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ومنا...التوفيق
محّمـدتقي کاشـاني نیا

عضو هیئت علمي دانشگاه شهید بهشتي 
و مسئول مؤسسه فَرهنگي نهج القرآن
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پیشگفتار:
علم فقه و احكام از وسیع ترین و گسترده ترین علوم اسالمی است که تاریخ آن از 
بسیاری از دیگر علوم اسالمی جلوتر است. در فقه، احكام و مسائل فراوانی وجود 
دارد که شامل شؤون مختلف زندگی بشر می باشد و پاسخگوی نیازهای متنوع 
انسان ها  مادی و معنوی، دنیائی و آخرتی، فردی و اجتماعی، جسمی و روحی 
است. از این رو برخی از موضوعات فقهی به رابطه انسان با خداوند نظر دارد که در 
قالب عبادات مثل: نماز، روزه، حج، اعتكاف و... شكل گرفته است. برخی دیگر به 
مسؤلیت های اجتماعی و سیاسی مربوط می شود که در ابواب مناسبی مثل، جهاد، 
دفاع، امربه معروف و نهی از منكر و... جمع آوری شده است. برخی دیگر نیز در 
مورد شرائط بهره مندی انسان از مواهب یا نعمت های طبیعی و حدود و چارچوب 
انواع خوردنی ها،  با طبیعت خالصه می شود مثل:  انسان  روابط  آن است که در 
آشامیدني  ها، شكار، ذبح حیوانات، لباس ها، مكانها و... بعضی از احكام فقهی ناظر 
است به اولویت های افراد نسبت به دیگر افراد در بهره مندی از مواهب طبیعی و 
مالكیتها از قبیل: احیای موات، زراعت، ارث، تملّک تولیدات و محصوالت و... برخی 
دیگر نیز به معامالت و نقل و انتقالها و فعالیت های اقتصادی و مالی ارتباط پیدا 
می کند مانند: بیع و ِشراء )خرید و فروش( اجاره، ُجعاله و حق العمل کاری، هبه یا 
بخشش، صلح و... برخی نیز به َضمانتها و ذمه مانند: َغصب، حواله، َدین و... برخی 
هم به شرکت های میان سرمایه و سرمایه، یا میان سرمایه و کار و مانند آن مربوط 

می شود مثل َشرکت و مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و...
با توجه به آنچه که گفته شد روشن می شود: احكام و ابواب فقهی بسیار گسترده 
است و فقهای عالیقدر و بزرگوار شیعه در طول قرن های متمادی با بهره گیری 
از منابع مهم فقهی ـ یعنی کتاب )قرآن( و سنت و عقل و اجماع و عرف و سیره 
متشرعین و... ـ آنها را در ابواب و یا بخش های مختلف به صورت گسترده مورد 

بحث و بررسی قرار داده اند.
ما در این کتاب می کوشیم تا آن دسته از احكام فقهی مربوط به امور مالی را که 
بیشترین کاربرد در تولید، توزیع و مصرف برای جامعه دارد در فصول و بخش های 
گوناگون به گونه ای تنظیم کنیم که مورد استفاده کسانی واقع شود که در زمینه 
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کسب و تجارت و خرید و فروش و به طور کلی در امور معامالتی و بازار فعالیت 
تا  بازرگانان موجب می شود  نیاز  و  ابتالء  فقهی مورد  احكام  دانستن  زیرا  دارند، 
معامالت و مبادالت این افراد هر چه بیشتر در چارچوب احكام دینی و شرعی 
قرار گیرد و همچنین اموال و دارائی های حالل آنان با مال حرام، یا شبهه ناک و یا 

مشكوک مخلوط نشود و زحمتها و رنج های آنان در دنیا و آخرت تضییع نگردد.
در روایات به کسب و تجارت و بازرگانی و تولید بسیار ترغیب شده است؛ چنانكه 
امام صادق )ع( در حدیثی از حضرت علی )ع( چنین نقل کرد که فرمود: به تجارت 
اشتغال پیدا کنید تا برکات الهی بر شما نازل شود. من از پیامبر اکرم )ص( شنیدم 
که فرمود: رزق و روزی )حالل( ده بخش دارد، نه بخش آن در تجارت است و تنها 

یک بخش آن در غیر تجارت فراهم می آید1. 
و  تجارت  رها کردن  الَعقل«2.  ینُقُص  التِّجاره  »تَرُک  فرمود:  نیز  )ع(  امام صادق 

بازرگانی موجب کاهش عقل و خرد آدمی است. 
امام موسی بن جفعر )ع( فرمود: » َمن َطلََب هَذ الرِّزق ِمن ِحلِّه لِیُعوَد بِه َعلی نَفِسه 
َو ِعیالِه کاَن َکالُمجاِهِد في َسبیِل اهلل«3. هر کس از راه حالل به کسب رزق و روزی 
خود بپردازد تا صرف زندگی خود و خانواده اش کند، مانند کسی است که در راه 

