت نماید کیلو برنج نامرغوب معاوضه کند بشرطیکه مبلغی 11کیلو برنج مرغوب را به 

 دوختن لباس.
کیلوگرم گندم مرغوب را بده طدور    111 :2مثال کیلو برنج نسیه معاوضه کند. 11کیلو برنج را به  11 :1مثال .ب. زیادی حکمی

م مرغوب را به عنوان گند یلوگرمک 111ذکر است چنانچه فرد  یانشا .کیلوگرم گندم مرغوب بفروشد 111نسیه، سه ماهه به 
محسوب  یقرض یربا ید،نما یافتدر یادیگونه ز یچمثل آن را بدون ه یلوگرمک 111قرض الحسنه بدهد که پس از چند ماه 

                                                 
  2111، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

  211، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،س. 2

؛ مکارم،  استفتاءات 211، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س1221، س191، ص1ج ی،جلد11و استفتائات  11الصرف، م یعب یالقول ف یع،کتاب الب یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1
 1198/19/12استفتاء:  یختار    1101928شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 111، س211، ص2جدید، ج
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  )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( .شود ینم

 جنس در ربای معاملیاشیای هم

 1وند؟چه اشیایی در مبحث ربای معاملی، همجنس محسوب می ش

گیرد از یک چیز عمل آمده باشد باید در معامله زیادى نگیرد. )حضرت امام، فروشد و عوضى را که مىاگر جنسى را که مى -
 آیت اهلل سیستانی(

دوغ،  یا یرو پن یرانند کنجد و روغن آن، شم شود.یجنس محسوب م یکاز  آید،یدست ماز آن به کهیزیبا آن چ یهر اصل -
و  یرمانند پن شود؛یجنس محسوب م یک آید،یدست ماصل به یکاز  کهیزیدو چ ینور و سرکه آن، و همچنانگ یاخرما 
 )امام خامنه ای( کشک

 معاملۀ جنسهاى مختلفى که از یک ریشه گرفته شده است با تفاوت اشکال دارد. )آیت اهلل مکارم( -

 :بیان مصادیقی از اشیای هم جنس در ربای معاملی

با اضافه جایز نیست هدر چندد در    شوند و عوض نمودن آنها با همدم در باب ربا، در حکم یک جنس حساب میجو و گن .1
 شود. باشند و نصاب یکی از آنها با دیگری تکمیل نمیباب زکات و مانند آن یکی نمی

 آید.خرما به همه انواعش یک جنس به حساب می .2
شوند. بنابراین گندم، برنج، ماش، لوبیا، نخود، عدس، تلف محسوب میهای مخحبوبات با اختالف در صنف و نام، جنس .1

 شود.های متفاوت شمرده میذرّت و مانند آن جنس
آید و شتر عربی و غیر عربی یک جنس گوسفند و بز یک جنس است. همچنین گاو و گاو میش یک جنس به حساب می .0

 هستند.
شوند مگر نسدبت بده   جنس محسوب میو ناهم باشند، مختلف میها به اختالف جنس حیوانو شیرها و روغنهاگوشت .1

شود. بنابراین فروختن یک کیلو گوشت گوسفند به دو کیلو گوشت گداو نقدداً اشدکال    گوسفند و بز که همجنس شمرده می
یدا شدیر    ندارد یا فروش یک کیلو شیر گوسفند به دو کیلو شیر گاو نقداً جایز است اما فروش گوشت گوسفند به گوشت بدز 

 گوسفند به شیر بز به زیاده و کم جایز نیست.
شود. بنابراین گاو وحشی با گاو اهلی یا بز وحشی با نوعِ وحشی هر حیوان با نوعِ اهلی آن حیوان، دو جنس محسوب می .1

 جنس هستند.بز اهلی ناهم
گنجشک و کبوتر یا فاخته و کبدوتر  جنس هستند مثالً پرندگان هر کدام که در صنف و نام با دیگری تفاوت دارند، ناهم .1

 شوند. دو جنس محسوب می
آیند. بنابراین فروش یک کیلوگرم ماهی سفید شدمال بده دو   جنس به حساب میماهیان با اختالف در صنف و نام، ناهم .8

 کیلو گرم ماهی قزل آال به صورت نقدی اشکال ندارد.

 آیند.می  های مختلف به حسابآن جنس فلزات از قبیل طال، نقره، آهن، سرب، نیکل، مس و مانند .9

 :میوۀ رسیده را با میوۀ نارسمعامله  .11

                                                 
مسائل مراجع، ال یح؛ توض221و م 220و م 221و م 222و م 221و  221و م 219، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س0و م 1و م 2و م 1مبحث ربا، م یع،کتاب الب یله،الوس یرحر. ت1

  ین، هم جنس بودن عوض10، درس2ی، جآموزشامام خامنه ای، رساله ؛ 2119و م 2118، م2ج
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 احتیاط واجب زیادى نگیرد. )حضرت امام(بنابر 
معاملۀ با زیادتى جایز نیست و بطور مساوى اگر به صورت نقدى باشد مکروه است و اگر نسیه باشد مورد اشکال است. )آیت 

 (اهلل سیستانی

 گردد: باشد، ربا محسوب نمیبیان شد دارا نمی بحث ربای معاملیبه علّت آنکه شرایطی را که درمعامالت ذیل : 1نکته

متر مربع مساحت دارد به طدور نقددی مبادلده     211ای که باشد با خانهمتر مربع می 211ای را که مساحت آن فرد خانه .1
 کند.می
میلیون ریال ارزش دارد به طور نقدی معاوضه  121ری که میلیون ریال قیمت دارد با ماشین دیگ 111فرد ماشینی را که  .2

 پردازد.میلیون ریال مابه التفاوت را می 21نموده و 
 میلیون ریال پول ایرانی بفروشد. 18یورو )واحد پول اروپا( را به طور نسیه شش ماهه به  1111فردی  .1

 اختالف شهرها در وزن و پیمانه و شمارش اجناس

در در شهرهای مختلف، به دو طریق عددی و وزنی معامله شود، سبب ربزوی شزدن    آیا معامله اجناسی که

 2معامله می شود؟

فروشدند و در بعضدى از شدهرها بدا شدماره      جنسى را که در بعضى از شهرها )سیستانی: غالب شهرها( با وزن یا پیمانه مىالف. 

 کنند:معامله مى

ند زیادتر بگیرد، ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست. )حضرت امام، فروشاگر در شهرى که آن را با وزن یا پیمانه مى -
 آیت اهلل مکارم(

 . )ایت اهلل سیستانى(کنند، بفروشد ایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله میج -

 شهردر یک اختالف در وزن و پیمانه و شمارش اجناس 

 ددی و وزنی معامله شود، آیا معامله بزا زیزادی سزبب ربزوی شزدن     اگر جنسی در یک شهر به دوطریق ع

 3معامله می شود؟

 بنابر احتیاط واجب با زیادی معامله نشود، هرچند به صورت نقد باشد. )آیت اهلل سیستانی(   -

 های خالصی از ربای معاملی و اصالح آنراه

الت، انجام دو معامله جدا از هم است کده در هدر دو معاملده،    یکی از راه کارهای خالصی از ربای معاملی و اصالح این نوع معام
 شود. پول رایج )اسکناس و مانند آن( به عنوان عوض )ثمن( قرار داده 

  :موردی که معامله نقدی باشدمثال برای 

برای خالصی از شود. لذا طرفین معامله الف. چنانچه قند و شکر به طور نقدی، به زیاده و کم مبادله شوند، ربا محسوب  می

                                                 
  2111، م2. توضیح المسائل مراجع، ج1

  2111، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 2

  211، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،س. 1
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توانند دو معامله مستقل از هم انجام دهند یعنی فرد شکر را با وزن و قیمت معین به پول بفروشد و این ربای معاملی می
پول در ذمّه خریدارِ شکر باشد و قند را نیز با وزن و قیمت معین به پول از طرف مقابل بخرد و پول آن در ذمّده خریددارِ   

 تر بودن قند به فرد فروشنده سر بدهد.  از شد خریدارِ قند مبلغی به خاطر گرانقند باشد و بعد اگر نی
. لذا طرفین معامله 1شودب. چنانچه طالی نو با طالی مستعمل به طور نقدی، به زیاده و کم مبادله شوند، ربا محسوب می

ی فرد طالی مستعمل را با وزن و قیمت توانند دو معامله مستقل از هم انجام دهند یعنبرای خالصی از ربای معاملی می
معین به پول بفروشد و این پول در ذمّه خریدارِ طالی مستعمل باشد و طالی نو را نیز با وزن و قیمت معین به پدول از  

تدر  به خاطر گدران  طرف مقابل بخرد و پول آن در ذمّه خریدارِ طالی نو باشد و بعد اگر نیاز شد خریدارِ طالی نو مبلغی
 بودن طالی نو به فرد فروشنده سر بدهد.

  :باشد هیسموردی که معامله نمثال برای 

چنانچه طالی نو و طالی مستعمل به طور نسیه مبادله شوند، به این شیوه که بنک دار طال، طالی ساخته شده و نو را بده  
دهد که قرار د و عوض آن را طالی مستعملی قرار میفروشطال فروش جزء به طور نسیه با لحاظ اجرت ساخت و سود می

است طال فروش جزء آن را در انتهای هفته یا وقت مقرّر دیگر به وی تحویل دهد. به معامله مذکور هر چند کاال و عوض 
 باشد:آن از نظر وزن برابر و مساوی باشند، دو اشکال وارد می

ذکور مصداق بیع صرف است که در صحّت آن، شدرط اسدت کده کداال و     . معامله م2شود و معامله مذکور، ربا محسوب می
عوض، قبل از جدایی خریدار و فروشنده از هم، قبض شوند و از آنجا که قبض طالی مسدتعمل قبدل از جددایی طدرفین     

طدالن آن  شود، معامله از اساس باطل است. لذا طرفین معامله برای خالصی از ربای معاملی و بمعامله از هم،  انجام نمی
 توانند دو معامله مستقل از هم انجام دهند و کیفیت انجام دو معامله جدای از هم به چند صورت ممکن است: می

هزار ریال با محاسبه اجرت ساخت و  111الف. بنک دار یک کیلو گرم طالی نو را به طال فروش جزء از قرار هر گرم 
فروشد و ذمّه طال فروش جزء، به مبلغ مذکور قد و بدون مدّت میمیلیون ریال به طور ن 111سود مجموعاً به مبلغ 

دهدد. سدپس طدال    شود لکن فروشنده جهت پرداخت بدهی نقدی به خریدار تا مراجعه بعدی مهلت میبدهکار می
 111فروش جزء، در مراجعه بعد مثالً انتهای هفته، یک کیلو گرم طالی مستعمل را به بنک دار از قرار هدر گدرم   

دهد و عالوه بدر آن،  فروشد و به بنک دار تحویل  میمیلیون ریال به طور نقد می 111ریال مجموعاً به مبلغ  هزار
پردازد و ای که قبالً خریداری نموده میمیلیون ریال نیز به عنوان اجرت ساخت و سود طالی ساخته شده 11مبلغ 

تواندد بدرای پیشدگیری از    ذکر است بنک دار میشود. شایان بدین ترتیب، طلب و بدهی مذکور تسویه حساب می
ضرر، در ضمن معامله فروش طالی نو به نفع خود شرط نماید در صورت افزایش قیمت طال، خریدار موظّف است 

تواند در ضمن معامله طالی طالی مستعمل خویش را به قیمت سابق به او بفروشد. همچنین طال فروش جزء می
ه در صورت کاهش قیمت طال، بنک دار طالی مستعمل او را بده قیمدت سدابق از او    نو به نفع خود شرط نماید ک

 بخرد. 
هزار ریال با محاسبه اجرت سداخت و   111ب. بنک دار یک کیلو گرم طالی نو را به طال فروش جزء از قرار هر گرم 

طال فروش جزء، بده مبلدغ    فروشد و ذمّهروز می 11میلیون ریال به طور نسیه به مدّت  111سود مجموعاً به مبلغ 
روز دیگر، طال فروش جزء یک کیلو گرم طالی مستعمل را  11شود. سپس در موعد مقرّر یعنی مذکور بدهکار می

فروشد و به بنک دار میلیون ریال به طور نقد می 111هزار ریال مجموعاً به مبلغ  111به بنک دار از قرار هر گرم 

                                                 
 دای معامله ربوی نقد توضیح آن گذشت.همان طور که گذشت مورد مذکور اختالفی می باشد که در ابت . 1
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ای کده  میلیون ریال نیز به عنوان اجرت ساخت و سود طالی ساخته شده 11غ دهد و عالوه بر آن، مبلتحویل می
شود و راه پیشدگیری از  پردازد و بدین ترتیب، طلب و بدهی مذکور تسویه حساب       میقبالً خریداری نموده می

 ضرر طرفین در بند الف بیان گردید.
میلیون ریال به  111ه اجرت ساخت و سود آن به قیمت ج. فرد بنک دار یک کیلو گرم طالی ساخته و نو را با محاسب

شود. سپس خریددار  فروشد و خریدار این پول را در ذمّه بدهکار میطور نقدی )بدون مدّت( به طال فروش جزء می
باشد و قیمت هر گرم آن در هنگام انعقاد )طال فروش جزء( یک کیلو و صد گرم طالی مستعملی را که در ذمّه می

روز دیگر  11میلیون ریال برای تحویل در  111هزار ریال است، به طور معامله سلف مجموعاً به مبلغ  111معامله 
فروشد و بنک دار پول آن )ثمن معامله سلف( را همان طلب نقدی که در ذمّه طال فروش جزء بابت به بنک دار می

رسدد،  عد تحویل طالی مسدتعمل فدرا مدی   دهد. در هنگامی که مومعامله نقدی سابق از وی طلبکار است قرار می
تواند از خریدار یک کیلو و صد گرم طالی مستعمل را تحویل بگیرد یا اینکه با توافق طرفین مثالً یک بنک دار می

 . 1کیلو گرم طالی مستعمل را تحویل بگیرد و مابقی طلبش را پول دریافت نماید
ز ربا، به قصد طرفین معامله وابسته است، باید خریددار و فروشدنده،   از آنجا که انشاء دو معامله جداگانه برای خالصی ا

دهند نه یک معاوضه. بنابر این، در مدواردی کده مدثالً    هر دو متوجّه باشند که دو معامله و معاوضه جدا از هم انجام می
مله جدا از هم انجام دهد لکن داند برای مبتال نشدن به ربا، باید دو معافروشنده آگاهی از مسائل ربای معاملی دارد و می

 دار شود.تواند از خریدار وکالت بگیرد تا انشاء هر دو معامله را خودش عهدهخریدار از آن بی اطّالع است، فروشنده می

