اصالح دوم انجام شد 59/44/41
 +صفحه آرايي شد

بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن
از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری
عبدالجبار زرگوش نسب

چکیده :در صورتي عقد صحیح واقع ميشود كه بايع ومشتری اين قدرت را داشتته
باشند ،كه بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض ديگتری درآورنتد.
موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر تركیب يافته است :يکي قدرت بتر تستلیم و
ديگری علم طرفین به اين قدرت ،بنابراين ،اگر طرفین هنگام معامله علتم بتر قتدرت
داشته باشند ،ولي پس از عقد معلوم شود كه در حقیقت قتدرت ووتود نداشتته و در
اشتباه بوده اند ،بیع باطل است؛ چون عنوان مركب ،يعني قدرت معلوم تحقت نداشتته
است و چنین معاملهای غرری محسوب ميشود؛ زيرا معامله غرری عقدی استت كته
به علت مجهول بودن وضعیت معامله يا تصورات خالف واقع طرفین هنگتام تشتکیل
آن ،ميتواند سبب بروز اختالف و كشمکش بتین دو طترف شتود ،عتالوه بتر اينکته
اقدام به معاملهای با علم به عدم قدرت بر تسلیم ،يک معاملة سفهي است.
مواردی كه در اين پژوهش مورد كنکاش قرار ميگیرد :مباني شرط قدرت بر تسلیم
مورد معامله ،غرر و وهلي كه مووب بطالن معامله ميشود ،آيا غرر بته طتور مطلت
مووب بطالن معامله مي شود يا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آيا قتدرت واقعتي
بر تسلیم و علم طرفین به اين قدرت شرط استت ،بته طتوری كته در صتورت منتفتي
بودن هريک از اين دو ،عقد باطل خواهد بود ،يا اينکه علم به قدرت برتستلیم شترط
صحت نیست؟
کلیدواژهها :قدرت بر تسلیم ،امام خمیني ،شیخ انصاری ،غرر ،ثمن ،مثمن.
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مقدمه
شروط و ضوابط قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از دو فقیه بروستته امتام خمینتي و شتیخ انصتاری بتا
تفاوتهايي در آرا و نظرات ايشان استنباط و بیان گرديده است .مستندات فقهتي اعتم از روايتات،
آيات ،عقل و اوماع از ومله مباحثي است كه اين پژوهش به آن پرداخته است .شترط قتدرت بتر
تسلیم به صورت تطبیقي بین نظرات و آرای امام خمیني و شیخ انصاری انجام شده .عوضین(ثمن و
مثمن) در بیع شروطي دارند كه با رعايت آن شروط ،بیع واقع ميشود ،و در صتورت عتدم تحقت
آن شروط ،در مواردی اصل بیع محق نميشود .كااليي كه مورد معامله استت بايتد مقتدور بترای
تحويل دادن باشد ،و در صورتي كه مشتری برای تحويتل ثمتن تعهتد نمتيكنتد و فروشتنده بترای
تحويل گرفتن اطمینان ندارد اين بیع غرری است .در مورد میزان غرر ووهل متورد معاملته نظترات
متفاوتي بین امام خمیني و شیخ انصتاری ووتود دارد؛ امتام خمینتي بتر بعدتي ديتدگاه هتای شتیخ
انصاری در اين زمینه اشکاالتي وارد كرده است؛ در اين پژوهش كته بته روش توصتیفي -تحلیلتي
وتطبیقي صورت پذيرفته ،نظرات دو فقیه بزرگ مطرح و بررسي شده است.

 )1مفهوم شناسی تسلیم
تستتلیم درل،تتت ،معتتاني متعتتددی دارد ،ماننتتد گتتردن نهتتادن ،رضتتايت دادن ،رام كتتردن و ( ...ابتتن

منظور4141ج )259-252 :42در اصطالح به معنای استقالل و استیال بر شيء به گونتهای كته مبیتع بايتد
طوری تحت سیطرة قابض قرار گیرد ،كه او بتواند هر فردی را از تصرف در آن منع نمايتد (حستیني

عاملي 4129ج )251:1و به معنای استیال و استبداد نمودن فرد بر شيء بدون اينکه نیاز به ضمیمه شتدن
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

تصرف خاروي باشد (نائیني 4149ج.)482:2

به نظر محق حلي تسلیم عبارت است از تخلیه ،چه مبیع غیرمنقتول باشتد ،ماننتد :عقتار ،و چته
منقول باشد مانند :پارچه و وواهرات (محق حلي 4989ج.)281 :2

امام خمیني تسلیم را استیال به تخلیه و قراردادن مبیع ،تحت يد مشتری شتمرده ،بته طتوری كته
مشتر ی ،هر عملي را كه خواست بر آن انجام دهد (امام خمیني  4124ج.)994 :9