خدا به جهاد می پردازد.
در این زمینه دهها حدیث وارد شده که باید توجه داشت این احادیث و روایاتی که 
مردم را به کسب روزی حالل ترغیب و تشویق و عالقمند می کند همۀ آنها ناظر به 
کسب و تجارت از راه حالل و مشروع می باشد؛ چنانكه امام صادق )ع( در حدیثی 
فرمود: » اِنَّ اهللَ َعزَّ َو َجل َخلََق الَخلَق َو َخلََق َمَعُهم اَرزاَقُهم َحالالً َفَمن تَناَوَل َشیئاً 
ِمنها َحراماً َقصَّ بِه ِمن ذلک الحالل«4. خداوند انسانها را آفرید و برای آنان رزق 
و روزی حالل در نظر گرفت پس هر کس زندگی خود را از راه حرام تأمین کند 

خداوند به همان اندازه رزق او را از حالل کسر می کند.
َِّرزُقَعشرهاَجزاء:تسَعُهاَجزاءفيالتِّجاَرهَوواِحٌدفيَغيِرها/ 1ـاِتَِّجُرواباَرَکاهلُللَُكمَفاِنّیَسِمعُتَرُسوَلاهلل)ص(يقول:اَل

شيخحرعاملی/وسائلالشيعه/ج12/کتابالتجاره/ابوابمقدماتها/باب1/حديث12/ص5
2ـهمان/ب2/حديث1/ص5

3ـهمان/ب4/حديث4/ص11
4ـهمان/باب12/حديث6/ص28
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بنابراین اهل بازار که به امر کسب و تجارت اشتغال دارند باید به احكام و آداب 
تجارت و کسب آشنائی بیشتر و دقیقتری پیدا کنند تا در حرام نیفتند و اموالشان 

با حرام و یا با اموال شبهه ناک و یا مشكوک مخلوط نشود.
حضرت علی )ع( در یک سخنرانی فرمود: » یا َمعَشَر التُّّجار، اَلِفقه ثُمَّ الَمتَجر، اَلِفقه 
ثُمَّ الَمتَجر، اَلِفقه ثُمَّ الَمتَجر«5.  ای تجار و بازرگانان بر شما الزم است که به مسائل 
فقهی و تجارت آشنا شوید آنگاه به تجارت بپردازید. این سخن را بخاطر اهمیت 

آن سه بار تكرار فرمود.
امام صادق )ع( نیز فرمود: » َمن اَراَد اِلّتجاَره َفلیَتَفقَّه في دیِنه لِیعلََم بِذلَِک ما یِحلُّ 
َبهات«6. هر کس  لَُه ِمّما یحُرم َعلَیه َو َمن لَم یَتَفقَّه فی دیَنه ثُمَّ اتََّجَر تََورََّط الشُّ
بخواهد به امور بازرگانی بپردازد در آغاز باید نسبت به احكام دینی تجارت آشنائی 
عمیق پیدا کند تا کسب حالل را از حرام بدرستی بازشناسد و اگر به چنین احكام 
دینی دقیقاً آشنا نباشد و همچنان به کسب و تجارت بپردازد، در امور شبهه ناک 
فرو می افتد. یعنی دارائی او با اموال شبهه ناکـ  و چه بسا با حرامـ  مخلوط می شود.

از این رو در این کتاب می کوشیم تا بر اساس مبانی دین مقدس اسالم به آن دسته 
از مسائل، احكام و آداب کسب و تجارت بپردازیم که مورد نیاز جامعه و به خصوص 
گروه هاي آموزشي حقوق، بازرگاني، بانكداري، اقتصاد، حسابداري در دانشگاه ها، 

تجار و کسبه در بیست بخش با بیانی ساده و روان تنظیم شده است.

و من ا... التوفیق 

گـروه مؤلّـفان

5ـهمان/ابوابالتجاره/ب1/حديث1/ص282
6ـهمان/حديث4/ص283
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کليات و تعاریف

تعريف فقه
فقه عبارتست از علم و شناخت احكام فرعی دین از روی منابع و ادله تفصیلی1 و یا 
می توان گفت فقه عبارت است از احكام و مقررات عملی و رفتاری در امور فردی و 
اجتماعی افراد در جامعه. و فقیه کسی است که اینگونه احكام عملی اسالم را از منابع 
و مدارک اصلی و معتبر استنباط کرده و در اختیار جامعه می گذارد. بنابراین، موضوع 
علم فقه عبارت است از آنچه که به اعمال و رفتار یک انسان مكلف مربوط می شود. 