 حکم صحّت یا بطالن معامله ربوی

 2آیا معامله ربوی از نظر وضعی باطل می باشد؟

)حضرت امام، امام خامنه ای،  باشد.بین عالم و جاهل به حرمت آن نمی محکوم به بطالن است و فرقیمعامله ربوی مطلقاً -
 آیت اهلل مکارم(

ا اگر معامله ربوی ای باطل است امّمعامله  داند ربا، حرمت تکلیفی دارد، چنین اگر معامله ربوی، از شخصی صادر شود که می -
معامله شود و توبه نماید آنچه را در حال جهل گرفته داند صادر شود سپس ملتفت ربا بودن از شخصی که حرمت ربا را نمی
باشد یا به خاطر جهل به  1باشد و فرق ندارد که ندانستن حرمت ربا از جهت جهل به حکممالک است و بر او حالل می

ا حلّیت مذکور، حلّیت تعبّدی نیست بلکه این حلّیت به سبب صحیح بودن معامله است لذ شایان ذکر است .باشد 0موضوع
شود. دانسته هم میاختصاص به فردی که جاهل بوده و توبه نموده ندارد بلکه شامل حال طرف دیگر که حرمت را می

                                                 
تواند در ضمن معامله سلف شرط نماید که از جانب خریدار )بنک دار( وکیل باشد تا در صورتی که قیمت طالی . شایان ذکر است جهت پیشگیری از ضررِ طال فروش جزء، وی می1

ایش یابد، ذمّه خویش را به مقدار افزایش قیمتِ صد گرم طال بری و فارغ نماید و آن را نپردازد. مستعمل در زمان تحویل به بنک دار نسبت به زمان انعقاد معامله سلف، افز
تواند در ضمن معامله سلف شرط نماید که از جانب فروشنده )طال فروش جزء( وکیل باشد تا در صورتی که قیمت طالی همچنین، جهت پیشگیری از ضررِ بنک دار، وی می

اید. به بنک دار نسبت به زمان انعقاد معامله سلف، کاهش یابد، مجاز باشد معادل کاهش قیمت صد گرم طال، از اموال فروشنده مجّاناً تملّک نم مستعمل در زمان تحویل
 ید.  تواند شرط نماید در صورت پیشامد مذکور، فروشنده طال باید مبلغی معادل کاهش قیمت صد گرم طال، به وی مجّاناً اهداء نماهمچنان که می

  218، 2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س2111، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 2

کرده که حرمت ربا اختصاص به قرض دارد و شامل معامله جاهل به حکم مانند کسی که اصالً از حرمت ربا اطّالع نداشته است یا اگر از اصل حرمت ربا اطّالع داشته، خیال می. 1
 دانسته است یشود ولی شرایط فقهی ربا شدن معامله را نمته که حرمت ربا شامل معامالت هم میدانسشود یا اگر مینمی

دانسته ولی در تطبیق موضوع خارجی اشتباه کرده است مثالً خیال جاهل به موضوع مانند کسی که اطّالع از حرمت ربا در معامالت داشته و شرایط فقهی ربا شدن معامله را می. 0
 اند.  اال و عوض آن عددی است و بعد متوجّه شده که وزنی بودهکرده کمی



11 

 

بنابراین در معامله ربوی که یک طرف معامله جاهل به حرمت بوده و حال توبه نموده و طرف دیگر عالم به حرمت بوده، 
 (آیت اهلل سیستانی)بوده گناهکار است. معامله برای هر دو طرف صحیح است و فردی که عالم 

 با در قرضر

 گرفتن دادن و ربا حکم ربا

 1ربا دادن و ربا گرفتن از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

 . )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(رباگرفتن حرام است وربادادن  -

 ی در قرضربو ۀزیاداقسام 

 ها را بیان کنید؟ی و حکم آناقسام مختلف زیادۀ ربو

 2.ستین ین اقسام آن فرقیب ،یزیادکردن شود و در حرمت شرطیم یقرض ربو ،ندکشرط را اده در قرض یدهنده ز هرگاه قرض

 از: است این اقسام عبارت

 3ینیع یادیز (الف

)حضرت امام، امام خامنه ای،  چه غیر آن.و  یچه عدد و باشد یچه وزنکردن زیادی عینی در قرض ربا و حرام است؛ شرط -
 آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 های رایج برای این نوع زیادی در میان مردم عبارت است از:برخی از مثال

 .رندهیگ قرض از سویشرط پرداخت خمس آن دادن به قرض

 است. قرض اصل از بیشتر آن کهشرط پرداخت اقساط قرض به

 گیرنده. قرض های کار خاصی از سویهزینه شرط پرداختبه دادنقرض 

 حکم کارمزد

 0آیا گرفتن کارمزد در قرض جایز است؟

دادن از قبیل ثبت در دفتر و عنوان اجرت عملِ قرضالحسنه براى اخذ وام، اگر بهپرداخت کارمزد به بانک یا صندوق قرض -
برنگردد، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق باشد و به سود وام 

 (5اشکال ندارد. )حضرت امام و امام خامنه ای و آیت اهلل مکارم

                                                 
 1191/11/11استفتاء:  یختار    910101شماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 2280م المسائل مراجع، حیتوض .1

 .انداند یا قبول نکرده. البته برخی از فقها برخی اقسام را یا متذکر نشده2

استفتاء:  یختار    118111شماره استفتاء: و استفتاء خصوصی،  1119س ،اتءاالستفتا ۀای، اجوبسیدعلی خامنه ؛2281م المسائل مراجع، حیهاشمی، توضن بنیسیدمحمدحس .1
1191/10/21 

، 1، جاسدتفتائات جدیدد  یرازی، ؛ ناصر مکارم ش1181، ساجوبۀ االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه19س، 291، ص2، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح0
 .111سؤال ، 191ص

(. کارمزدهایى که اضافه 182س، 011، ص1کند )ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، جها و معامالت بازاری فرقی نمی. حکم کارمزد دربارۀ بانک1
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دهنده صاحبان سهام در صندوق یا مؤسسه یا بانک باشند یا خودِ جهت و عنوان خاص، مثل صندوق یا مؤسسه، اگر قرض -

 1سیستانی(  اهللحمه ربا و حرام است. )آیتالزشرط دریافت کارمزد و حقدهنده باشد، قرض بهقرض

 2یعمل یادیز (ب

این نوع زیادی  .انجام دهدکاری او  یبراعالوه بر پرداخت قرض، ند بدهکار کشرط دهنده زیادی عملی این است که قرض -
 یمن را مجان نیماش دیصدهزار تومان پول قرض دهد و شرط کند که با یگریدهنده به دقرض نکهیمثل اربا و حرام است؛ 

 ی. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( کن ریتعم

 زیادی عبادی

  3ی باشد، ربا می شود؟عبادزیادی  ،یعمل یادیزاگر در قرض، 

 یسوره برا و حمد کیمثل شرط قرائت  ،ندارد یارزش مال که عرفاً یدر حالت ،شود یعمل یادیاگر در قرض شرط ز -
 )امام خامنه ای( و حرام است. ربا ،دهنده ات قرضامو
قضا یا ختم یک دور قرآن  ۀروز گرفتن مثل شرطِاین نوع زیادی اگر عرفاً ارزش مالی داشته باشد، ربا و حرام است؛  -
 نکهیمثل ا نیست؛ربا  ،داشته باشد ینداشته باشد و صرفاً ارزش اخرو یمالاما اگر عمل عرفاً ارزش دهنده.  قرضاموات  یبرا

 اهلل سیستانی(. )آیت سوره بخواند و پدرش یک حمداو دعا کند یا برای  یبرا نکهیشرط اقرض دهد به یبه شخص
به فرزندان من  ،دهم که تو نیز در مقابلشرطى به تو قرض مىبه» :اگر کسى پولى به دیگرى قرض دهد و بگوید -

 مکارم( اهللآیت ) .احتیاط در ترک چنین شرطى است ،«قرآن تعلیم دهى

 4تر و...جنس نوتر یا مرغوب تحویل؛ یصفت یادیز (ج

 شرط زیادی صفتی در قرض، ربا و حرام است. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(  -
، حلقده، النگدو و...(  ) سداخته  یطدال  شرط تحویدل بهسته کا شیمستعمل  یطالدادن قرضچند مثال برای زیادی صفتی: 

 برنج مرغوب. شرط گرفتنبهوب یا معیبرنج نامرغوب  دادنقرض

 5ا منفعتیانتفاع  یادیز (د
 شرط زیادی انتفاع و منفعت در قرض حرام است. )حضرت امام و آیت اهلل سیستانی(  -

 چند مثال برای زیادی انتفاع و منفعت:
 ،ط استفاده از منزلو شرقرض است همان  ،شودمیخانه داده ه به صاحبک یپول زیرا ؛رباسترهن خالص منزل . 1

 شرط زیادی و ربوی است؛

                                                                                                                                                                        
دهدد  امشروع است و تغییر نام هرگز ماهیت آن را تغییدر نمدى  ریزد، ربا و نهاى جنبى است و به جیب بانک مىهاى کارکنان و سایر هزینهبر هزینه

 (.111)ربا و بانکدارى اسالمى، ص

 (.2اند )نک: رسالۀ جامع، ج. دربارۀ کارمزد در فرض بین افراد، ایشان تفصیالت متعددی داده1

 1189/11/19تاریخ استفتاء:   10291ماره استفتاء: ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، ش2281م المسائل مراجع، حیهاشمی، توض. سیدمحمدحسن بنی2
؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، 1111م، 2سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ 111191استفتا:  ۀشمارها، سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی .1

 .شرط تعلیم قرآن در قبال قرضاستفتائات، 

 ؛ 1908م ،المسائل حیتوض ناصر مکارم شیرازی، ؛1111م، 2یدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ س2281م، 2المسائل مراجع، ج حیمی، توضشهاسیدمحمدحسن بنی .0
 .1111م، 2؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج11و م 9، کتاب القرض، ماهلل خمینی، تحریر الوسیلۀسیدروح .1

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=null&mid=1695
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 رباست؛ ییو گرو ین رهنیشرط انتفاع از عقرض به .2
 1رباست؛ مترک یبهامنزل به ۀشرط اجارقرض به .1
 شود.نیز ربا محسوب می دهنده عاریه باشددست قرض برای مدتیطرف مقابل  نیه ماشکنیشرط اقرض به. 0

 یمکح یادیز ه(
 یادیز ،یاما از نظر فقه ؛دیآیبه حساب نم یادیاست که در عرف مردم، ز نیا یحکم یادیبه ز یادیز نیا یگذارنام یلدل

 آن از این قرار است: هایبرخی از مثال .است

 2شرط قرضقرض به .1

و آیت اهلل  خامنه ایامام شرط اینکه او نیز بعد از مدتی به ما قرض بدهد، ربا و حرام است. )دادن به دیگری بهقرض -
 سیستانی(

الحسنه گذاشته شود به این شرط که بعد از چند مدت بده صداحب حسداب    اگر پول در بانک یا صندوق قرض :1نکته

 شرط قرض و رباست.قرض داده شود، قرض به

ر یبه سدا شتر یب التِیتسه یاعطا یشرط برا و این شرط وام در بانک گذاشته استکسی که پول را بههرگاه  :2نکته

 1مکارم( اهلل . )آیتندارد یان وام باشد نه صاحبان صندوق، اشکالیمتقاض

 4شرط انسداد حساب قرض به .2

 ؛دهدمیلیون تومان قرض مییا بانک پنج یاعتباریمال ۀمثالً مؤسسشرط انسداد حساب ربا و حرام است. قرض به -
که قبالً افتتاح حساب سیستانی:  اهلل )آیتیلیون تومان م گیرنده به مبلغ یک حساب قرض ینکه موجودایشرط به

آخرین قسط  ختگیرنده حق برداشت از حساب خویش را تا پردانفع بانک یا مؤسسه مسدود باشد و وامبه (،کرده
 سیستانی( اهلل یتآ ،)حضرت امام قرضش نداشته باشد.

شرط در حکم ربا و  نیا ،شته باشدادر صندوق گذ یلغگیرنده مب مشروط باشد که قرض نیدادن صندوق به ا قرض اگر -
 )امام خامنه ای( حرام است. شرعاً

 رندهیگبه وام ،داشته باشد یمنافع ،اندکه نگه داشته یچنانچه مقدار یول ؛ندارد یشدن اشکالشرط بلوکهوام به افتیدر -
 مکارم( اهلل )آیت تعلق دارد.

 شده ربوی یاصل قرضی که در آن شرط زیاد حکم

 1؟بوده و فرد آن را مالک می شودآیا اصل قرض ربوی صحیح 

تواند شود و میاست و مالک آن می حیاصل قرض صح یول ؛کند توبه دیکرده و با یکار حرام ،گرفته ویکه قرض رب یکس -
 و آیت اهلل سیستانی( امام خامنه ای. )حضرت امام و دنکدر آن تصرف 

                                                 
 العظمی سیستانی که بنابر احتیاط واجب جایز نمی دانند.اهللغیر از آیتدانند؛ بهشرط قرض را جایز میمشهور فقها اجاره به .1

 ؛ 111، س1؛ سیدعلی سیستانی، استفتائات، ج1181سات، ءاالستفتا ۀای، اجوبسیدعلی خامنه .2
 .9111111111 کد رهگیریناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت،  .1
؛ 9111211111کد رهگیری ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، 111، س1؛ سیدعلی سیستانی، استفتائات، ج11س، 291، ص2اهلل خمینی، استفتائات، جسیدروح .0

 ؛829292فتا: است ۀشمارامام خامنه ای، استفتاء خصوصی، 
 ؛ 1181و  1118و  1110ای، اجوبۀ االستفتاءات، س؛ سیدعلی خامنه2280، م2هاشمی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی .1
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دهنده با علم به بطالن ولى چنانچه قرض ؛ستین زیشود و تصرف در آن جانمىگرفته مالک آن  ىیکسى که قرض ربا -
 ،باطل نباشد ۀمعامل نیاو مبنى بر ا تیطورى که رضابه ،گیرنده باشدراضى به تصرف قرض ،نشدنِ سودقرض و مالک
 )آیت اهلل مکارم( است. زیگیرنده در آن مال جاتصرف قرض

قرض گرفتن از بانکها و موسسات دولتی و مشترک توضیح دارد که در قسمت احکام بدانکی،   به فتوای آیت اهلل سیستانی نکته:

 به آن پرداخته می شود.