موضوع تسلیم :چیزی است كه متعل قصد مشترک طرفین عقد واقتع شتده و طترفین ملتزم بته
تسلیم آن ميباشند .ميتواند عین معین ،يا كلي در ذمه و يا كلي در معین باشد .هرگاه موضوع عین
معین باشد ،فروشنده بايد آن را همان گونه كه در عقد توصیف شده است به خريدار تحويل دهتد
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و مسئول هرگونه عیب و نقصي در آن استت در معاملته ای كته مبیتع عتین معتین استت ،هتی چیتز
تبديل يا ت،ییر در آن ،فقط با تراضي طرفین امکانپذير ميباشتد (وعفتری لنگترودی  4925ج )229 :4امتا
اگر موضوع تسلیم كلي باشد خواه در ذمه يا در معین ،بايد كااليي تستلیم شتود ،كته دارای همتان
ونس و وصف مورد تواف است .تسلیم منافع و توابع موضوع :منافع مبیع ،به تبعیتت از ملکیتت آن
از لحظه تراضي و كمال عقد به مشتری منتقل ميشود .از اين پس ،هر ثمرهای كه از مبیع به دستت
آيد ،به خريدار تعل دارد ،فروشنده بايد در زمان تسلیم اصل مبیع ،ثمره و نمائات حاصتل شتده را
نیز تسلیم خريدار نمايد (رک :شهید ثاني  4952ج.)291-294 :9

 )2قدرت بر تسلیم
عقد بیع ،عقدی تملیکي است كه بايع و مشتری در ضمن آن متعهد مي شوند كه مبیع و ثمتن را بته
يکديگر تسلیم نمايند.

در مورد منشأ لزوم تسلیم ،اقوال مختلفي وارد شده است:
به نظر امام خمیني لزوم تسلیم عوضین ،از احکام عقاليي مترتب بر بیع استت .بته همتین لحتا
صحیح است كه گفته شود :بیع عبتارت از اختذ و اعطا ستت ،چتون بیتع ،طريقتي بترای وصتول بته
عوضین بوده و لزوم تسلیم از احکام عقاليي است ،كه بايد عمل شود ،مگر اينکه دلیتل شترعي بتر
رد آن داللت كند (امام خمیني  4124ج  )922 :9امام خمیني كیفیت تستلیم و قتبض را بته نظتر عترف
واگذار كرده است به نظر ايشان قبض عبارت است از استیالی مشتری بر مبیع به نحو متعارف (امتام
خمیني 4124ج .)999: 9

شیخ انصاری بعد از نقض و ابرام نظرات و اقوال مختلف دربارة قبض و تسلیم ميگويد :لفت
قبض كه ظهور در فعل مشتری دارد عبارت است از استیال بر مبیع در منقول و غیرمنقول؛ زيرا قبض

 .4برخي از فقها لزوم تسلیم عوضین را ناشي از قرارداد مي دانند ،بدين صورت كه ملزم بودن هريک از طرفین عقتد بته
تسلیم عوضین ،ناشي از شرط و تعهد ضمني در عقد است .بنابراين بايع و مشتری ،عالوه بر آنکه عوضین را به يکتديگر
تملیک كرده اند ،متعهد مي شوند كه آنچه را تملیک شده است ،به طرف آن تسلیم نمايند (نائیني  4121ج.)488: 2
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در ل،ت مطل اخذ است خواه با دست يا با غیر دست و يا اخذ به دست يا با تمتام كتف دستت بتر
حسب اختالف اقوال اهل ل،ت ،اگر منظور اخذ بهوسیلة دست بهعنوان عدو باشد ،در تمام مبیعهتا
امکان ندارد در حاليكه احکام قبض در تمام موارد واری است ،پس الزم استت از آن ارادة اختذ
هر چیزی بر حسبش شود كه همان استیال و سلطنت استت (انصتاری  4191ج )217-218 :2و در وتايي
ديگر ميگويد :قبض يک معني دارد با اختالف موارد تفاوت ،تفاوت پیدا متيكنتد (انصتاری 4191
ج.)294 :2

 )2-2قدرت بر تسلیم ،شرط؛ عجز و ناتوانی ،مانع
آيا قدرت بر تسلیم شرط است يا عجز و ناتواني مانع است؟
به نظر شیخ انصاری عجز ،مانع نیست؛ در ابتدا بر صتاحب جواهر اشتکال وارد متيكنتد ،چتون
صاحب جواهر گفته :سید بن زهره قدرت را شرط نميداند بلکه عجز را مانع ميداند و ثمرهاش در
شک ظاهر ميشود (نجفي 4927ج.)989 :22

شیخ انصاری ميگويد :اين برداشت صاحب جواهر با تصريح خود سید بن زهره منافتات دارد،
زيرا سید فرموده« :عند انتفاء القدرة ينتفي البیع»؛ يعني اگر قدرت احراز نشود معامله باطل است (ابن
زهره بي تا.)244:

عالوه بر آن ،عجز يک امر عدمي است ،نه امر ووودی .عجز يعني عتدم قتدرت و غالبتا عتدم
قدرت ،امر عدمي است و مانع امر ووودی .پس چطتور بته ايتن معنتای عتدمي ،استم متانع اطتالق
كرديد.
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