مسائل فقهی
مسائل فقهی، آن دسته از احكام و مقرراتی است که از سوی پروردگار وضع و مقرر 
شده و در شریعت جمع آوری گردیده و کارشناسان فقهی آنها را استخراج کرده 
و در اختیار جامعه می گذارند تا افراد جامعه رفتارهای فردی و اجتماعی خود را 

براساس آنها منظم یا تنظیم کنند. 
 احكام فقهی 

فقها احكام فقهی را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند که عبارتند از: 
1 ـ احكام تكلیفی و آن احكامی است که پیرامون اعمال و کردار و رفتار انسانها 

صادره شده است مانند: اعمال واجب، مستحب، مكروه، حرام و اباحه.
2 ـ احكام وضعی و آنها احكام شرعی می باشند که به طور مستقیم از طرف شارع 
اعمال اختیاری  با  بلكه گاهی  انسان مكلف صادر نمی گردد  افعال یک  در مورد 
انسان ارتباط دارد مثل درست و یا غلط بودن رفتار یک انسان مكلف. گاهی شامل 
اعمال غیراختیاری انسان و یا حتی اشیاء و اعیان خارجی خواهد بود مثل: مالكیت، 

اسباب و موانع مالكیت، طهارت، نجاست و ...
در معامالت بازرگانی و داد و ستدهای روزانه با انواع زیادی از احكام وضعی رو به 
رو هستیم که از این جهت، احكام وضعی در معامالت روزانه بیشترین کاربرد را 

دارد در حالیكه در عبادات بیشتر با احكام تكلیفی سرکار داریم.

1ـ»الفقههوالعلمباالحكامالشرعيهالفرعّيهعنادلّتهاالتفصيلّيه«





فصل اول

بيع 
)خريد و فروش(
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تعريف بیع و ِشراء
بیع یكی از مهمترین موضوعات فقهی است و در کتب فقهی از آن به مكاسب ـ 

متاجر ـ معامالت و امثال آنها یاد شده است. 
بیع در لغت به معنای فروش و ِشراء به معنای خرید آمده است. ولی گاهی خرید 

و فروش را مجموعاً بیع می گویند. 
بیع در اصطالح عبارت است از تملیک عین به عوض. یعنی هرگاه، میان دو طرف 
قراردادی بسته شود که به سبب آن، یک طرف جنسي را بدهد به این قصد که 
ملک دیگري شود و در برابر آن، مالی را به عنوان عوض دریافت کند، بیع گفته 

می شود.

عناصر يا اجزاء بیع 
در تعریف بیع سه عنصر را مشاهده می کنیم که در ماهیت بیع نقش دارد و با نبود 

هر یک از این عناصر، بیع تحقق پیدا نمی کند آن عناصر عبارتند از: 
1ـ عنصر تملیک: )به ملكیت درآوردن(

در بیع باید تملیک حاصل شود یعنی هر طرف باید مال خود را به قصد تملیک و 
به ملكیت درآوردن به دیگری بدهد پس اگر کسی مالی را به قصد تملیک ندهد 

بلكه به عنوان امانت یا عاریه به دیگری بدهد، به این بیع گفته نمی شود.  
2ـ تملیک عین: )به ملكیت در آوردن کاال(

دومین عنصر از عناصر بیع که در ذات و ماهیت آن تأثیر دارد تملیک عین است، 
یعنی »فروشنده« باید عین و خود کاال را به »خریدار« تملیک کند. توضیح آنكه 
در هر مالی دو جهت وجود دارد: یكی ذات آن مال که قابل حس ولمس است وبه 
آن »عین« گفته می شود و دوم بهره ها و استفاده هایی که از آن مال برده می شود 
که به آن »منافع« گویند. مثاًل به خود ساختمان که از زمین و اطاق و حیاط و در 
و پنجره و... تشكیل شده عین گفته می شود ولی به سكونت و استراحت و زندگی 
کردن درآن خانه، »منافع« اطالق می شود. منافع، غالباً تابع عین است یعنی وقتی 
عینی به کسی منتقل شد، منافع آن نیز منتقل می گردد مگر آنكه موانعی وجود 

داشته باشد که عین بدون منافع انتقال پیدا کند.   
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در بیع باید خود عین و کاال به دیگری تملیک شود پس اگر عین تملیک نشد بلكه 
تنها منافع عین تملیک گردد به آن بیع گفته نمی شود بلكه عقد دیگری خواهد 
بود که به آن »اجاره« گویند واز اینجا تفاوت میان بیع واجاره روشن میشود: بیع 

تملیک عین است ولی اجاره تملیک منافع است بدون تملیک عین.
3ـ تملیک عین به عوض: )به ملكیت درآوردن کاال درمقابل عوض آن(