 حکم زیادی که در قرض ربوی گرفته شده

 1ای که در قرض ربوی گرفته است، چه تکلیفی دارد؟دهنده دربارۀ زیادهقرض

از طرف او به فقرا  ،مالک واقعىیافتن در صورت یأس از  ام: و)حضرت ام به بدهکار پرداخت شود زیادیباید عین یا عوض  -
 (امام خامنه ایداده شود.( )حضرت امام و صدقه 

باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشته بودند،  یچنانچه طور لیو؛ شودینم ،ردیگیکه م ایهادیدهنده مالک زقرض -
 سیستانی( اهلل)آیت  است. زیتصرف او جا دهنده در آن پول تصرف کند،بود که قرض یگیرنده راضقرض

 ا موضوع ربا جاهل بوده استیم که به حک یسکم کح

 2شود؟، مالک مال ربوی میکه به حکم یا موضوع ربا جاهل بوده استآیا کسی 

 (امام خامنه ای) شود.نمی مالک -
دانسته نمی ییعن ،است گرفتهربا  داده و یبه شخص یقرض ربو، دو هر اربا یموضوع  ایعلت جهل به حکم به یاگر کس -

در زمان آنچه را  ،انجام ندهد یرکا نیچن گریکه د ردیبگ یجد میتوبه کند و تصم یکس نیرباگرفتن حرام است، اگر چن
 )آیت اهلل سیستانی( ها اشکال ندارد.شود و تصرف در آنیمالک م ،عنوان ربا از اشخاص گرفته استبهجهل 

 اهلل مکارم()آیت  .ستین حیمعامله صح است، به موضوع صورت بگیرد و بعد آشکار شود که ربا بوده ربوى با جهل ۀاگر معامل -

 ربای دیرکرد

 یرکردد رعیش حکم
 1؟حکم شرط کردن جریمه تاخیر و دیرکرد در معامالت چیست

 ت. )حضرت امام(و حرام اسبوده ربا مصداق شرط و توافق طرفین بر دیرکرد در ضمن عقد نیز باطل و گرفتن زیادی  -

دلیل تأخیر در ادای دین و . دریافت مبلغ مازاد، به1 دربارۀ دریافت مبلغ مازاد بر اصل دین و قرض، دو فرض کلی وجود دارد: -

                                                 
 .2112؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، م1111ای، اجوبۀ االستفتاءات، س؛ سیدعلی خامنه111، س102، ص2اهلل خمینی، استفتائات، جسیدروح .1
الصالحین، منهاج ؛ سیدعلی سیستانی، 2211م المسائل، حیتوض؛ سیدعلی سیستانی، 111111111کد پیگیری ها، سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی. 2

 .با جهل به موضوع یربو ۀمعامل استفتائات، سایت، ،ناصر مکارم شیرازی؛ 1121، م2ج

؛ سیستم مدیریت سایت دفتر 1112ای، اجوبۀ االستفتاءات، س؛ سیدعلی خامنه10س، 290، ص2اهلل خمینی، استفتائات، ج؛ سیدروح2111المسائل، م اهلل خمینی، توضیح. سیدروح1
زی، سایت، استفتائات، ناصر مکارم شیرا، 111کتاب استفتائات آیت اهلل سیستانی، س؛ 111888و  821812111ها، شمارۀ استفتا: رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی

؛ ناصر مکارم 111س، 191و ص 118، سؤال 191، ص1اموربانکی، جریمۀ دیرکرد، دریافت جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج
 سایت آیت اهلل مکارم: .111، س1؛ ج111شیرازی، ربا و بانکدارى اسالمى، ص

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211109 

 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46666&mid=260549
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دلیل تقاضای مدیون شود یا بهعنوان دیرکرد یا خسارت )هر نوع خسارت( تأخیر تأدیه دریافت میقرض است. این مبلغ یا به
. دریافت مبلغ 2 منظور ادای دین. در این دو صورت، دریافت مبلغ مازاد حکم ربا را دارد و حرام است.به برای مهلت بیشتر

دلیل تخلف از شرطی است که هنگام انعقاد عقد )قرض، بیع، اجاره یا تسهیالت )مقدار مبلغ تابع توافق طرفین است( به
لیه در موعد مقرر به شرط عمل نکند، باید فالن مبلغ را به ع دیگر( در عقد شرط شده است مبنی بر اینکه اگر مشروطٌ

دادن عمل باشد یا پرداخت مبلغ بابت ثمن معامله، اجارۀ ماهانه، ادای قرض انجام« مشروط»له بپردازد؛ اعم از اینکه مشروطٌ
أخیر نیست و گاهی اساساً به تأخیر دلیل دیرکرد در ادای دین نیست؛ لذا مقدار آن تابع مقدار زمان تو... . پرداخت این مبلغ به

ندادن کاالست. در این فرض، شرط صحیح است و عمل به آن الزم. )امام دلیل تحویل ادای دین مربوط نیست و مثالً به
 خامنه ای(

ی ای در ازای تأخیر در پرداخت دین و بدهکاری که در ذمۀ مدیون است، جایز نیست. فرقی ندارد که این بدههر نوع جریمه -
الحسنه یا تسهیالت یا غیر آن باشد؛ همچنان که فرق ندارد جریمۀ مذکور در ضمن قرارداد شرط شده بابت قرارداد قرض

 سیستانی( اهللکند. )آیت، آن را حالل نمی«وجه التزام»یا « خسارت تأخیر تأدیه»باشد یا شرط نشده باشد. تغییر نام آن به 
)آیت اهلل  د، ولى نباید به این صورت باشد که در صورت تأخیر سود پول را بگیرد.اگر شرط ضمن عقد باشد اشکالى ندار -

 مکارم(

 حکم دیرکرد بانکها 

و  یمهبانک تحت عنوان جر یاآ یرد،صورت بگ یرىاگر در بازپرداخت وامى که از بانک گرفته شده است تأخ

 1کند؟ یافتمى تواند پولى را در یرخسارت تأخ
 )حضرت امام( ها، براى تأخیر بدهکار چیزى از او بگیرد، حرام است.ها و چه غیر آناگر طلبکار، چه بانک -

محترم نگهبان انجام  یشورا ییدو مورد تأ یاسالم یمصوب مجلس شورا یاتاگر بر طبق عمل یدولت ینسبت به بانک ها -
 )امام خامنه ای( اشکال دارد. یرکردد یمهجر یدولت یبانک ها یرنسبت به غ یاشکال است ول یب یرد،گ یم

ای در ازای تأخیر در پرداخت دین و بدهکاری که در ذمۀ مدیون است، جایز نیست. فرقی ندارد که این بدهی هر نوع جریمه -
الحسنه یا تسهیالت یا غیر آن باشد؛ همچنان که فرق ندارد جریمۀ مذکور در ضمن قرارداد شرط شده بابت قرارداد قرض

 سیستانی(  اهللکند. )آیت، آن را حالل نمی«وجه التزام»یا « خسارت تأخیر تأدیه»غییر نام آن به باشد یا شرط نشده باشد. ت
و حرام است. و اگر  یربا خوار یطبق محاسبه سود پول اعمال شود نوع یقانون بانک یککرد هر گاه به عنوان  یرد یمهجر -

المال است نه  یتمتعلق به ب یمهعدم اعسار( مبلغ آن جر باشد )در فرض یندر پرداخت د یردر برابر تأخ یربه عنوان تعز
شود و آنها موافقت کنند  یمتفه یرندگانو به وام گ ید( در آیالعقد )عقد معامله ا نو اگر به عنوان شرط ضم یبانک یستمس
 )آیت اهلل مکارم( کنند. یتسزاوار است انصاف را رعا یزصورت ن ینتواند مشروع باشد و در ا یم

                                                 
الت سامانه جامع  معامالت و شغلها  سوال سواسایت ادمین امام خامنه ای، ؛ 10س، 290، ص2اهلل خمینی، استفتائات، ج؛ سیدروح2111اهلل خمینی، توضیح المسائل، م. سیدروح1

، ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، اموربانکی، جریمۀ دیرکرد، دریافت جریمه و خسارت 111س یستانی،اهلل س یت؛ کتاب استفتائات آ1191/11/11 ، تاریخ:901111شماره 
 .111، س1؛ ج111؛ ناصر مکارم شیرازی، ربا و بانکدارى اسالمى، ص111س، 191و ص 118سؤال  ،191، ص1تأخیر توسط بانک؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج

 سایت آیت اهلل مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=1111 

 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=1701
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 ه التزام در تأخیر پرداخت بدهىوج حکم

شود: چنانچه بدهکار در سررسید معیّن در پرداخت بدهى خود تزأخیر  در ضمن عقد الزمى چنین شرط مى

کزار  درصد در سال معادل مبلغ پرداخت نشده به عنوان وجه التزام به طلزب  12ورزد موظّف است به مأخذ 

 1پرداخت بدهى مطابق با موازین شرعى است؟آیا تعیین جریمه وجه التزام در تأخیر « بپردازد
تخلف از قرارداد باشد  یمهلکن وجه التزام اگر جر یست؛ن یزوجه جا یچکرد حکم ربا دارد و به ه یربه عنوان د یپرداخت وجه -

 )امام خامنه ای( ندارد. یندارد، لذا مانع ینبه د یو از شروط ضمن عقد باشد ربط

فرق ندارد جریمۀ مذکور  ودر پرداخت دین و بدهکاری که در ذمۀ مدیون است، جایز نیست. ای در ازای تأخیر هر نوع جریمه -
، آن را حالل «وجه التزام»یا « خسارت تأخیر تأدیه»تغییر نام آن به  و در ضمن قرارداد شرط شده باشد یا شرط نشده باشد

 سیستانی( اهللکند. )آیتنمی
تواند مشروع  یشود و آنها موافقت کنند م یمتفه یرندگانو به وام گ ید( در آیله ااگر به عنوان شرط ضمن العقد )عقد معام -

 )آیت اهلل مکارم( .کنند یتسزاوار است انصاف را رعا یزصورت ن ینباشد و در ا

 راهکار اخذ وامی که شرط دیرکرد دارد

 2ارد چیست؟دیا کارمزد اخذ وامی که شرط دیرکرد مقلدین آیت اهلل سیستانی در راهکار شرعی 
اگر قرض یا تسهیالت اعطایی مثل جعاله، شروط ربوی مثل دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه داشته باشد، دریافت آن از بخش  -

های دولتی یا مشترک در کشورهای اسالمی، چون اما در بخش 3خصوصی در کشورهای اسالمی مطلقاً جایز نیست؛
شکل های مربوط را بهشرح زیر است: فرد فرمصالحی برای متقاضی وام بهحل االمالک است، راهاموالشان در حکم مجهول

عنوان کند و سپس مبلغ مذکور را بهکند و انعقاد جدی عقد قرض یا تسهیالت مرتبط را با بانک قصد نمیصوری امضا می
کند و به حاکم بول میالحسنه قصورت قرضالمالک است، از حاکم شرع بدون هیچ سودی و بهاموالی که در حکم مجهول

الحسنۀ مذکور را به مؤسسۀ دولتی یا مشترک شود. در این صورت، اگر اقساط قرضشرع به همان مبلغ دریافتی، بدهکار می
گیرد، برای او جایز اجبار از او میواریز کنند، در ادای دین کافی است و دادن سود اضافی که بانک یا مؤسسه یا صندوق به

ن برای بانک یا مؤسسه یا صندوق نامشروع است. اجازۀ مذکور مشروط به این است که آن را برخالف است و دریافت آ
بودن قرض یا تسهیالتی که از بخش دولتی یا قانون بانک یا مؤسسه یا صندوق مصرف نکند. همچنین اگر کسی از ربوی

  اهللجانب مراجعه کند. )آیتنمایندگان این تواند برای تصحیح آن بهمشترک دریافت و خرج کرده است مطلع نباشد، می
 سیستانی(

                                                 
سایت آیت اهلل ، 111س یستانی،اهلل س یتکتاب استفتائات آ، 1198/12/21، تاریخ: 1111101سواالت سامانه جامع  معامالت و شغلها  سوال شماره  ی،منه اامام خا ینادم یتسا.  1

 مکارم:

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&mid=1111 

 .111، س1ج . سیدعلی سیستانی، استفتائات،2

های خصوصی نیدز  حلی در این زمینه برای تسهیالت بیان شده که ظاهراً شامل بانک( راه110، س1العظمی سیستانی )جاهلل. در کتاب استفتائات آیت1

 شود.می

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=1701
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 ستثنیات ربام

 ربا بین پدر و فرزند. 1

 1آیا رباگرفتن پدر و فرزند جایز است؟

)حضرت  .ستین زیمادر و فرزند جا نیاما ربا ب. فرق ندارد فرزند، پسر باشد یا دختر .از یکدیگر ربا بگیرند توانندیپدر و فرزند م -
 و آیات عظام سیستانی، مکارم( م خامنه ایاماامام و 

 ربا بین پدربزرگ و نوه. 2

 2چه حکمی دارد؟ او ۀپدربزرگ و نو پرداخت و دریافت ربا بین

 . )امام خامنه ای(در اکتفا به فرزند است اطیاحت -
 سیستانی( اهلل)آیت ربا بین پدربزرگ و نوه جایز است. -
 جایز نیست. )آیت اهلل مکارم( -

 زن و شوهر ربا بین. 3

 3آیا رباگرفتن زن و شوهر جایز است؟

 و آیات عظام سیستانی، مکارم( امام خامنه ایاشکالی ندارد. )حضرت امام و  شوهر و همسرپرداخت و دریافت ربا بین  -

 4ربا بین زن و شوهر در ازدواج موقت

 انی(. )آیت اهلل سیستبین عقد دائم و موقت نیست یفرقدر جواز ربا بین زن و شوهر،  -
 مکارم( اهلل)آیت .اما در عقد موقت حرام است ؛اشکالی ندارد ،اندربا بین زن و شوهری که عقد دائم خوانده -

 ماندن ربای قرضی بین زن و شوهر بعد از طالقباقی

اگر بین زن و شوهری قرض ربوی منعقد شود و سپس از هم جدا شوند ولی قرارداد این قزرض همچنزان   

 5آیا همچنان این قرض ربوی صحیح است؟ ادامه داشته باشد،

 مکارم( اهلل. )آیتپرداخت اقساط آن مانعی ندارد ،در صورتی که قرض را تحویل گرفته -

                                                 
 ؛ 1120ای، اجوبۀ االستفتاءات، سدعلی خامنه؛ سی2181، م2هاشمی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی .1

 ؛111111استفتا:  ۀشمارها، ؛ سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگیربا یاستثنا ۀمحدود، احکام معامالتای، سایت، استفتائات جدید، سیدعلی خامنه .2
 ؛ 9011121111کد شیرازی، استفتائات خصوصی حرم، ؛ ناصر مکارم 211، م11، ص2سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 ؛1120ای، اجوبۀ االستفتاءات، س؛ سیدعلی خامنه2181، م2هاشمی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی .1

 .9111111111 کد رهگیری؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، 211، م11، ص2سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج .0

 .9111111111 کد رهگیریناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت،  .1
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 نه عکس آنو  رباگرفتن مسلمان از کافر .4

 کفار غیرذمی؛ کفاری که در پناه اسالم نیستند

 1ارد؟، چه حکمی دکه در پناه اسالم نیستند یکفاررباگرفتن مسلمان از 

 و آیات عظام مکارم، سیستانی( امام خامنه ایجایز است. )حضرت امام و  -

 کفار ذمی؛ کفاری که در پناه اسالم هستند

 2، چه حکمی دارد؟ستندهکه در پناه اسالم  یکفاررباگرفتن مسلمان از 

ربادادن در شریعت او جایز باشد، اگر  ،البته پس از انجام معامله .حرام است ،ستاربا با کافرى که در پناه اسالم  ۀمعامل -
 3. )آیت اهلل سیستانی(تواند از او زیادى را بگیردمى

 یکه مسلمان از کافر غیرذم یبین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربای یغیر از ربا ؛حرام است یصورت کلربا به -
 (امام خامنه ای) گیرد.می

 غیراسالمی کشورهای هایبانک یا کافر به مسلمان ربادادن

ی چه حکمی دارد؟ در صزورت جزایزنبودن، چزه    اسالمریغ یهای کشورهابانک ایربادادن مسلمان به کافر 

 4کنید؟های غیراسالمی پیشنهاد میراهی برای گرفتن وام از بانک

از ایدن  اسدالمی و غیراسدالمی    هایفرقی بین بانک .اصل قرض صحیح استاگرچه  ؛گرفتن با قصد دادن سود حرام استقرض

 حضرت امام() جهت نیست.