شیخ انصاری اشکالي ديگر وارد ميكند به اينکه فرقي نميكند كه قتدرت را شترط بتدانیم يتا
عجز را مانع ،هركجا در قدرت و ناتواني شک كنیم با اينکه مبنای حالت سابقه آن قدرت بر تسلیم
بوده است ،قدرت را استصحاب ميكنیم .يا اينکه سابقا عجز از تسلیم نبتوده انن شتک متيكنتیم،
عدم عجز را استصحاب ميكنیم .پس بین اينکه قدرت را شرط يا عجز را مانع بدانیم فرقتي ووتود
ندارد؛ چه شک موضوعي باشد ،مانند مثال مذكور و چه شک حکمي باشد ،يعني شک كنتیم كته
آيا آن عجزی كه مانع است عجز مستمر است و آن قدرتي كته شترط استت نیتز قتدرت مستتمری
است يا اينکه غیرمستمر است ،اينجا كه شک در صحت و عتدم صتحت استت ،متيتتوان بته ادلتة
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صحت بیع تمسک كرد .پس فرق گذاشتن بین وايي كه قدرت شرط باشد يا عجتز متانع ،درستت
امام خمیني نظرات شیخ انصاری را مورد نقد قرار ميدهد به اينکه آنچه دربتارة معنتي شترط و
مانع ذكر شد ،در منط و فلسفه به طور مسامحه واقع شده ،سپس ميگويد :سخن محققانه اين است
كه مانع يک امر ووودی ضد امر ووودی ديگر است كه تمانع میان ايتن دو بالتذات استت؛ يعنتي
اوتماع هر دو در يک محل و مکان امکان ندارد ماداميكه هريک از آن دو مووود است ،متانع از
ووود ضدش مي شود به حکم تداد و تنافي ،سفیدی در وسمي مادامي كه مووتود استت متانع از
ووود سیاهي است .هريک از شرط و مانع و سبب قابلیت وعل به طور مستقل در تشتريع دارنتد ،و
انکار آن از خلط بین امور تکويني و تشريعي ناشي شده است(رک :امام خمیني 4124ج.)915-941 :9

معقول نیست عدم ،يک شرط باشد و با امتناع شرط بودن عدم يا مانع بودنش ،راهي نیست وز
تأويل ظاهرش كه بر شرط و مانع بودن داللت ميكند ،در اين مطلب اگر فرض شود دلیلي در مانع
بودن عجز ظهور دارد؛ بايد آنرا به شرط بودن قدرت بازگشت داد ،به دلیل امتناع اينکه عجز -عدم
يک امر ثبوتي ضد قدرت است ،مانع بودنش صحیح است (امام خمیني  4124ج.)944-942 : 9

 )2-3شرط قدرت معلوم و واقعی
آيا قدرت معلوم شرط است يا قدرت واقعي؟
به نظر شیخ انصاری :شرط قدرت متبايعین بر تسلیم ثمن و متثمن قتدرت واقعتي نیستت ،بلکته
قدرت معلوم است؛ يعني قدرتي است كه مشتری و بايع علم داشته باشتند و بداننتد كته قتدرت بتر
تحويل دادن و تحويل گرفتن را دارند ،نه اينکه واقعا قدرت تسلیم و تسلم داشته باشتند؛ زيترا اگتر
منظور ،قدرت واقعي بود اين معامله غرری است ،چون اين دو نفر نميدانند كه آيا قدرت بر تسلیم
دارند يا نه .پس برای اينکه از غرری بودن خارج بشود بايد قدرت ،قدرت معلوم باشد .اگتر كستي
علم به قدرت داشت ولي علمش وهل مركب بود در واقع عاوز بوده ،امتا اگتر عقتد را انجتام داد
ولي در زمان استحقاق تسلیم ،قدرت بر تسلیم پیدا كرد ،چنین عقدی صحیح است؛ چون علتم كته
داشته و تسلّم هم كه غرض اصلي است ،حاصل شده .اگر فروشندهای با تووته بته تمکتن تحويتل
كاال  ،آن را بفروشد ،اما در زمان بیع معلوم شود كه از تحويل آن ناتوان است و پس از آن قتدرت
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قدرت -مانع و دافع شيء باشد .سپس استدراک ميكند و ميفرمايد :بلتي ،اگتر گفتته شتود :عجتز
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بر تحويل پیدا كند ،معامله صحیح است ،اما اگر قدرت پیدا نکند بیع باطتل متيشتود .آنچته معتبتر
است ،همان وثوق و اطمینتان بته تمکتن استت .بنتابراين هرگمتاني كفايتت نمتيكنتد و يقتین هتم
ضرورتي ندارد .شکي نیست كه اگر مجری عقد ،خود مالک باشد ،قدرت برتحويتل كتاال ،شترط
صحت عقد است ،اما اگر عاقد ،وكیتل استت كته تنهتا در اوترای عقتد وكالتت دارد ،نته قتدرت
برتحويل معتبر است و نه علم او به قدرت .ولي در صورتي كه وكیتل در بیتع و لتوازم آن بتود ،بته
نحوی كه موكل او نسبت به اين معامله بیگانه محسوب شود ،شکي نیست كه قدرت وكیل كفايت
ميكند (رک :انصاری4191ج.)459 : 1

اما آيا قدرت موكل هم برای صحت عقد كفايت ميكند يانه؟ در ظاهر كفايت ميكند ،منتهتا
به شرطي كه مشتری از ناتواني عاقد وكیل و قدرت موكل آگتاهي داشتته باشتد .البتته اگتر معتقتد
است كه عاقد قدرت تحويل را دارد ،ديگر اطمینان او به قدرت عاقد ،شترط نیستت (انصتاری 4191
ج.)459 :1