سّومین عنصر بیع، وجود عوض است. پس اگر تملیک عین بدون عوض باشد بیع 
نخواهد بود از این رو، قرض و وام از عنوان بیع خارج می گردد؛ زیرا هر چند در 
قرض، تملیک عین وجود دارد ولی در برابر عوض نیست، البته در قرض هر چند 
مدیون و وام گیرنده باید »مثل« و یا »قیمت« آنچه را که گرفته به داین و وام دهنده 
برگرداند ولی این عوض نیست بلكه حقیقت قرض این است که وام دهنده مالی را 
به وام گیرنده می دهد و او را ضامن می کند که َسِر موعد، مثل و یا قیمت آنچه را که 
گرفته به او بپردازد این نوع دادوستد بر مبنای معاوضه و مبادله نیست، مضافاً اینكه 
در تملیک عین به عوض دو تملیک در کنار هم و برابر یكدیگر صورت می پذیرد: 
یكی آنكه فروشنده مالی را به مشتری تملیک می کند و دوم مشتری نیز در ازای 

آن، مالی را به فروشنده تملیک می کند که در قرض چنین چیزی وجود ندارد.   

ارکان و پايه های بیع )خريد و فروش(
بیع با توجه به سه عنصر یاد شده دارای پنج رکن است: 

1ـ شخصی که کاال و جنسی را به شخص دیگر می دهد که به آن بایع و یا فروشنده گویند.
2ـ شخص دیگری که آن کاال را می گیرد و در ازای آن، مالی را می دهد که به آن 

»مشتری« و یا »خریدار« گویند.      
3ـ کاالئی را که بایع در اختیار مشتری می گذارد و به آن »مبیع« یا »ثمن« یا 

»معّوض« گفته می شود.
4ـ مالی را که مشتری در اختیار بایع می گذارد و به آن »مثمن« و یا »عوض« و 

یا »قیمت« گویند.
5ـ  قصد مبادله و معاوضۀ تملیكی میان آن دو چیز؛ یعنی تصمیم دو طرف باید بر 
این جهت باشد که پول و کاال در برابر یكدیگر قرار گیرد همراه با مبادله و جابجائی 
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ایجاب و قبول )فروختن و  بر  این حالت»عقد« گفته می شود که مشتمل  به  و 
خریدن( است و معموالً بایع طرف ایجاب و مشتری طرف قبول قرار می گیرد.

بنابراین »بیع« از عقود است نه از ایقاعات. عقد که جمع آن عقود است در لغت بمعنای 
»بستن« و »گره زدن« آمده و در اصطالح آنست که یک طرف در برابر طرف دیگر در 
ازای چیزی بر امری متعهد شود و مورد پذیرش طرف مقابل نیز باشد پس باید دو اراده 
و دو قصد به یكدیگر به پیوندد تا عقد صورت پذیرد. پس در هر عقدی دو طرف وجود 
دارد به طرفی که پیشنهاد چیزی را می دهد طرف ایجاب و به طرفی که پیشنهاد آن 
طرف را می پذیرد طرف قبول گفته می شود. بیع و اجاره و امثال آنها از این قبیل است. 
ولی ایقاع با یک طرف تحقق پیدا می کند یعنی اراده و قصد یک شخص برای تحقق 
عنوان کافی است و در صدق عنوان به طرف دوم نیازی نیست مثل وقف: کسی که مالی 
را در راه خدا وقف کرد، عنوان وقف حاصل می شود. پس در وقف قبول مطرح نیست 
درحالیكه اگر کسی مالی را فروخت تا خریدار آنرا قبول نكند بیع تحقق نمی یابد؛ از این 

رو بیع جزو عقود می باشد ولی وقف و امثال آنها جزو ایقاع بشمار می رود.  
در بیع مباشرت از ناحیۀ طرفین شرط نیست پس وکیل یا ولی فروشنده و خریدار 

می توانند از سوی موّکل و مولی علیه خرید و فروش انجام دهند.

شرائط بیع )خريد و فروش(
بیع مانند هر عقد دیگری دارای شرائطی است که با وجود آن شرائط، بیع واقع 
می شود واثر بخش خواهد بود وگرنه بیع تحقق نیافته و یا حداقل فاسد و باطل 
خواهد بود و در صورت فساد و بطالن معامله، نقل و انتقال از نظر حقوقی و شرعی 
تحقق پیدا نمی کند هر چند نقل و انتقال خارجی توسط بایع و مشتری انجام گیرد. 

شرائط را می توان به سه دستۀ کلی تقسیم کرد: 

1 ـ  شرائط عقد بیع:
1 ـ 1 ـ عقد بیع دارای ایجاب )فروختن( و قبول )خریدن( است پس در صورت 

ایجاب بدون قبول و یا قبول بدون ایجاب بیع حاصل نخواهد شد. 
الزم نیست ایجاب وقبول در بیع به زبان عربی و یا با الفاظ مخصوصی صورت 