مشدترک،   ای یباشد و چه دولت یها خصوصبانک نیمتعلق است، چه ا رمسلمانانیبه غ شانهیکه سرما ییهاگرفتن از بانکقرض

به  یازینو در آن تصرف کرد و قرض از بانک گرفت  تیرا بدون ن لاز آن، ما ییرها یبرا توانیم .شرط پرداخت سود، حرام استبه

 سیستانی( العظمیاهلل)آیت اصل مال و سود را از او خواهند گرفت. هاآنهرچند بداند که  ؛ستیذن حاکم شرع نا

باعدث   هدا آنمگدر در صدورت ضدرورت کده نگدرفتن وام از       ؛ستیاسالمى مجاز نریغ هایحکومت هایکفار و بانک به دادنربا

 مکارم( العظمیاهلل)آیت گونه کشورها شود.در آن نیضعف و ذلت مسلم ایعسروحرج 

 بودن مستثنیات ربای معاملی و قرضییکسان

چند صورت در باب حرمت ربا استثنا شده است: بین زوج و زوجه، بین مسلم با کافر، بین پدر و پسر. آیزا  

                                                 
 .1120ای، اجوبۀ االستفتاءات، س؛ سیدعلی خامنه2181، م2هاشمی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی .1

 .1120ای، اجوبۀ االستفتاءات، س؛ سیدعلی خامنه212، م11، ص2، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 2181، م2هاشمی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی .2

 شود.شده، مالک زیادی میبه قید بیاننکتۀ درخور توجه در این مسئله این است که اصل معاملۀ ربوی در این حالت حرام است؛ ولی اگر کسی این کار حرام را انجام داد، با توجه  .1
گرفتن و دادن  استفتائات، سایت، ؛ ناصر مکارم شیرازی،2810؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، م1100، س101، کتاب دین و قرض، ص1، جاهلل خمینی، استفتائاتسیدروح .0

 ؛ربا به کفار
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 1شود؟ای است یا شامل ربای قرضی هم میاین حکم مختص ربای معامله

 ت امام(حضر) استثنا در ربای قرضی هم ثابت است.

 سیستانی( العظمیاهلل)آیت بین ربای معاملی و ربای قرضی فرقی نیست. ،در مستثنیات ربا

 عقد بیع )خرید و فروش(

 اقسام مختلف ثمن و مثمن در معامالت
 چگونه است؟اقسام مختلف ثمن و مثمن در معامالت 

 باشد:اقسام مختلف ثمن و مثمن در معامالت به شرح ذیل می

 صی:  الف. ثمن شخ
که فرد بده  شود. بنابر این، زمانیباشد و معامله بر آن واقع میثمنی است که به هنگام انجام معامله، موجود و مشخص می

کند که کاال را با عین ایدن  هنگام معامله، عوض مورد نظر )ثمن( را که معموالً پول است آماده کرده و به فروشنده اعالم 
 2باشد. به عنوان مثال فردی که قصد خریدد فرشدی بده مبلدغ     معامله، ثمن، شخصی می کند، در اینوجوه، خریداری می

میلیون ریال را دارد، چنانچه به هنگام خرید، وجوه مورد نظر )دو میلیون ریال( موجود بوده و آن را مشدخّص نمایدد و بده    
   باشد.   ، در اینجا ثمن، شخصی می«فرش را با این وجوه خریدم»فروشنده بگوید 

   ب. مثمن شخصی:
شود. بنابر این، چنانچه در زمان باشد و معامله بر آن واقع میمثمنی است که به هنگام انجام معامله، موجود و مشخّص می

انجام معامله، فروشنده و خریدار کاالی مورد نظر را معیّن نمایند و خریدار همان را خریداری کند، در ایدن حالدت، مدثمن،    
ه عنوان مثال، فردی که قصد فروش ماشینی را دارد، چنانچه به هنگام فروش، ماشین مورد نظر موجود باشد. بشخصی می

، در اینجا مدثمن،  «میلیون ریال فروختم 11این ماشین را به شما به مبلغ »بوده و آن را مشخّص نماید و به خریدار بگوید 
 باشد.   شخصی می

  ج. ثمن کلّی در معیّن:
بین چند شیء همانند و مثل هم موجود است لکن خریدار و فروشنده به هنگام انجدام معاملده، یکدی از    ثمنی است که در 

ریالی داشته باشد و  11،111عدد اسکناس  1دهند. به عنوان مثال، چنانچه فردی آنها را بدون تعیین، ثمن معامله قرار می
نماید، در این حالت، ثمن، ها خریداری مییکی از این اسکناس به هنگام خرید کاال، به فروشنده اعالم نماید که کاال را با

 باشد. کلّی در معیّن می

  د. مثمن کلّی در معیّن:
مثمنی است که در بین چند شیء همانند و مثل هم موجود است لکن به هنگام انجام معامله، یکی از آنهدا بددون تعیدین،    

( عدد کتاب را که همگی عین هم هستند 1چنانچه فردی بخواهد یکی از ) شود. به عنوان مثال،داده میمثمن معامله قرار 

                                                 
 .212م ،11، ص2منهاج الصالحین، ج ،یستانیسیدعلی س؛ 1211، س210، کتاب بیع/ربا، ص1اهلل خمینی، استفتائات، جسیدروح .1



11 

 

( کتاب واقع نمایند لکن مشخّص ننمایند که مورد معامله، 1خریداری نماید و فروشنده و خریدار، معامله را بر یکی از این )
نماییم، اگر ه، مثال دیگری را ذکر میباشد.در این رابطباشد، مثمن در این حالت، کلّی در معیّن میها میکدام یک از کتاب

( عدد ظرف ماستی که داخل یخچال است و مثل 1یکی از این )»خریدار به هنگام خرید سطل ماست، به فروشنده بگوید 
( ظدرف  1ای که کاالی خریداری شده در ذمّه فروشنده نباشد بلکه فقط یکدی از ) به گونه« هم هستند را خریداری نمودم

 باشد. شد، در اینجا مثمن، کلّی در معیّن میداخل یخچال با

   . ثمن کلّی در ذمّه:ه
شود. بنابر این، چنانچه فرد کداالیی را  باشد و ذمّه وی به آن مدیون میثمنی است که به هنگام معامله در ذمّه خریدار می

عامله، بدهی خویش به فروشنده را خریداری نماید و ثمن آن را در ذمّه خویش قرار دهد و قصد داشته باشد پس از انجام م
بگویدد  باشد. به عنوان مثال، اگر فرد به هنگام فروش فرش، به خریددار  پرداخت کند، ثمن در این حالت، کلّی در ذمّه می

-و خریدار نیز آن را قبول نماید، در اینجا معامله منعقد می« میلیون ریال در ذمّه فروختم 11این فرش را به شما به مبلغ »

تواند در همان زمان یا در آینده )بسته به شود. حال خریدار میمیلیون ریال، مدیون می 11ود لکن ذمّه خریدار به میزان ش
 نوع معامله(، مبلغ مورد نظر را پرداخت نماید که در هر دو صورت، ثمن کلّی در ذمّه خواهد بود.   

   و. مثمن کلّی در ذمّه:
شود. بنابر این، چنانچه مورد معامله، باشد و ذمّه وی به آن مدیون میدر ذمّه فروشنده میمثمنی است که به هنگام معامله 

کاالیی باشد که در ذمّه فروشنده قرار داده شده، مثمن کلّی در ذمّه است. به عنوان مثال، اگر در معامله سدلف، خریدداری   
میلیدون ریدال در ذمّده شدما     (11اوصاف معیّن به مبلدغ ) ماشینی را با »که قصد خرید ماشینی را دارد، به فروشنده بگوید: 
 باشد.در این حالت، مثمن، کلّی در ذمّه می« باشدخریداری نمودم و زمان تحویل آن، اول مهر ماه 

باشدد و همچندین بسدیاری از معدامالت     شایان ذکر است غالب معامالت خریداران در بازار، به نحو ثمن کلّی در ذمّه مدی 
 به نحو مثمن شخصی است.فروشندگان، 

 شرایط صحّت عقد بیع )خرید و فروش(
 شرایط صحت بیع، چه شرایطی می باشد؟

 معامله و خرید و فروش دارای شرایط صحّتی می باشد که در ذیل می آید:

 .نشاء ایجاب و قبولا .1

 .واالت بین ایجاب و قبولم .2

 تطابق بین ایجاب و قبول. .1

 ل یا امر مجهول.معلّق نبودن معامله بر امر غیر حاص .0

 بیع زمان دار و موقّت نباشد.  .1

 .روشنده و خریدار دارای شرایط شرعی مقرّر شده برایشان باشندف .1

 توضیح شرایط فوق و اختالف فتاوا در ادامه ذکر خواهد شد. نکته:
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 شرط اول: انشاء ایجاب و قبول
 1انشای ایجاب و قبول در خرید و فروش چگونه محقق می شود؟

 شود:می با لفظ یا عمل واقع ،ب و قبول در خرید و فروش )عقد بیع(ایجاانشای 
الف.انشای لفظی ایجاب و قبول با هر لفظی که داللت بر مقصود کند واقع می شود مثل اینکه فروشنده بگوید: فروختم، 

ردم و در این رابطه، تملیک نمودم، معاوضه نمودم و خریدار بگوید: خریدم، قبول کردم، پذیرفتم، به ملکیّت خود در آو
 باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشدد.  خریدار و فروشنده قصد انشاء داشتهالزم است 
هدای  و به زبدان  عربی بخوانندمعامله را به زبان الزم نیست صیغه  (خرید و فروشهنگام انجام معامله )در همچنین 

 :و مشتری بگوید «این مال را در عوض این پول فروختم» :شنده به فارسی بگویدفرو ، مثالً اگردیگر نیز کافی است
 نامند.نیز می« بیع عقدی یا بیع بالصیغه». این نوع معامله را معامله صحیح است «قبول کردم»

ادن شود یعنی فروشدنده بدا د  ب.انشای عملی ایجاب و قبول در خرید و فروش با دادن کاال و گرفتن عوض آن واقع می
کند و کاال را ملکِ خریدار نماید و خریدار نیز با دادن ثمن به فروشنده قبول را انشداء  کاال به خریدار معامله را انشاء 

شدود و خریددار و   ای که در انشاء و تحقّق آن از لفظ اسدتفاده نمدی  کند و ثمن را ملک فروشنده نماید، چنین معامله
« خرید و فروش معاطاتی یا معاملده معاطداتی یدا بیدع معاطداتی     » خوانندمین نیرا به هیچ زبا معامله صیغهفروشنده 
مالی که از طرف  مالکنفر و هر دو شود. و در صحّت معاطات فرقی بین مال ارزشمند یا کم ارزش نیست نامیده می

 آیت اهلل مکارم( ،)حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی شوند.می ،اندمقابل گرفته

 معامله محاباتی با قبض و اقباض یکی از عوضین

 2آیا با قبض و اقباض یکی از عوضین به قصد بیع، معامله معاطاتی صادق است؟

گاه معامله معاطاتی با دادن کاال توسّط فروشنده و دریافت آن توسّط خریدار بدون آنکه خریدار ثمن را بپردازد واقع بله،  -
ذمّه باشد همچنین گاه معامله معاطاتی با دادن ثمن توسّط خریدار و دریافت آن توسّط شود مثل اینکه ثمن کلّی در می

)حضرت امام،  شود مثل موردی که کاال )مثمن( کلّی در ذمّه باشد.فروشنده بدون آنکه فروشنده کاال را تحویل دهد واقع می
 آیت اهلل سیستانی(

 کتابت و نوشتن بجای بیان الفاظ خرید و فروش

 3نوشتن می تواند جانشین صیغه لفظی معامله گردد؟ ر عقد بیع،د آیا

 با نوشتن معامله صحیح است اگر بایع از بیع منصرف نشود تا مشتری آن را قبول کند. )آیت اهلل سیستانی(  -
 )آیت اهلل مکارم( نوشتن و امضاء اسناد می تواند جانشین صیغه لفظی شود. -

 شرط دوم: مواالت بین ایجاب و قبول
  1واالت بین ایجاب و قبول در عقد بیع، به چه معنایی می باشد؟م

                                                 
  1011اجوبه االستفتائات، س ی،؛ امام خامنه ا2191، م1المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

  1م یع،کتاب الب یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،س. 2

  11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س1191المسائل، م یحمکارم، توض. 1
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مواالت بین ایجاب و قبول به معناى نبودن فاصلۀ طوالنى بین آنها که آن را از عنوان عقد و قرارداد بستن با هم، خارج  -
رساند. )حضرت نمىباشد و فاصلۀ مختصر، به طورى که گفته شود که این قبولِ آن ایجاب است، ضررى سازد، معتبر مى

 امام(
بنابراین اگر فروشنده بگوید فروختم و  .در محقّق شدن خرید و فروش )عقد بیع( مواالت بین ایجاب و قبول الزم است -

خریدار به گفتن قبول مبادرت نکند تا آنکه فروشنده از فروش منصرف گردد سپس خریدار بگوید خریدم، معامله محقّق نشده 
 آیت) ه از فروش منصرف نشود و منتظرِ قبول بماند تا اینکه خریدار بگوید خریدم معامله صحیح است.است امّا اگر فروشند

  سیستانی( اهلل

 شرط سوم: تطابق بین ایجاب و قبول
 2آیا بین ایجاب و قبول در ثمن و مثمن و سایر حدود و شرایط معامله، مطابقت الزم است؟

بنابراین معامله در موارد ذیل واقع نمی  .و سایر حدود و شرایط معامله الزم است مطابقت بین ایجاب و قبول در ثمن و مثمن
 شود:

خریدار بگوید: این پارچه پیراهنی را صدد هدزار ریدال     الف. فروشنده بگوید: این پارچه چادری را صد هزار ریال فروختم.
 خریدم.