بیان متن فوق با تفصیل :سؤالي كه مطرح ميشود اين است :اگر مشتری ،علم به قتدرت وكیتل
نداشت ولي علم به قدرت مالک داشت ،آيا اين علم كفايت ميكند يا نه؟ در اين بتاره چنتد قتول
است .اما بنا بر نظرات شیخ انصاری اگر وكیل ،وكیل تام االختیار باشتد و معاملته در دستت وكیتل
باشد او بايد قدرت داشته باشد .پس علم مشتری به قدرت مالک ربطي به اين معاملته نتدارد .وقتتي
وكیل قدرت تام بر تحويل دادن نداشت اين معامله غرری ميشود؛ چه مالتک راضتي باشتد و چته
راضي نباشد ،و اگر بگويیم با علم به قدرت مالک و با رضايت اين دو نفر بر تسلیم و تسلم معاملته
صحیح مي شود ،عقد فدولي باطل مي شود ،زيرا فدول ،علم به قدرت و رضايت مالک ندارد ،لذا
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

قدرت بر تحويل دادن مال ديگری را ندارد و تا مالک ،معامله فدول را برای خودش اوتازه نکنتد
تسلیم كردن فدول ممکن نیست و در نتیجه معامله غرری و باطل ميشود؛ اگرچه شخص فدتول،
علم داشته باشد كه مي تواند رضايت مالک را تحصیل كند ،چون عاقد در عقدی كه انجتام گرفتته
قدرت بر تسلیم ندارد .بنابراين ولو فدول به تحصیل اوازه و رضايت مالک هم علم داشتته باشتد،
اين علم كافي نیست؛ چون اين معامله كه برای مالک انجام گرفته يا برای فدول ،اگر برای مالتک
انجام گرفته بايد راضي باشد .و هنگام عقد اوازه دهد ،و فرض اين استت كته هنگتام عقتد اوتازه
نداده و اگر برای فدول انجام گرفته در هنگام عقد ،قدرت بر تسلیم ووود نداشتته استت؛ هرچنتد
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بعدا قدرت بر تسلیم حاصل شود .بنابراين معلوم شد كه عقد فدولي بترای ختودش ،عقتد فاستدی

نقد و بررسی نظر شیخ انصاری

امام خمیني نظر شیخ انصاری را مورد نقد قرارداده ،و در اين زمینه اظهار ميدارد كه شرط در چند
صورت زير قابل تصور است:
يک -قدرت واقعي شرط است به طوری كه تمام موضوع باشد .دراين صورت بیع با عدم علم
صحیح است ،بلکه با علم به خالف آن اگر قدرت داشته باشد نیز بیع صحیح است.
دو -علم به قدرت شرط است به طوری كه تمام موضوع باشد .در اين صتورت بیتع بتا ووتود
علم صحیح است هرچند با واقع مطابقت نداشته باشد.
سه -قدرت معلوم شرط است به طوری كه موضوع دارای دو وزء باشد :قدرت واقعتي و علتم
به قدرت .در اين صورت بیع با اعتقاد به ووود قدرت صحیح است ،و اينکه قدرت محق استت و
متعل به علم است.
نباشد .در اين صورت بیع صحیح است اگر معتقد باشد كه قدرت دارد ولي مخالف واقتع باشتد ،و
بعدا قدرت حادث و پیدا شود ،اما اگر قدرت بهووود نیايد بیع باطل است.
امام ميفرمايد :آنچه شیخ انصاری اظهار داشت بر اين صورت چهارم متفرع و مترتب است ،نه
اينکه شرط ،قدرت معلوم باشد (رک :امام خمیني  4124ج )929 : 9سپس امام ميگويد :دلیلي بتر اينکته
قدرت معلوم شرط است ،به طوری كه قتدرت وتزء موضتوع باشتد ووتود نتدارد ،چتون آنچته از
روايت حکیم ظاهر مي شود ،اعتبار قدرت بر تسلیم هنگام بیع است .و آنچه از حديث غرر استفاده
مي شود كفايت علم به قدرت بر تسلم است نه تسلیم ،و ومع كتردن میتان ايتن دو اقتدتای اعتبتار
قدرت واقعي حین بیع دارد ،و علم به قدرت بر تسلّم هنگام وووب تسلیم و ضمیمه كردن يکي بتر
ديگری ،افادة اعتبار قدرت معلوم نميكند ،اگر اوماع هم بر حديث غرر ضتمیمه گتردد همچنتین
افادة اعتبار قدرت معلوم نميكند (امام خمیني  4124ج .)929-922 :9
 .4حديث «ال تبع مالیس عندک» (بیهقی بیتا ج)762 :5؛ آنچه نزد تو نیست ،نفروش؛ یعنی آنچه مال تو نیست
نفروش.
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چهار -شرط دو أمر است :علم به قدرت هرچند تحقت نیابتد ،و ختود قتدرت هرچنتد معلتوم
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در مورد كفايت قدرت وكیل امام خمیني ميفرمايد :از روايت حکتیم اعتبتار قتدرت مالتک و
عدم كفايت قدرت وكیل در صورتي كه وكیل مطل باشد به دست ميآيد ،چون آنچه از روايتت
استفاده مي شود يک امر تعبدی است نه عقلي و به غرر ارتباط ندارد ،پس اعتبار اين شرط نسبت به
بايع مالک است نه اينکه به وكیل تعمیم داده شود؛ چون دلیلي بتر تعمتیم ووتود نتدارد و آنچته از
حديث غرر استفاده مي شود ،اعتبار علم به قدرت بر تسلّم يتا قتراردادن و حصتول مبیتع در دستتش
است نه اعتبار قدرت بايع مالک يا وكیلش (امام خمیني  4124ج.)922: 9

 )2-4حکم امتناع از تسلیم و زمان استحقاق

به نظر امام خمیني مالک و معیار تسلیم ،زمان استحقاق است (امام خمینتي  4124ج )247: 9لذا اگر بايع
در زمان انعقاد عقد ،دارای قدرت بر تسلیم نبود ،اما بعدا اين قدرت بترايش حاصتل شتد ،يعنتي در
زمان استحقاق مشتری ،عقد صحیح بوده و طرفین ملزم هستند ،كه مال مورد تعهد را به طرف ديگر
تسلیم نمايند .واگر موعد مقرر برای تسلیم فرا رسیده و بايع قدرت بر تسلیم مورد تعهد را نداشتت،
اگر اين عدم قدرت ،به صورت غیر ارادی باشد ،مثال مبیع تلف شده يا امکان تسلیم نباشد ،در ايتن
صورت با تووه به نظر امام خمیني مبني بر اينکه مالک تسلیم زمان استحقاق استت ،تعهتد بتايع در
تسلیم مبیع به قوت خود باقي است ،اما ،مشتری مخیّر است بین فسخ بیع و استترداد ثمتن ،يتا اينکته
صبر كند .تا بايع قدرت بر تسلیم پیدا كرده و آن را به او تسلیم نمايد .امام در تحریرالوسیله فرمتوده:
اگر فروشنده بر تسلیم توانايي و قدرت نداشته باشد ولي مشتری قدرت تسلیم را داشته باشد ،ظتاهر
آن است كه بیع صحیح است (امام خمیني  4975ج 2و )111-119: 4اگر طرفین عقتد ،قتدرت بتر تستلیم
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

مورد تعهد را داشته باشند ،ولي در مقام تقدم و تأخیر تسلیم عوضین ،اختالف كنند ،بايع و مشتری
به تسلیم ثمن و مثمن ،به طور هم زمان مجبور ميشوند (امام خمیني  4124ج.)929 : 9

هرگاه يکي از بايع و مشتری ،يا هر دو از تسلیم امتناع كرده ،و به حاكم رووع نماينتد،حتاكم
او را به تسلیم مجبور ميكند .نه از باب امر به معروف ،بلکه از باب ثبوت ح بترای هتردو ،مروتع
در اين كار همانا حاكم است ،چنانکه عدم ح مطالبه مترتب بر آن است هرگاه از ادای ح طرف
مقابل خود امتناع ورزد؛ زيرا ح او از ديدگاه عرف ،مقید است نه مطل  ،پس نميتوانتد از طترف
مقابل مال خود را مطالبه نمايد ،در حالي كه خود ،عوض آن را تسلیم نميكند (امام خمیني  4124ج:9

 )922-929در صورتي كه بايع و مشتری ،شرط تأخیر نکرده باشند ،واوب است كه عوض و معوض
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را بعد از عقد تسلیم نمايند .پس برای هی يک از آنهتا در صتورت امکتان ،تتأخیر انتداختن وتايز
آنها امتناع كند ،اوبار به آن مي شود ،و اگر هريک از بايع و مشتری شترط كنتد كته تستلیم آن تتا
مدّت معیني تأخیر بیفتد ،وايز است ،وطترف او -در زمتاني كته او باشترط ،تتأخیر انداختته -حت
خودداری و امتناع از تسلیم را ندارد .ولي اگر اتفاقا تا رسیدن آن وقت به تأخیر افتد ،درصورتي كه
شخصي كه شرط به نفع او شده از تسلیم خودداری نمايد ،طرف مقابل نیز ح ختوداری از تستلیم
را دارد (امام خمیني  4975ج2و.)142: 4

پس نظر نهايي امام خمیني اين است :در صورتي كه هر يک از بايع و مشتری ،با ووود قتدرت
بر تسلیم ،از تسلیم مورد تعهد خودداری كرد ،اوبار ميشتود و اگتر هتردو امتنتاع نمودنتد ،هتر دو
مجبور به تسلیم ميشوند.
نظر شیخ انصاری

است ،لذا اگر قدرت در زمان عقد ووود داشته باشد ،اما در زمان استحقاق و تستلیم علتم بته عتدم
ووود قدرت داشته باشیم ،قدرت زمان عقتد هتی فايتدهای نتدارد؛ چنتان كته اگتر پتیش از زمتان
استحقاق و حتي در زمان عقد قادر بته تحويتل نبتوده و هنگتام استتحقاق ،قتدرت يابتد ،خللتي در
صحت عقد پديد نميآيد.
از اين مسأله چند حکم فرعي به دست ميآيد:
الف -هرگاه مبیع در دست مشتری باشد ،هی گاه قدرت در صحت عقد اعتباری ندارد.
ب -در مواردی كه تسلیم مبیع از همان ابتدا شرط نشده و اعتبار ندارد؛ مثل وايي كته مشتتری
عبدی را خريده كه پدر اوست ،چون به مجرد خريداری ،آزاد ميشود؛ لتذا تستلیم هتی اعتبتاری
ندارد.
ج -وايي كه مشتری به مجرد عقد مستح تحويل نمي شود به سبب اشتراط تأخیر مدت يتا بته
وهت متزلزل بودن عقد است ،مانند وايي كه بیع فدولي انجام داده است؛ زيرا در اين صورت تنها
بعد از اوازة مالک ،مستح تسلیم مي شتود ،لتذا قتدرت بتر تستلیم قبتل از اوتازة مالتک اعتبتاری
ندارد(انصاری 4191ج.)487-488 : 1
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به نظر شیخ انصاری مالک و مناط در اشتراط قدرت بر تسلیم ،همتان زمتان استتحقاق تستلیم مبیتع
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نتیجه :عدم امکان تسلیم تنها در خريد و فروش هايي مانع صحت عقد است كته تستلیم كتاال و
پرداخت بهای آن از احکام عقد باشد ،يعني عقد به طور كامل انجام گرفته باشد ،نه از شروط تأثیر
عقد .ر از اين مطلب هم اين است كه در چنین بیعي تحويل دادن وزو ناقل آن است ،يعني به منزلة
قبول و عامل انتقال عوض و معوض است ،لذا از تعل عقد بته غیتر مقتدور ،غترری الزم نمتيآيتد
(انصاری  4191ج .)487-488 :1