یدار بگوید: این پارچده چدادری را ندود هدزار ریدال      خر ب. فروشنده بگوید: این پارچه چادری را صد هزار ریال فروختم.
 خریدم.

های جانبی فروش مثل هزینه سند زدن ج. فروشنده بگوید: این منزل را پانصد میلیون ریال فروختم به شرط آنکه هزینه
مندزل را  خریدار بگوید: این منزل را پانصد میلیون ریال بدون این شرط خریدم یا بگوید: ایدن   بر عهده خریدار باشد.

 های جانبی فروش مثل هزینه سند زدن بر عهده فروشنده باشد.پانصد میلیون ریال خریدم به شرط آنکه کلّیّه هزینه
خریدار بگوید: این ماشدین را بده پنجداه     د. فروشنده بگوید: این ماشین را به پنجاه میلیون ریال در ذمّه خریدار فروختم.

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( است و از وی طلبکارم فروختم.میلیون ریال که در ذمّه فرد دیگری 

 انشاء مشروط بیع از یک طرف

 3چه حکمی دارد؟ اگر انشاء بیع از یک طرف مشروط و از طرف دیگر بدون شرط باشد، معامله

ار مطلق باشد، معامله اگر فروشنده، انشاء معامله )عقد بیع( را مشروط به رعایت شرطی نماید و انشاء معامله از طرف خرید -
خریدار بگوید: این و  روز خیار داشته باشم.1فروشنده بگوید: این فرش را به تو فروختم به شرط آنکه  منعقد نمی شود. مانند

و اگر فروشنده، معامله )عقد بیع( را بدون شرط انشاء کند و انشاء معامله از طرف خریدار  فرش را بدون این شرط خریدم.
 حضرت امام()معامله به صورت مشروط واقع نمی شود و در اینکه بدون شرط منعقد شده باشد، اشکال است.  مشروط باشد،

اگر یک طرف معامله، انشاء معامله )عقد بیع( را مشروط به رعایت شرطی بر عهده خویش نماید و انشاء معامله از طرف فرد  -

فروشنده بگوید: این فرش را به تو فروختم به شرط آنکه ف. ال دیگر مطلق باشد، صحّت عقد محل اشکال است مثل اینکه:

                                                                                                                                                                        
  1م یع،کتاب الب یله،الوس یرام، تحر؛ حضرت ام11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،س. 1

  0م یع،کتاب الب یله،الوس یرتحر ،؛ حضرت امام10، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،س .2

  0م یع،کتاب الب یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر10، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،س. 1
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 فروشنده بگوید: این فرش را به تو فروختم. ب.: این فرش را بدون این شرط خریدم خریدار بگوید یک لباس برایت بدوزم.

شروط منعقد در دو مثال فوق معامله به شکل م خریدار بگوید: این فرش را خریدم به شرط آنکه یک لباس برایت بدوزم.
  (آیت اهلل سیستانی) نمی شود بلکه انعقاد آن بدون شرط نیز محل اشکال است.

 شرط چهارم: معلّق نبودن معامله  
 1بیع معلق چه حکمی دارد؟

  :الف. معلق بودن بر امر غیر حاصل هنگام عقد یا معلق بودن بر امر مجهول الحصول هنگام عقد

 ت امام( بنابر احتیاط واجب صحیح نیست. )حضر -
 سیستانی(آیت اهلل . )عقد صحیح نیست -

بداند امر مذکور بعداً محقّق می شود یا نداند به عنوان مثال چنانچه فروشنده بگوید: این در امر غیر حاصل تفاوتی ندارد  نکته:

ر پددرم از مسدافرت   کاال را فروختم اگر در شب آینده هالل اول ماه رؤیت گردد یا اگر فرزندِ پسر برایم متولّد شود یدا اگد  

و در امر مجهول الحصول مثل اینکه فروشنده نداند روزی که در آن قرار دارد روز جمعه است یا نه و بگوید: ایدن   برگردد.

 .کاال را فروختم اگر امروز روز جمعه باشد

 :ب. معلق بودن بر امر معلوم الحصول هنگام عقد

در آن قرار دارد روز جمعه است و بگوید: این کاال را فروختم اگر امروز  عقد صحیح است. مثل اینکه فروشنده بداند روزی که -
 سیستانی(آیت اهلل روز جمعه باشد. )حضرت امام، 

 شرط پنجم: بیع زمان دار و موقّت نباشد
شود که مکان مذکور تنها در یدک فصدل معدیّن از    گاه اماکن تجاری یا مسکونی و مانند آن بدین گونه فروخته میتوضیح: 

مصادیق فروش  ای ازسال مثل فصل بهار به طور دائم ملک خریدار باشد و در فصول دیگر ملک او نباشد چنین معامله

 شود.زمانی محسوب می

به استحضار میرساند امروزه یکی از انواع مالکیت اعیان که کاربرد فراوانی در بازار مسکن و غیر پرسش. 

 هر سهم ولی باشند ن صورت که چند شخص مالک عین معین میموقت( است؛ بدی) آن دارد، مالکیت زمانی

 فرد )الف( مالک تمزام  مثال. عین از مشاع کسر صورت به نه باشد ک از عین، به صورت بخشی از زمان میی

عین در فصل بهار هر سال است و فرد )ب( در فصل تابستان و فرد )ج( در فصل پاییز و فرد )د( در زمسزتان  

همه گونه تصرف مالکانه در دوره زمانی خاص خود را بدون نیاز به اذن دیگران دارد، جز  هر سال. هر یک حق

حق از بین بردن عین مملوک. ضمنا افراد نمی توانند مانع استفاده دیگر مالک در دوره مالکیت مختص به آنها 

 .گردند

 قبیزل  از معامالتی موضوع تواند آیا این نوع مملوک می»مستدعی است نظر شریف خود را در این باره که 

                                                 
  12م یع،کتاب الب یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،س .1
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 1.فرمایید اعالم «گیرد قرار صلح و بیع
واگذاری منفعت ملک به شخص حقیقی یا حقوقی برای مدت محدود در یک سال یا برای همان مدت محدود در چند سال  -

ت به چند به صورت اجاره یا صلح منفعت اشکال شرعی ندارد؛ خواه واگذاری تمام منفعت به یک شخص و یا واگذاری منفع
نفر به نحو مشاع که در همان زمان واگذاری، همه افراد مورد نظر مالک آن منفعت باشند لکن در استفاده، مشروط به این 

ولی ملکیت زمانی عین به نحوی  .که بین خود توافق کنند که هر فردی به تنهایی در یک زمان معین از آن استفاده کند
ی، این صورت شرعی ندارد؛ خواه به صورت فردی و خواه به صورت جمعی به نحو که عین را مالک باشد تا زمان مشخص

اشاعه، به نحوی که نفر اول فقط در زمان اول و نفر دوم در زمان دوم مالک عین باشد و یا چند نفر مجموعا به نحو مشاع تا 
 . )امام خامنه ای(زمان خاصی مالک آن عین باشند این صورت شرعی ندارد

انجام می شود؛ نه مشاع در مقابل مشاع مکزانی. مثزل   « مشاع زمانی » راً معامالتی به صورت خی. اپرسش

این که خانه ای به صورت مشاع پنجاه پنجاه به زید و عمرو تعلق دارد. مشاع زمانی یعنی هر چند هر دو نفر 

ماه برای دیگری  مالک ملک هستند ولی به این صورت که ملک از لحاظ استفاده شش ماه برای یکی، و شش

است. این به دلیل عدم نیاز به مکان مورد نظر در طول سال است. بنابراین، دو یا حتّی ده نفر می تواننزد بزا   

 2هم منزلی را بخرند تا هر کدام در زمان خاصّی از آن استفاده کنند. آیا این گونه معامالت صحیح است؟
یان عقال رواج پیدا کرده و شرایط عامّه )عقل و بلوغ و اختیار و معیّن این نوع معامالت چون از جمله عقودی است که در م -

 . )آیت اهلل مکارم(شده و صحیح است« اوفوا بالعقود » بودن ثمن و مثمن( را دارد، شامل عموم قاعده 

نفر آپارتمان خود را به چند نفر  یکمثالً »چه حکم دارد.  یزمان یعوفروش نمودن در قالب ب یدخر پرسش.

 یزر ملک عبزداهلل و خزرداد و ت   یبهشتو ارد ینطوراست فرورد ینفروشد اما نحوء فروش ا یم یشههم یراب

 3؟«باشد و هکذا یدملک ز

 )ایت اهلل سیستانی( معامله مذکور باطل است. -

 شرایط فروشنده و خریدار
  4؟باشندباید داشته  چه شرایطی ام انجام معاملهگو خریدار به هن فروشنده

 است:در هنگام معامله، شرایطی بیان شده ده و خریدار فروشنبرای 

 بالغ باشند.  .1

 عاقل باشند.  .2

  .اکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیرى نکرده باشدح .1

 .قصد خرید و فروش داشته باشند .0

                                                 
   1192/11/10استفتاء:  یختار    121198شماره استفتاء:  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا. 1

   یمعامالت، حکم معامالت مشاع زمان یت،مکارم، استفتائات سا. 2

 هد 1018شعبان  1. سیستانی، استفتاء خصوصی، 1
 و فروش  ید، خر11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2181، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 0
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 کسى آنها را مجبور نکرده باشد.  .1

  .تیار مال در دست آنان باشددهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اخجنس و عوضى را که مى .1

 در ادامه ذکر خواهد شد. یتوضیح شرایط فوق و اختالف فتاو نکته:

 بلوغشرط اول: 

 معامله با بچّه نابالغ

 1معامله با بچه نابالغ چه حکمی دارد؟

 شود:معامله با بچّه نابالغ چند صورت دارد که احکام آن در ذیل بیان می

 و برای خود، شیئی را بخرد یا مالِ خود را بفروشد: باشدر معامله ه نابالغ مستقل دبچّالف. اگر 

کم قیمتی که  اشیای مگر درهر چند ولیّ او راضی به انجام معامله بوده و به او اذن داده باشد باطل است  وی، معامله با -
 (سیستانیت اهلل آی ،خامنه ایمام اامام،  )حضرت و متعارف است.ه ممیّز نابالغ در آنها معمول معامله بچّ

 مکارم(آیت اهلل . )معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد -

آیدت  امام،  )حضرت معامله صحیح است :ه نابالغ فقط صیغه معامله را جاری سازدو بچّ نماید ه نابالغ معاملهبچّ ولیّ با فرد اگر ب.

  (سیستانی اهلل

و کاال را به خریدار  به فروشنده برساند باشد که پول را و رابط وسیلهفقط ه نابالغ بچّنمایند و یکدیگر معامله  اگر دو نفر بالغ با ج.

 تحویل بدهد:

. )حضرت معامله صحیح است امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچّه جنس یا پول را به صاحب آن مى رساند -
 امام، آیت اهلل مکارم(

 سیستانی(آیت اهلل . )امام خامنه ای، صحیح استمعامله  -
 ،صداحبش طدرف  وکالدت از  به ه و آن بچّ دیگری باشدولیّ بچّه نابالغ یا فرد  مالِبلکه  مالِ بچّه نابالغ نباشد ،اگر جنس یا پولد. 

 معامله نماید:

 و متعارف است. )حضرت امام(ل ه ممیّز نابالغ در آنها معموکم قیمتی که معامله بچّ اشیای مگر درمعامله باطل است  -
 (سیستانی)آیت اهلل . صحیح استاو معامله  -

                                                 
؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب البیع، شرایط فروشنده و خریدار، االول؛ سیستانی، منهاج الصالحین،  ، بلوغو فروش یدخرشرایط ، 11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا. 1

 ؛2182، م2المسائل مراجع، ج یحتوض ؛12، م2ج
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 شرط دوم: عاقل بودن

 شرط سوم: داشتن حق تصرف در اموال

 تصرف دیوانه و سفیه و مفلس در اموال شخصی

توانزد  یا کسی مثل مفلس که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، مى 1آیا دیوانه و سفیه

  2مال خود تصرّف نمایند؟ در

 نمی تواند در مال خود تصرّف نمایند. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( -

 اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( : سفیه با رضایت ولیّ می تواند در اموال خود تصرف نماید. )حضرت امام، آیت3نکته

 ولیّ سفیه و دیوانه

 4ه و سفیه چه کسی است؟ولیِ دیوان

والیت بر فردی که در حال دیوانگی یا سفاهت بالغ شود، برای پدر، جد پدری و وصیّ آنها می باشد. و والیت بر فردی که  -
 بعد از بلوغ دیوانه یا سفیه شده است، برای حاکم شرع می باشد. )حضرت امام، امام خامنه ای( 

هت بالغ شود، برای پدر، جد پدری و وصیّ آنها می باشد. و والیت بر فردی که والیت بر فردی که در حال دیوانگی یا سفا -
 بعد از بلوغ دیوانه یا سفیه شده است، بنابر احتیاط واجب بین پدر یا جد پدری با حاکم شرع توافق شود. )آیت اهلل سیستانی(

 امام، آیت اهلل سیستانی(  : مفلس با رضایت طلبکاران می تواند در اموال خود تصرف نمایند. )حضرت5نکته

 حکم حاکم برای ثبوت حجر

  6آیا ثبوت محجوریت سفیه، متوقف بر حکم حاکم می باشد؟

 سفاهت قبل از بلوغ: 

 متوقف بر حکم حاکم نمی باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( -
 سفاهت بعد از بلوغ: 

 متوقف بر حکم حاکم می باشد. )حضرت امام( -
 نمی باشد. )آیت اهلل سیستانی(متوقف بر حکم حاکم  -

                                                 
 .کندیندارد، مصرف م ییغرض عقال یچکه ه اییهودهب یت که مال خود را در کارهااس یکس یهسف. 1

  یدارفروشنده و خر یط، شرا11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2210، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 2

  2211المسائل، م یحتوض یستانی،؛ س2210المسائل مراجع،  یح؛ توض1السفه، م یکتاب الحجر، القول ف یر الوسیله،تحر. حضرت امام، 1

و  ید، خر11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا1181و م 1181الصالحین، م منهاجسیستانی، ؛ 10و م 1السفه، م یکتاب الحجر، القول ف یر الوسیله،تحر. حضرت امام، 0
 فروش 

 2210م ،2ج المسائل مراجع، یح؛ توض2211المسائل، م یحتوض یستانی،؛ س1الفلس، م یکتاب الحجر، القول ف یر الوسیله،تحر. حضرت امام، 1

 1821، ش108، ص1ج ی،جلد11السفه و استفتائت  یکتاب الحجر، القول ف یله،الوس یر؛ حضرت امام، تحر1180، م1ج ین،منهاج الصالح یستانی،س. 1
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 تصرف در اموال در مرض موت  

 1رود، چقدر می تواند در اموال خود تصرف نماید؟در مرضى که انسان به آن مرض از دنیا مى

شود برساند و نیز اگر مال می تواند هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایى که اسراف شمرده نمى -
 به کسى ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است. )حضرت امام(خود را 

اگر مال خود را به قیمتش بفروشد، یا اجاره دهد اشکال ندارد ولى اگر مثلًا مال خود را به کسى ببخشد، یا ارزانتر از قیمت  -
ندازۀ ثلث مال او یا کمتر باشد تصرّف او صحیح معمول بفروشد، چنانچه مقدارى را که بخشیده یا ارزانتر فروخته است به ا

است؛ و اگر بیشتر از ثلث باشد، در صورتى که ورثه اجازه بدهند صحیح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بیشتر از ثلث 
 باشد. )ایت اهلل سیستانی(باطل مى

را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و  انسان مى تواند هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگرى ببخشد، یا جنسى -
عیال و میهمان برساند به شرط این که کامالً هوشیار باشد، ولى احتیاط مستحب آن است که در مرضى که با آن از دنیا مى 

 ( . )آیت اهلل مکارمرود )یعنى در آستانه مرگ( در بیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتى نکند، مگر با اجازه ورثه

 شرط چهارم: قصد خرید و فروش

 اختیارم: پنجشرط 
 2منظور از اختیار که از شرایط فروشنده و خریدار می باشد، چیست؟ و معامله بدون آن چه حکمی دارد؟

باشد فروشنده یا خریدار باید از روی اختیار معامله را انجام دهند و کسی به ناحق آنان را إکراه یا إجبار به انجام معامله نکرده  -
شخص دیگری او را امر به فروش یا کسى است که « هکْرَمُ»مقصود از و به عبارت دیگر، معامله إکراهی یا إجباری نباشد و 

ترسد آن شخص ضرری مالی یا جانی یا مخالفت با امر مذکور در هراس است و میاز ای که خرید شیئی نموده به گونه
ه خوف مذکور اقدام به خرید یا فروش نماید، که در این صورت معامله مذکور به نحوی که به واسط ضی به او برساندعِرْ

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( إکراهی محسوب شده و صحیح نیست.

 بودنیا صاحب اختیار مالک شرط ششم: 
د آن را معامله نمایند، یا شرعاً والیت خواهنمثمن یا ثمن( باشند که می) فروشنده یا خریدار باید شرعاً مالک جنس یا شیئی 

آن جنس یا شیء داشته باشند مانند والیت پدر برای تصرّف در اموال بچّه نابالغش، یا اینکه وکالت و اذن از طرف  بر مالکِ

ب مالک جنس هدم محسدو   شرعیِ مالک در انجام معامله داشته باشند و چنانچه فرد جنسی را که مالِ خودِ او نیست و ولیِّ

بیدع  »یدا  « معامله فضدولی »ای را شود و همچنین وکیل و مأذون از طرف مالک جنس نیز نباشد بفروشد، چنین معاملهنمی

 نامند که قسمتی از احکام آن در مسائل آینده خواهد آمد.  می« فضولی

                                                 
  2211، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

و  ید، خر11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،الثالث؛ امام خامنه ا ین،، شروط المتعاقد2ج ین،منهاج الصالح یستانی،الرابع؛ س ین،، شروط المتعاقد2ج یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 2
 فروش 
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 حکم معامله فضولی

آن مبیع یا ثمن معامله قزرار دهزد،    مال را به عنوان مالک اصلی یا صاحب اختیار مال نباشد و آن اگر کسی

 1معامله چه حکمی دارد؟

 :مبیع مال غیر است
خواهدد و فروشدنده موقدع    کند کدام ده کیلدو را مدی   خواهد و مشخص نمی مبیع کلی است؛ مثالً مشتری ده کیلو برنج میالف. 

 دهد:تحویل، مال غیر را به او تحویل 

که اختیار آن را ندارد به مشدتری بدهدد،   معامله نافذ است و اگر از جنسی: دهدانجام میفروشنده از طرف خودش معامله را اگر 
تواند آن را از طرفین معامله، هرکدام که بخواهد، مطالبه کند. اما فروشنده باید جنس را با آن مشخصات معین صاحب اصلی می

 شده، به مشتری بدهد.
)حضرت امام، امام  که مالک اجازه ندهد، معامله باطل است. در صورتی :دهدانجام میفروشنده از طرف مالک این معامله را اگر 

 خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(
صحت معامله منوط به اجازه صاحب اصلی : مبیع جزئی است )جنس مشخص و معینی مثل این کتاب، این ماشین، این خانه(ب. 

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( شود.می است که اگر اجازه دهد، نافذ

 :2تثمن مال غیر اس

هزار تومان 11کند کدام خواهد و مشخص نمیمیهزارتومان پول 11در مقابل فروش کاالیی، کلی است؛ مثالً فروشنده الف. ثمن 
 پرداخت شود:

که اختیار آن را نددارد بده فروشدنده بدهدد،     یپولمعامله نافذ است و اگر از : دهدمشتری از طرف خودش معامله را انجام می اگر
  1تواند آن را از طرفین معامله، هرکدام که بخواهد، مطالبه کند.صاحب اصلی می

 منه ای()امام خا لک اجازه ندهد، معامله باطل است.که مادر صورتی: دهدمشتری از طرف مالک این معامله را انجام میاگر 
صحت معامله منوط به اجازه صاحب اصلی است که اگدر  : (یک تراول مشخصشخص و معینی مثل پول م) جزئی است ب. ثمن

شدود و خریددار حقدی در آن    معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع میکه صاحب مال، در صورتی شود.اجازه دهد، نافذ می
 . )امام خامنه ای( ندارد

 :متوقف بر اذن مالک باشدکه صحت معامله صورتی در. 4نکته

 )امام خامنه ای( تواند مطالبه کند.چیزی از مشتری نمی: . گرفتن عوض را هم توسط فرد فضولی اجازه دهد1

یعندی اگدر مالدک اصدلی،      تواند عوض را از مشتری مطالبه کند.مالک می: اجازه ندهدگرفتن عوض را هم توسط فرد فضولی . 2
تواند به مشتری بگوید پول مرا ه بر امضای اصل معامله، رضایت دهد که پول جنس او به شخص فضولی داده شود، مالک نمیعالو

                                                 
 بودن  یارصاحب اخت یاو فروش، مالک  ید، خر11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2188و م 2181، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

که  یستن ینهزار تومان است؛ و چن یرصد گرم پن گویدیاست؛ مثالً فروشنده م یکل شود،یشده پرداخت م یداریمقابل جنس خر ثمن معامله( که) یزیموارد، چ یشتردر ب. 2
 یهم هست که جنس فروخته شده جزئ یاست. البته موارد یکه پرداخت شود، کاف یدر نظر داشته باشند. بلکه هر هزار تومان یخاص یاسکناس هزار تومان یدارخر یافروشنده 

  ین.مع یندر مقابل فالن زم ینیمع یناست؛ مثل فروش ماش

در اول  ینزم یمتبدهد. بر فروشنده هم واجب است آنچه به عنوان ق یزپول فروشنده را ن یدکه پول او را به فروشنده داده است، و بااست  یضامن مال شخص یتوجه شود مشتر. 1
  .آن برگرداند یکرده، به مالک اصل یافتمعامله در

 بودن  یارصاحب اخت یاو فروش، مالک  ید، خر11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا. 0
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 )امام خامنه ای( تواند از مشتری پول جنس را طلب کند.پرداخت کن. اما اگر فقط اصل معامله را اجازه داده است، می

 وظیفه فردی که کاالی دیگری را فروخته

بخواهزد   بعدشخصی مال دیگری را بدون اجازه مالک بفروشد و پول آن را صرف احتیاجات خود کند و اگر 

 1چگونه عمل نماید؟ عوض آن را به صاحب مال بدهد،

باید همان مبلغی را که به عندوان ثمدن )مدثالً پدول( از مشدتری       :اجازه قبض ثمن را هم بدهد. اگر مالک بعد از اجازه بیع، 1

 مالک بدهد و اگر تلف شده، مثل یا قیمت آن را بپردازد.گرفته، به 

 . اگر مالک، اصل فروش را ردّ کند:2

که مال در دست اوست، همان را به مالک باید مشتری یا هر کسی: برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن است .الف

 برگرداند.

که مال دست اوست، مثل یا قیمت مدال را  یا هر کسیباید مشتری  :برگرداندن عین مال به مالک اصلی ممکن نیست .ب

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی( به مالک برگرداند.

 ، مساله کاهش ارزش پول نیز باید لحاظ شود.پیدا کرده باشددرصورتی که ارزش پول کاهش  .1نکته

 حکم منافع مستوفاه:. 22نکته

)حضرت  را دریافت کند چه در این مدت استفاده شده باشد و چه استفاده نشده باشد.منافع مال خود  عوض مالک می تواند -
 امام(

مالک می تواند عوض منافع استفاده شده مال خود را دریافت کند و نسبت به منافع استفاده نشده اگر عرف آنها را موجود  -
جرت منافعی که اینگونه نمی باشد را نمی تواند فرض می کند مانند سکونت در خانه، می تواند اجرت آن را دریافت کند و ا

 . )آیت اهلل سیستانی(دریافت کند مانند منافع کتابهای شخصی که برای اجاره دادن نبوده است

 مالکیت منافع بیع فضولی تا زمان اجازه

 3اگر مالک بیع فضولی را اجازه دهد، منافع زمان عقد تا زمان اجازه چه حکمی دارد؟

ن است که مشترى و صاحب مال در منفعتى که براى جنس و عوض آن بوده با یکدیگر مصالحه کنند. احتیاط واجب آ -
 )حضرت امام(

منفعتهاى آن از موقع معامله، ملک مشترى است و چیزى را که مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله، ملک کسى  -
 اند. )آیت اهلل سیستانی(است که مال او را غصب کرده

                                                 
، 2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا81، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛  س10القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، م یع،کتاب الب یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

 بودن  یارصاحب اخت یاو فروش، مالک  ید، خر11درس

 18، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛  س10القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، م یع،کتاب الب یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 2

 11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س8القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، م یع،کتاب الب یله،الوس یرحر؛ حضرت امام، ت2188، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1
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 رضایت باطنی مالک در بیع فضولی کفایت

 1؟الزم است است یا اجازهکافی مالک باطنی ، رضایت بدون اذن قبلی آیا برای فروش ملک غیر

مالک در زمان بیع توجه البته اگر  معامله فضولی نمی باشد. در این صورت کافی است ودر زمان بیع، الک مرضایت باطنی  -
 )حضرت امام( این معامله فضولی است.اضی به بیع می شد، وجه بود، ربه بیع نداشته و می دانیم که اگر مت

 رضایت باطنی مالک کافی نیست و صحت معامله متوقف بر اجازه مالک است. )آیت اهلل سیستانی( -

 شرایط جنس و عوض آن
در هنگزام معاملزه چزه    )ثمزن(،  شزود  یکه عوض آن گرفته م یزی)مثمن( و چ شود یکه فروخته م یجنس

 2باید داشته باشد تا معامله صحیح باشد؟شرایطی 

 شند:ذیل را دارا با طرایشدر هنگام معامله باید باید ثمن و مثمن 
 .مقدار آنها با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد .1
 .قابل تحویل باشند .2

 معلوم باشد. ،ی کندمردم به معامله فرق م یلکه در جنس و عوض است، و به واسطه آنها م یاتیخصوص .3

 مثال عین مرهونه نباشد. .قِ حقّ دیگری نبوده و طِلْق باشدمتعلّ .4

 . مثمن، عین باشد نه منفعت یا عمل یا حق .5

 را ندارد( 1 مکارم شرطآیت اهلل .  )شدبیان خواهد در مسائل آینده شرایط فوق و اختالف فتاوی احکام 

 ثمن و مثمنمقدار معلوم بودن  :ولشرط ا
با وزن یا پیمانه یا شماره و  انمقدار آنطی که جنس یا عوض آن )مثمن یا ثمن( باید دارا باشند، آن است که یکی از شرای -

 3. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(مانند اینها معلوم باشد

 تفاوت در کیفیت اندازه گیری در شهرهای مختلف

در هنگام معاملزه چگونزه   ، شود معامله می و در شهر دیگر با دیدنا پیمانه در شهری با وزن یاگر کاالیی 

 4باید مقدار آن مشخص شود؟

تواند همان جنس را در شهری که با با وزن یا پیمانه بخرد ولی می آن را ایدبکنند،  با وزن یا پیمانه معامله می که در شهری -
 حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم() کنند، با دیدن خریداری نماید. معامله می دیدن

                                                 
 11، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س8القول فی شروط البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، م یع،کتاب الب یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

  ، شرایط جنس و عوض آن11، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج2191، م2اجع، ج. توضیح المسائل مر2

 صحت معامله  یط، شرا11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2191، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

 ؛ 2191، م2ج المسائل مراجع، یحتوض. 0
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 تفاوت در کیفیت اندازه گیری در حالتهای مختلف

چگونزه  در عرف در یک حالت با مشاهده فروخته شود و در حالت دیگر با وزن به فروش برسد، کاالیی که 

 1باید معامله شود تا صحیح باشد؟

 ،  . به عنوان نمونهباشدست میصحّت معامله تابع آنچه در عرف متعارف و مرسوم ا

رسد صحّت فروش آن تابع اگر میوه تا وقتی روی درخت است با دیدن فروخته می شود و بعد از چیدن با وزن به فروش می .1

 حالتی است که در عرف به هنگام معامله معمول است. 