 )2-5مناط و صورت قدرت بر تسلیم
شیخ انصاری مالک و مناط قدرت را ،قدرت معلوم و محرز ميداند ،يعني همین كه مطمئن باشند،
كه چنین قدر تي دارند ،برای صحت معامله كافي است ،چرا كه صترف دارا بتودن قتدرت واقعتي،
برای رفع غرر كافي نیست (انصاری  4191ج.)481-489: 1

 )2-6ادله و مبانی شرط قدرت بر تسلیم
شیخ انصاری و امام خمیني ادلة استتناد فقهتا را متورد بررستي قترار دادهانتد .از ادلتة متورد استتناد:
اوماع ،حديث مشهور (نهي پیامبر(ص) از بیع غرر) و روايات ديگر است.
بیانات امام خمیني و شیخ انصاری به شرح زير است:
 )2-6-1اجماع

شیخ انصاری گفته در ظاهر؛ همانطور كه در كتاب جامع المقاصد (محق كركتي  4118ج  )414 :1گفتته
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

شده ،اشتراط قدرت بر تحويل عوضین ،في الجمله  ،اوماعي است .ستپس ادعتای اومتاع فقهتای
ديگر را بیان ميكند و ميگويد :عالمه در تذکره (عالمه حلي بيتتا ج  )122 :4فرموده :اشتراط قتدرت،
اوماعي است ،در كتاب مبسوط (شیخ طوسي بيتا ج  )497 : 2نیز آمده :بین فقها اومتاع استت كته بیتع
ماهي در آب و پرنده در هوا وايز نیست ،از كتاب غنیه (ابن زهره بيتا )244 :نیز نقل شده :كااليي كته
مورد معامله است بايد مقدم برای تحويل دادن باشد ،تا از مالي كه امکان تسلیم نتدارد حفت شتده

 .4گفته في الجمله به دلیل اين است كه ميتوان بین مصادي قدرت تفاوت گذاشتت و گفتته شتود :برختي از مصتادي
وايز و برخي غیروايز ،مثال چیزی اول ملکش بوده و اكنون داخل آب افتاده ،وايز است .
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باشد؛ مانند ماهي در آب و پرنده در هوا ،پس اختالفي در عدم وواز بیع چنین اموالي ووود ندارد
امام خمیني دربارة اوماع در اين زمینه بحثي نکردهاند و تنها چیزی كه بیان داشتهاند اين است
كه اگر اوماع به حديث غرر در داللت داشتن بر اعتبار قدرت ضتمیمه شتود ،و قتدر متتیقن از آن
داشتن قدرت في الجمله در مقابل عجز وناتواني باشد ،نیز ]با اين ضتمیمه شتدن[داللتتي بتر اعتبتار
قدرت معلوم نخواهد داشت ،بلکه تنها گمان به اعتبار قدرت بتر تستلیم از آن استتفاده و بته دستت
ميآيد ]نه علم به اعتبار قدرت[ هرچند اين گمان و باور برخالف واقع باشد (امتام خمینتي  4124ج: 9
.)922

)2-6-2حدیث مشهور نهی پیامبر(ص) از بیع غرری

شیخ انصاری ميگويد :عالمه حلي در كتاب التذکرة برای اثبات اعتبتار اشتتراط قتدرت ايتن گونته
استدالل كرده استت«:پیتامبر(ص) از بیتع غترری نهتي فرمتوده استت» (حرعتاملي  4954ج  )991 :42اگتر
قدرت بر تسلیم عوضین نباشد عقد غرری خواهد بود (عالمه حلي بيتا ج .)122 :4

مزبور میان شیعه و سني ،مووب وبران مرسله بودنش ميشود (انصاری 4191ج .)472: 1شیخ انصتاری
در وايي ديگر ميگويد :ظاهرا فقهای شیعه نسبت به استدالل به اين حديث اتفاق نظر دارند ،وتمام
فقهای اهل سنت نیز برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم بته همتین حتديث نبتوی استتناد كتردهانتد
(انصاری  4191ج .)475 :1