هنگام  ،ندی شده عددی به فروش برسدگر شیر در حالتی که بسته بندی نشده کیلویی به فروش می رسد و در حال بسته با .2

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( گردد.معامله مطابق با آن رفتار می

 مشخص کردن مقدار کاالی وزنی با پیمانه

  2؟معامله کرد  شودمی کنند، با پیمانهرا که با وزن خرید و فروش می ئیآیا کاال

کیلو خواهد ده میکه اگر مثالً صورت  معامله کرد، به این شودمی یمانهکنند، با پرا که با وزن خرید و فروش می کاالئی -
 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی( گیرد ده پیمانه بدهد.گندم می کیلو گرم ای که یکگندم بفروشد با پیمانه گرم

 از مقدار کاال دادن فروشنده اطالع

مساحت، متزر و   یمانه،ه مثمن از نظر وزن، پشناخت مقدار و انداز - آیا برای مشخص شدن مقدار یک کاال

 3خبر دادن فروشنده کافی است؟ - مانند آن

 ()حضرت امام خبر دادن فروشنده کافی است. -
گفتار فروشنده موجب حصول یقین یا اطمینان برای خریدار  بایداحتیاط واجب  هرچند بنابرخبر دادن فروشنده کافی است  -

  ()آیت اهلل سیستانی بودن فروشنده و فاسق بودن آن نیست. گردد و در این حکم فرقی بین عادل

 نسبت به مقدار یک کاال بعد از معاملهشف خالف ک

اگر بعد از انجام معامله، مشخص شود مقدار مشخص شده برای کاال اشتباه بوده است، خریدار چه وظیفه 

 4ای دارد؟

 :اشداگر کاال )مثمن( کمتر از مقدار ذکر شده در معامله بالف. 

گیرد و اگر آن را تواند معامله را فسخ نماید یا آن را امضاء کند، چنانچه معامله را فسخ نماید تمام ثمن را پس میخریدار می  -
، آیت شود و فروشنده باید مقدار نقصان را به خریدار بپردازد. )حضرت امامامضاء نماید از ثمن به نسبت کاستیِ مثمن کم می

                                                 
  92، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س2م ین،شروط العوض یالقول ف یع،روط البش یالقول ف یع،کتاب الب یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

 ؛ 2192، م2ج المسائل مراجع، یحتوض. 2

  91، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س1م ین،شروط العوض یالقول ف یع،شروط الب یالقول ف یع،کتاب الب یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

  91، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س1م ین،شروط العوض یالقول ف یع،شروط الب یالقول ف یع،کتاب الب له،یالوس یرحضرت امام، تحر. 0
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 (  اهلل سیستانی
 :اگر کاال )مثمن( بیشتر از مقدار ذکر شده در معامله باشد ب.

آیت ) مقدار زیادتر ملک فروشنده است و خریدار بین فسخ معامله و امضاء آن به همان ثمن مقرّر شده در معامله مخیّر است. -
 (اهلل سیستانی

 باشندتحویل  قابلدوم: شرط 
و گرنه معامله صحیح باشند تحویل د دارا باشند، آن است که قابل یکی از شرایطی که جنس یا عوض آن )مثمن یا ثمن( بای -

بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده یا مالی که غصب شده و دسترسی به آن برای خریدار و فروشنده ممکن   ،نیست
یت اهلل سیستانی، باشد. )حضرت امام، امام خامنه ای، آنیست و هیچ یک از طرفین قدرت تسلّط بر آن را ندارند صحیح نمی 

 1آیت اهلل مکارم(

 خرید و فروش کاالی غیر قابل تحویل به همراه ضمیمه قابل تحویل

به خریزدار  تواند آن را که می کاالیی دیگر )ضمیمه(با  اگر فروشنده جنسی که قابل تحویل نیست را همراه

 2معامله چه حکمی دارد؟ بفروشد، تحویل دهد

ی ا شدی بدا   رود در آینده قابل تحویل باشد مثل اسب فراری یا ماشین سرقت شده را همدراه میاگر فروشنده جنسی که احتمال 
نیز تا در صورت دسترسی بر جنس آن را  بفروشد ،تحویل دهدبه خریدار تواند آن را میو  دارای ارزش مالی معتنا به باشدکه دیگر 

 تحویل خریدار دهد: 

 ، آیت اهلل مکارم(3حضرت امامبنابر احتیاط واجب صحیح نیست. ) معامله -
 . )آیت اهلل سیستانی(معامله صحیح است -

 خرید و فروش کاالی غیر قابل تحویل که مشتری می تواند به آن دسترسی داشته باشد

چزه  را که خریزده بدسزت آورد، معاملزه     کاالییریدار بتواند ولی خنباشد به تحویل کاال قادر  اگر فروشنده

 4حکمی دارد؟

بفروشد و خریدار بتواند آن را یا ماشینی را که سرقت شده کرده  اسبی را که فرارفروشنده ح است، مثالً اگر معامله صحی -
معامله اشکال ندارد و صحیح یا زمینی را که غاصب غصب نموده بفروشد و خریدار بتواند آن را از غاصب بگیرد  پیدا کند

 تانی(. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیسباشدمی

 آنجنس و عوض یات خصوصمشخص بودن سوم: شرط 
و  خصوصیاتجنس ثمن و مثمن و  یکی از شرایطی که جنس و عوض آن )مثمن و ثمن( باید دارا باشند، آن است که -

کند را معیّن نمایند بنابراین عواملی مانند رنگ، طعم، قیمت اختالف پیدا میاست و به واسطه آنها دو  آنی که در صفات

                                                 
 صحت معامله  یط، شرا11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2191، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

  2191، م2المسائل مراجع، ج یح؛ توض111، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،س. 2

 متفاوت است که با توجه به عدم نیاز به آن، مساله بیان نشده است. . شایان ذکر است نظر حضرت امام نسبت به عبد و کنیز1

  صحت معامله یط، شرا11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا111، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،الخامس؛ س ین،شروط العوض یع،حضرت امام، کتاب الب. 0



11 

 

وبیّت و عدم مرغوبیّت، رقیق یا غلیظ بودن، ماندگاری و دوام و عدم ماندگاری چنانچه موجب شود ارزش جنس و قیمت مرغ
.اما آنچه موجب اختالف قیمت نمی شود معلوم باشدباید کند، فرق  میل مردم به معاملهآن عرفاً متفاوت گردد و در نتیجه 

ها، گروهی به خرید آن رغبت داشته باشند و گروهی دیگر میل و سلیقهتعیین آن الزم نیست هر چند به خاطر اختالف 
 1رغبتی به خرید آن نداشته باشند. )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 وده و طلق باشدق حق دیگری نبچهارم: متعلّشرط 
طوری که با ه ق حق دیگری نباشد، بمتعلّ اشند، آن است کهیکی از شرایطی که جنس یا عوض آن )مثمن یا ثمن( باید دارا ب -

. مثالً مالی را که راهن به عنوان گرو و رهن شرعی در نزد مرتهن آن شخص از میان برود حقّ ،مالک خارج شدن از ملکِ
نماید. )حضرت  )گرو گیرنده( گذاشته نمی تواند بفروشد مگر آنکه این عمل با اذن یا اجازه مرتهن باشد یا راهن فکّ رهن

 2امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 داده شده خرید و فروش ملکی که اجاره

 3آیا می توان ملکی را که اجاره داده شده است، معامله کرد؟

أجر است و اگر مست مالِ ،ت اجارهندارد ولی استفاده آن ملک در مدّ اند اشکالخرید و فروش ملکی که آن را اجاره داده -
باشد، پس از اطالع به  اند یا به گمان اینکه مدت اجاره کم است، ملک را خریدهآن ملک را اجاره داده خریدار نداند که

 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( هم بزند.ه تواند معامله خودش را بکیفیت می

 ؟می باشد یمال االجاره از چه کسامله شود، در مدت باقیمانده اجاره، اگر ملکی که اجاره داده شده مع

 4با توجه به عدم دسترسی به فتوای صریح از مراجع بزرگوار، در پاورقی، حکم قانونی مساله بیان می شود. -

                                                 
 صحت معامله  یط، شرا11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2191، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

 صحت معامله  یط، شرا11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2191، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 2

 ، احکام اجاره 01درس، 2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2191، م2المسائل مراجع، ج یحتوض. 1

 به اجاره مورد انتقال حق موجر آیا دیگر بعبارت   بفروشد ، آیا با توجه به اینکه قرارداد اجاره عقدی الزم است مالک ) اجاره دهنده ( می تواند ملکی را که اجاره داده است . س. 0
 دارد  را غیر

 اینکه مگر است باقی خود قوت به اجاره عقد همچنان و  می تواند عین مستاجره ) آپارتمان ( را به دیگری بفروشدقانون مدنی مالک) همان اجاره دهنده(  098به موجب ماده ج. 
 .گردد می اجاره مورد تخلیه به موظف مستاجر فروش از پس اینصورت در باشد داشته را اجاره قرارداد فسخ حق ، انتقال صورت در که باشد کرده شرط اجاره عقد در مالک

 درصورتی که مالک برای خود در عقد اجاره حق فسخی پیش بینی نکرده باشد سرنوشت عقد اجاره چه خواهد شد  اما

آن را ره ، قراردادی الزم است و نمی توان در این گونه موارد، مالک می تواند با خیال راحت ملک خود را بفروشد و مالک جدید نیزحق بیرون کردن مستاجر را ندارد زیرا قرارداد اجا
 .تبه هم زد و خرید و فروش مربوط به عین ملک است نه منفعت آن که طبق قرارداد اجاره پیشتر برای مدت معینی به مالکیت مستاجر در آمده اس

روش ، منافع ملک تا انقضاء مدت بنابراین اگر شخصی ملک اجاره داده شده ای را بخرد مالک عین آن شده است ولی منفعت همچنان متعلق به مستاجر می باشد و با خرید و ف
اگر مالک جدید از وجود مستاجر در ملک پرواضح است  .شود سپری اجاره مدت تا کند صبر باید ، نماید استفاده آن منفعت از بخواهد خریدار اگر و شود نمی منتقل  اجاره به او

 .قدام به فسخ و برهم زدن معامله ) بیع (کندا واندت می قانونا  بی اطالع باشد و فروشنده این موضوع را کتمان کند ، خریدار

 را خود ملک(  موجر)  مالک ، اجاره اگر در زمان عقد به عبارتی دیگر  وضعیت ودیعه یا عنوان صحیح قرض الحسنه و اجاره بها بین مستاجر و خریدار جدید چگونه خواهد بود س. 
 باید مستاجر ، اجاره مورد انتقال از بعد ایا  رض الحسنه) پول پیش( را باید از مالک قبلی مطالبه کند یا مالک جدید ق بلغم مستاجر ، اجاره مدت پایان در صورت این در بفروشد،

 بپردازد  قبلی مالک به همچنان یا کند پرداخت جدید مالک به را بها اجاره

: منتقل الیه ) خریدار جدید ( بعنوان قائم مقام ضمن انتقال حق و حقوق ، تکالیف قانونی  1111صوب آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر م 11ماده  2برابر با تبصره ج. 
یرات و خسارت تاخیر در تحویل نیز بر عهده اوست. البته قائم مقامی خریدار جدید در حدود حقوق و تعهدات عینی و دینی مربوط به خود عین مستاجره است مثل تعهد به تعم

ای مستاجر بدوزد ، اما در سایر شرایط اجاره نامه قائم مقام نیست ، مثل اینکه در شروط ضمن عقد اجاره شرط فعل شده باشد که موجر یک دست کت و شلوار بر عین مستاجره
 .که در اینصورت خریدار تکلیفی به انجام شرط ندارد، چرا که ارتباط مستقیمی به مال موضوع اجاره ندارد
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 خرید و فروش اموال وقفی

 1ی چه حکمی دارد؟و فروش اموال وقف یدخر

مگر در موارد استثنایی که در مسائل وقف ذکر شده باطل است ز نیست و معامله آن شده، جایکه وقف  خرید و فروش اموالی -
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم( است.

 خرید و فروش اموال وقفی مساجد

 2آیا فروختن در و پنجره و چیزهاى دیگر مسجد جایز است؟

مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان اموال د حرام است و اگر فروختن در و پنجره و چیزهاى دیگر مسج -
مسجد کنند. و چنانچه به درد آن مسجد نخورد، باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولى اگر به درد مسجدهاى دیگر هم 

توانند آن را بفروشند. نخورد، در مصالح عامه مثل حسینیه استفاده شود و اگر قابل استفاده در مصالح عامه هم نیست، می
 )حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(

مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان اموال فروختن در و پنجره و چیزهاى دیگر مسجد حرام است و اگر  -
جدهاى دیگر هم مسجد کنند. و چنانچه به درد آن مسجد نخورد، باید در مسجد دیگر مصرف شود، ولى اگر به درد مس

 توانند آن را بفروشند. )آیت اهلل مکارم(نخورد، مى

)حضرت امام،  اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نماینددرصورت فروش، پول را  نکته:

 امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم(

 خرید و فروش زمینهای وقفی

 1نهای وقفی چه حکمی دارد؟خرید و فروش زمی

)حضرت امام، امام جایز نیست و فروش اعیان وقفی دیگر بنابر احتیاط واجب جایز نیست.  مساجد و مشاهد مشرفهفروش  -
 خامنه ای(

از آنجا که تنها در وقف مسجد تحریر ملک اتفاق می افتد لذا با خراب شدن مسجد عرصه از وقفیت خارج نمی شود حتی  -

                                                                                                                                                                        
 : گرفت نظر در را حالت یا فرض دو باید به سئوال فوق  برای پاسخبنابراین 

 هنوز را ودیعه اگر همچنین و  در این صورت مستاجر باید اجور ماه های پس از انتقال: خریدار عالم به وجود عقد اجاره بوده و با اطالع از این موضوع اقدام به خرید کرده است .1
اجاره، به مالک جدید پرداخت نماید. در این فرض چنانچه اجاره بهای یکسال توسط مالک قبلی دریافت شده باشد مالک  ردادقرا در مقرر میزان به باید باشد نکرده پرداخت

له منظور و ا در ارزیابی ثمن معامجدید حق رجوع به مستاجر و فروشنده را ندارد چرا که ملک را با وضعیت موجود خریداری کرده است و می بایستی در هنگام خرید این موارد ر
 . بدهد او به هم را بها اجاره و کند مطالبه جدید خریدار از را شده داده الحسنه قرض مبلغ بایست می همچنین مستاجر به هنگام تخلیه ،  .کسر می کرد