امام خمیني گفته :عمده ترين دلیل كه مشهور فقهای امامیه برای اشتراط قدرت بر تستلیم بتدان
استدالل نمودهاند حديث مشهور «نهي النبي عن بیع ال،ترر» استت .امتام ،استتدالل متذكور را بترای
قدرت بر تسلیم ،دارای اعتبار ندانسته ،بلکه اعتبار حديث مذكور را از دو ونبه بررسي مينمايند:
الف -كفايت علم به قدرت بر تسلیم و اخذ مبیع از وانب مشتری برای رفع غرر.
ب -كفايت نمودن علم و اطمینان مشتری برای رفع غرر نسبت به حصول مبیع برای او.
با ووود هركدام از اين دو اعتبار ،ديگر نیازی به قدرت تسلیم نبوده و صترف قتدرت تستلّم و
اطمینان نسبت به حصول مبیع به دست مشتری ،باعث مي شتود كته هتی گونته غترر و وهتالتي در
معامله تحق پیدا نکند .بنابراين ،ايشان صرف قدرت بر تسلیم را برای صحت و لزوم بیتع از ستوی
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نهي در اين حديث ،مووب فساد معامله است ،و ايتن مستأله اومتاعي استت .شتهرت حتديث
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بايع ال زم ندانسته و استدالل بته حتديث متذكور را بترای قتدرت بتر تستلیم متورد معاملته ،صتحیح
نميدانند (رک :امام خمیني  4124ج.)254-252: 9

شیخ انصاری برای بیان اينکه عدم قدرت بر تسلیم غرر است يا نه؟ به سخنان اكثر فقهتا و اهتل
ل،ت استناد ميكند و ميگويد :از سخنان بسیاری از فقها و اهل ل،تت بته دستت متيآيتد كته عتدم
قدرت بر تسلیم ،غرر است ،آنجا كه برای معامله غرری مثال زدهاند به بیع ماهي در آب و پرندة در
هوا .عالوه بر اينکه معنای غرر بر اساس اظهارات بسیاری از اهل ل،تت ،بتر عتدم قتدرت بتر تستلیم
صدق ميكند ،و نیز از امیرالمؤمنین(ع) روايت شد ه است كته غترر ،عملتي استت كته بتا ووتود آن
مصون از ضرر و زيان نیست (انصاری 4191ج.)478: 1

شیخ انصاری بعد از نقل اقوال اهل ل،ت به طور مفصل ميگويد :تمام فقها بر اين مطلب اتفتاق
نظر دارند كه در معنای غرر وهالت درج گرديده است ،چه اين وهالت نسبت به اصل ووود شيء
باشد و چه نسبت به حصول كاال به دست كسي باشد كه بدان منتقل شده ،و چه نستبت بته صتفات
آن از وهت كمي و كیفي باشد (انصاری  4191ج  .)478 :1سپس نظر صاحب جوواهر را (نجفتي  4927ج

 )988 :99نقل ميكند و ميگويد :چه بسا گفته شود معنای متبادر از غرری كه در حديث از آن نهي
شده خطری باشد كه از وهت عدم اطالع نسبت به صفات و مقدار مبیتع حاصتل متيشتود ،نته هتر
گونه خطری كه شامل تحويل و عدم تحويل نیز گردد؛ زيرا بديهي است كه ايتن خطتر و وهالتت
شامل هر بیع غايبي مي شود ،بخصوص اگتر مبیتع در دريتا و ماننتد آن باشتد؛ بلکته مجهتول بتودن
تحويل كاال در بیع میوه و محصوالت كشاورزی آشکارتر است (انصاری  4191ج .)475-478 :1

نتیجه اينکه به روشني پیداست در كااليي كه تحويل يا عدم تحويل آن مجهول است ،خطرش
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 9316

قطعي نیست؛ بخصوص كه در صورت عدم امکان تحويل ،با اعمال خیار وبران ميگردد.
اشکال بر نظر صاحب جواهر :شیخ انصاری ميگويد :در اين سخن اين اشتکال وارد متيشتود؛
خطری كه ناشي از حصول يا عدم حصول مبیع به دست مشتری استت بتزرگتتر و بیشتتر از خطتر
ندانستن صفات كاال ،با يقین به وصول آن است .بنابراين اگر وهل به صفات مبیتع را غترر و خطتر
دانستید ،به طري اولي بايد وهل به تحويل دادن خطر و غرر محسوب شود ،از اين رو ووهي ندارد
كه سخن اهل ل،ت ،كه غرر را به طور مطل تفسیر نمودهاند ،مقید سازيم؛ بخصوص كته آنهتا ايتن
دو مثال (ماهي در آب و پرنده در هوا) را بیان كردند ،و اين احتمال كه منظورشان از ذكر ايتن دو
مثال برای صورت وهل به صفات مبیع است ،نه وهل به وصول كاال به دست مالک ،مردود است،

اصالح سوم 4951/1/29

02
نه اينکه ذكر اين مثال صرفا برای وهل به صفات باشد .عالوه بر آن ،استدالل فقهای شیعه و سني به

مقاله

و اين طور از بین مي رود كه در اظهار فقها برای ناتواني از تسلیم كاال اين دو مثال شهرت يافتهاند،
حديث «نهي النبي عن بیع ال،رر» برای اعتبار و اشتراط قدرت بر تستلیم مؤيتد همتین مطلتب استت
چنان كه از عبارت سیدمرتدي در كتاب االنتصار به دست متيآيتد (رک :انصتاری 4191ج478-475: 1؛
علم الهدی .)215 :4119