قانون مدنی  11رت خریدار می تواند با استناد به ماده در اینصو د: خریدار از وجود عقد اجاره اطالع نداشته باشد و ملک را به قیمت یک ملک آزاد و بدون مستاجر خریده باش .2
خریدار از خیار خود جهت فسخ معامله بعنوان خیار تخلف از شرط ضمنی یا با استناد به خیار غبن به خاطر اینکه یک ملک مسلوب المنفعه را خریداری کرده فسخ نماید . اما اگر 

 . وسط مالک قبلی را از مستاجر و یا مالک قبلی مطالبه کنداستفاده نکند نمی تواند اجاره بهای دریافت شده ت

 ، احکام وقف، فروش مال وقف شده19، درس2؛ امام خامنه ای، رساله آموزشی، ج2190، م2. توضیح المسائل مراجع، ج1
، احکام وقف، فروش مال 19، درس2م خامنه ای، رساله آموزشی، ج؛ اما911، م1. العروه الوثقی، کتاب الصلوه، فصل فی بعض احکام المسجد، الثانی؛ توضیح المسائل مراجع، ج2

 ؛ 1118، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11وقف شده؛ حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب الوقف، م
و  1111م ،2سیستانی، منهاج  الصالحین، ج ؛ده، احکام وقف، فروش مال وقف ش19، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا؛ 11کتاب الوقف، م تحریرالوسیلۀ، ،. حضرت امام1

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=1&catid=01111&mid=211921؛ مکارم، سایت، استفتائات،  1119مو  1011م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40363&mid=251923
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لذا فروشش جایز نیست. اما غیر مسجد نیز فروشش جایز نیست مگر اینکه موقوفه خراب شود به  عذر باشداگر تعمیرش مت
 گونه ای که برگشت عنوان مطلقا مقدور نباشد و استفاده از عرصه آن هم به گونه دیگری مقدور نباشد. )آیت اهلل سیستانی(

 )آیت اهلل مکارم( معامله اموال موقوفه باطل است. -

 فروش خانه ای که زمین آن وقفی است خرید و

 1خرید و فروش خانه هایی که زمین های آن وقفی می باشد، چه حکمی دارد؟

اجاره همچنین  نفسه اشکال ندارد. یساختمان آن فامتیاز آن و و فروش  یدخر یول یستن یزجا یوقف ینو فروش زم خرید -
 )امام خامنه ای( شکالى ندارد.ا، از متولى در صورتى که موافق با وقف باشدزمین کردن 

 عین بودن کاال )مثمن(   پنجم:شرط 
 2آیا در خرید و فروش، عین بودن مبیع شرط است؟

 شرط نیست. )امام، امام خامنه ای، آیت اهلل مکارم( -
 شرط است. )آیت اهلل سیستانی( -

جود باشد مانند زمین و ساختمانی که اکنون مو( عالم خارج)مراد از عین بودن مثمن، آن است که شیء مذکور یا در بیرون  نکته:

موجود هستند یا اینکه در ذمّه باشد و در این رابطه فرقی نیست که مثمن در ذمّه فروشنده باشد یا مثمن در ذمّه دیگری باشد مانند 

 . به شخص ثالث بفروشد (با رعایت شرایط شرعی آن) اینکه فرد طلبی را که از دیگری دارد

 فروش منفعت

 3ش منفعت چه حکمی دارد؟فرو

 فروش منفعت صحیح است. )حضرت مرحوم، امام خامنه ای( -
. لکن فرد می تواند صحیح نیستمعامله را بفروشد،  مثالً منفعت یک ساله خانهفرد اگر فروش منفعت باطل است. بنابر این  -

 نی(منفعت یک ساله منزلش را به دیگری اجاره دهد یا مصالحه نماید. )آیت اهلل سیستا

 فروش عمل 

 4فروش عمل مانند عمل خیّاطی یا بنّایی یا تعمیرات، چه حکمی دارد؟

 فروش عمل صحیح است. )مرحوم امام، امام خامنه ای( -
 تواند خویش را به عنوان اجیر برای انجام عمل معیّن اجاره دهد. )آیت اهلل سیستانی(باشد البته فرد میفروش عمل باطل می -

                                                 
 استفتاء: یختار  112221و شماره استفتاء:  1191/18/11استفتاء:  یختار  111101سوال شماره  ی،استفتاء خصوص ی،امام خامنه ا. 1

1191/11/12 
 جنس و عوض آن   یط، شرا11درس ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2191، م2المسائل مراجع ،ج یحتوض. 2

 جنس و عوض آن  یط، شرا11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا2191، م2المسائل مراجع ،ج یحاالول؛ توض ین،شروط العوض یع،حضرت امام، کتاب الب. 1

 یط، شرا11درس ،2ی، جرساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا 01و م ینشروط العوض یع،، کتاب الب2ج ین،منهاج الصالح یستانی،االول؛ س ین،شروط العوض یع،حضرت امام، کتاب الب. 0
 جنس و عوض آن
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 فروش حق

 2یا حق اختصاص، چه حکمی دارد؟ 1قوقی که قابل نقل و انتقال است( مثل حق التحجیرفروش حق )ح

 (ایت اهلل مکارم، صحیح است. )حضرت امام، امام خامنه ای -
 تواند حق مذکور را به دیگری مصالحه نماید. )آیت اهلل سیستانی(بنابر احتیاط واجب صحیح نیست لکن فرد می -

 منففعت یا حق بودن ثمن معامله

 3می تواند منفعت یا حق باشد؟، ثمن معاملهآیا 

ه چنانچه خریدار بمنفعت یا عمل یا حق قابل نقل و انتقال نیز باشد. بنابراین  تواندثمن در معامله عالوه بر عین بودن، می  -
ساله خانه  را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک فرد ماشینیمثالً  اشکال ندارد. بدهد خود را جای پول، منفعت ملکِ

 د. )مرحوم امام،امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی(واگذار کن به او به عنوان ثمن معاملهخود را 

 خرید و فروش امتیاز وام

 4؟دارد یچه حکم یوام بانک یازو فروش امت یدخر

 یکه برا یبانک یالتسهت یاوام  یافتدر یازکشور، امت یاگر بر اساس قانون نظام بانک یول یست،ن یزو فروش وام جا خرید -
با مراعات  ی،به صورت مجان یاوجه و  یافتتواند در قبال در یم یازباشد، صاحب امت یربه غ یگذار قائلند، قابل واگذار یعهود

 . )امام خامنه ای(واگذار کند اخود ر یازمربوط، امت یمراحل قانون
 مکارم(. )ایت اهلل در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد -

 فقدان شرایط معامله و وظیفه خریدار و فروشنده
 5اگر یکى از شرطهایى که گفته شد، در معامله نباشد معامله چه حکمی دارد؟

. 1معامله باطل است، ولى اگر خریدار و فروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند تصرّف آنها اشکال ندارد -
 آیت اهلل مکارم()حضرت امام، آیت اهلل سیستانی، 

 :1نکته

اگر فقط رضایت معاملی باشد و با فرض اطّالع از بطالن معامله فروشنده و خریددار راضدی بده تصدرّف در مدال یکددیگر        .1

                                                 
  ، می باشد.تحجیر به معنی عالمت گذاری قسمتی از زمین موات به نیت و قصد احیاء آن زمین .1

 ،2ی، جرساله آموزش ی،؛ امام خامنه ا191و المسائل المنتخبه، م ینشروط العوض یع،، کتاب الب2ج ین،منهاج الصالح یستانی،االول؛ س ین،شروط العوض یع،حضرت امام، کتاب الب. 2
  9811211111: یریکد رهگ ی،مکارم، استفتاء خصوص؛ جنس و عوض آن یط، شرا11درس

جنس و  یط، شرا11، درس2ج ی،رساله آموزش ی،امام خامنه ا ین؛شروط العوض یع،، کتاب الب2ج ین،منهاج الصالح یستانی،االول؛ س ین،شروط العوض یع،حضرت امام، کتاب الب. 1
 عوض آن

  1191/11/11استفتاء:  یختار    908112شماره استفتاء:  ی،اسفتاء خصوص ی،وام؛ امام خامنه ا یازو فروش امت یداحکام وامها، خر ی،ور بانکاستفتائات، حقوق، ام یت،مکارم، سا. 0

  ؛2191، م2. توضیح المسائل مراجع، ج1

ق حق دیگری بوده، برای جواز تصرف در مال  رضایت صاحب حق نیز . شایان ذکر است حکم مذکور در غیر مورد شرط چهارم از شرایط عوضین است  و در مواردی که مال متعل1
 الزم است.

 11، م2؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج11. حضرت امام، تحریر الوسیله، کتاب البیع، م1
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 یکدیگر را برگردانند. لنباشند، بر خریدار و فروشنده واجب است اموا
 در این مسأله فرقی بین جهل به حکم و علم به آن نیست. .2
یی را که به معامله فاسد تحویل گرفته است بفروشد، معامله فضولی خواهد بود و احکام معامله فضدولی را  اگر خریدار کاال .1

 دارا می باشد.

 کاال احکام معامله هنگام اعالم قیمت خرید
مت مدورد  برای فروشنده الزم نیست قیمت خرید کاال یا قیمت تمام شده آن را به مشتری اعالم کند بلکه می تواند کاال را به قی

قیمدت خریدد و رأس   و چنانچده در معاملده   است  به این گونهکه غالب معامالت توافق بفروشد و نامی از قیمت خرید نبرد همچنان 
 احکام خاصی دارد که در مسائل آینده بیان می شود.  ،المال کاال ذکر شود

 معامله به اعتبار خبر دادن یا خبر ندادن فروشنده از قیمت خریداقسام 
 1امله به اعتبار خبر دادن یا خبر ندادن فروشنده از قیمت خرید، چه اقسامی دارد؟مع

 به چهار قسم تقسیم می شود:معامله به اعتبار تقسیم فوق 

 شود.کند که از آن به بیع مساومه تعبیر مى فروشنده قیمت خرید را به مشترى اعالم نمى .1

فروشد که از آن به بیع مرابحه تعبیر زیادتر مىقیمت ه بکاال را  کند. واعالم مى به مشتریفروشنده قیمت خرید را  .2

 می شود.

 فروشد که از آن به بیع مواضعه تعبیر می شود.کند. و کاال را به قیمت کمتر مىفروشنده قیمت خرید را به مشتری اعالم مى .1

 شد که از آن به بیع تولیه تعبیر می شود.فروکند. و کاال را به قیمت خرید مىاعالم مى به مشتریفروشنده قیمت خرید را  .0

 )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

 دروغ گفتن قیمت خرید
 2، معامله چه حکمی دارد اگر فروشنده به هنگام فروش کاال در اعالم قیمت خرید آن دروغ بگوید

یح است و حق خیار فسخ دارد و می اگر خریدار متوجّه شود که فروشنده کاال را به مبلغی که گفته نخریده است ، معامله صح -
تواند معامله را فسخ نماید یا آن را به همان بهای مقرّر در معامله امضاء نماید و در این حکم فرقی نیست که فروشنده عمداً 

 دروغ گفته یا اشتباه کرده باشد. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(

 بیان خصوصیات کاال همراه با گفتن قیمت خرید
خزودش  آیا می تواند به قیمزت خریزد   جنس را به مشتری بگوید،  و رأس المال وشنده قیمت خریداگر فر

 3را هم بیان کند؟ ای که آن کاال را انجام داده است، کند یا باید خصوصیات دیگر معاملهاکتفا 

نقش دارد و بر وی در و در خریدِ خریدار شود زیاد می و واسطه آنها قیمت مال کمه ی را که بیچیزها تمامالزم است  -

                                                 
 النسیئۀ، إلحاق فی المساومۀ و المرابحۀ و المواضعۀ و التولیۀ  ، الفصل الثامن النقد و2ج ین،منهاج الصالح یستانی،المرابحه؛ س یالقول ف یع،کتاب الب یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1

  211، م2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س1المرابحه، م یالقول ف یع،کتاب الب یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 2

  211و م 210و م 211و م 211و م 219باس از م، اقت2ج ین،منهاج الصالح یستانی،؛ س2المرابحه، م یالقول ف یع،کتاب الب یله،الوس یرحضرت امام، تحر. 1
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به همان و فرقی ندارد که بخواهد آن را با قیمت بیشتر با سود بفروشد یا بگوید ماند را صورت عدم اعالم و تذکّر مخفی می
 ، کلّی خریده یا جزئی.نقد خریده است یا نسیهکاال را یا کمتر از آن بفروشد، مثالً باید بگوید که خرید  قیمت

شود با معامله سابق که امله فعلی که با خریدار انجام می شود و در آن قیمت خرید به مشتری گفته میو به طور کلّی اگر مع
فروشنده خودش کاال را خریداری کرده تفاوتی در جهات و خصوصیات دارد که چنانچه به خریدار اعالم نشود، خریدار فکر 

باشد و این امر به نوعی فریب دادن خریدار محسوب هم میکند معامله فعلی با معامله سابق در جهات و خصوصیات مثل می
 شود و در خریدِ خریدار نقش دارد، باید ویژگی های مذکور را به خریدار اعالم نماید. )حضرت امام، آیت اهلل سیستانی(می

خواهدد  ست و حال میچنانچه فروشنده آن را نسیه خریداری کرده ا اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید،: 1نکته

کاال را با سود بفروشد، واجب است نسیه بودن معامله و مدّت آن را به خریدار بگوید و اگر آن را به خریدار نگوید، خریدار مخیّر است 
واهد کاالی خو اگر فروشنده می 2معامله را فسخ نماید یا آن که معامله را امضاء نموده و پرداخت ثمن را به همان مقدار تأخیر اندازد.

مذکور را به زیان یا بدون سود و زیان بفروشد باز هم واجب است نسیه بودن معامله و مدّت آن را به خریدار بگوید و اگدر آن را بده   
خریدار نگوید، خریدار می تواند معامله را فسخ نماید یا آن را به همان قیمتی که معامله بر آن واقع شده امضاء نماید ولی حق شرعی 

 یر در پرداخت ثمن را به مقدار زمانی که فروشنده کاال را نسیه خریده و پرداخت ثمن را تأخیر انداخته ندارد. )آیت اهلل سیستانی(تأخ

                                                 
  211، م2. سیستانی، منهاج الصالحین، ج1

هزارتومان نقداً به مشتری بفروشد، باید بگوید که من این پارچه را نسیه سه 11هزار تومان سه ماهه خریداری کرده و حال می خواهد آن را 11. مثالً اگر فروشنده پارچه ای را 2
 هزار تومان را سه ماه دیگر به فروشنده بدهد.11اگر نگوید خریدار مخیّر است معامله را فسخ نماید یا آن که معامله را امضاء نماید و پول خرید کاال یعنی ماهه خریده ام و 