نظر نهایی شیخ انصاری

اشکالي در صحت تمسک به حديث نبوی برای اثبات اعتبار قدرت بر تستلیم ووتود نتدارد ،مگتر
اينکه دلیل ما (حديث نبوی) اخص از مدعا است؛ چون فروش آنچه عادتا تحويلش ممکن نباشتد،
مثل كااليي كه در دريا غرق شده و معموال بیرون آوردنش امکان ندارد و مانند آن ،خطری ندارد،
چون خطر در موردی صادق است كه احتمال ايمنتي ووتود نداشتته باشتد؛ اگتر چته ايتن احتمتال
ضعیف باشد .منتها برای اثبات بطالن اين مورد ميتوان اينگونه استدالل كرد كه اقدام برای خريدن
چنین كااليي سفیهانه است و دريافت پول در برابر آن ،اكل مال به باطل محسوب ميگتردد؛ حتتي
به آن دسترسي داشته باشد مال او است .البته عدم مالیت عرفتي هتی منافتاتي بتا ملکیتت آن كتاال
ندارد؛ لذا بر غاصب آن واوب است كه تمام قیمتش را به مالک آن پرداخت كند .و بر اساس نظر
مشهور در صورت بقای عین ،همچنان در ملکش باقي است (رک :انصاری 4191ج.)489: 1

اما امام خمیني استناد به حديث نبوی را برای استدالل به لزوم اشتراط قدرت بر تسلیم نپذيرفتته
و علم و اطمینان مشتری ،برای رفع غرر ،نسبت به حصول مبیع به دستش را كافي ميداند (رک :امتام
خمیني  4124ج.)254-252: 9

امام خمیني اشکال در مستتند شرط قدرت كرده ،اما اصل اعتبتار قتدرت بتر تستلیم يتا اعتم از
تسلیم و تسلم ،يا اعم از تسلیم ،تسلم و حصول در دست طرف ،وای اشتکال و شتبهه نیستت (امتام
خمیني  4124ج.)251: 9

 )2-6-3استدالل به روایات خاص بر شرطیت قدرت
(ص)

ازاين روايات ،روايت مشهور پیامبر

است كه فرموده«:ال تبتع متالیس عنتدک» (بیهقتي بتيتتا ج: 9

 )227؛ آن چه نزد تو نیست ،نفروش يعني آنچه مال تو نیست نفروش ،و بیع آن باطل است.
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چنین كااليي عرفا مال به حساب نمي آيد؛ هرچند ملک باشد و آزاد ساختنش صحیح باشتد و اگتر
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شیخ انصاری ميگويد :مراد از «عند» حدور نیست ،چون تمام فقها اوماع دارند كه بیع غايتب
و سلف وايز است .پس واژة «عند» كنايه است ،اما نه از مجرد ملک؛ زيرا در اين صورت بهتر بتود
كه به وای آن لف «الم» ذكر ميكرد ،يعني ميگفتت «ال تبتع متالیس لتک» و نیتز كنايته از مجترد
تسلط و قدرت داشتن بر تحويل نیست ،چون فقهای فريقین با اين روايت برای اثبتات ممنوعیتت و
فروش كاالی و زئي ،در صتورتي كته متعلت بته ديگتری بتوده و ستپس فروشتنده آن را از مالتک
خريداری نمايد؛ بخصوص اگر فروشنده از طرف مالک در فروختن كاال حتي به ختودش وكالتت
داشته باشد ،استفاده كردهاند (انصاری 4191ج.)489-481: 1

معلوم است كه در صورت مزبور تسلط و قدرت بر تحويل كاال ووود دارد .به عالوه اينکته از
نظر فقها روايت ناظر به همین مورد است .پس تعیین پیدا متيكنتد در اينکته كنايته از ستلطنت تتام
فعلي باشد كه متوقف بر مالکیت كاالی تحت اختیارش است .بته نحتوی كته گويتا نتزد او استت؛
هرچند غايب باشد .البته بايد عقد فدولي را از آن خارج كرد ،يا با ادلة عقد مزبور يا با اين توویته
كه نهي داللت بر بطالن مي كند ،به اين معنا كه بیع برای بايع فدولي واقتع نمتيشتود ،در صتورتي
اگر بخواهد برای خودش بفروشد .پس مي توان با اين روايت در مورد محل بحث استتدالل نمتود.
اما اين اشکال ،كه هدف روايت مذكور خريد و فروش متعارفي است كه در آن زمان رايت بتوده؛
از ومله فروش كااليي كه متعل به ديگری است و خريداری آن از مالک و تحويتل بته مشتتری و
مانند آن ،و اين روايت ديگر شامل اين مورد نمي شود ،اشکال درستي نیست ،چتون دلیلتي ووتود
ندارد كه اين روايت را تنها به همین مورد اختصاص دهیم (رک:انصتاری 4191ج .)481-489: 1بته نظتر
شیخ انصاری روايت بر فساد و باطل شدن بیع داللت دارد كه ميگويد :امکان داردگفته شود :آنچه
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روايت مزبور و حتي روايت اولي (نهي النبي عن بیع ال،رر) داللت دارد بر فساد و باطل شدن بیع ،بر
اين معني كه عقد صورت گرفته علت تامه برای نقل و انتقتال نیستت تتا آثتار متورد نظتر را بتر آن
مترتب سازيم داللت دارد .اين منافات ندارد با واقع شدن عقد به طور معل بر انتفای غرر و تحقت
تسلط تام (انصاری  4191ج  )481 :1در پايان اين بحث اظهار ميدارد  :انصاف اين استت كته از ظتاهر
اتفاق همة فقها به دست ميآيد كه بیع غرری مطلقا فاسد است ،يعنتي از ابتتدا هتی تتأثیری نتدارد
(انصاری  4191ج .)489 :1

امام خمیني چند روايت مطرح كرده و مورد نقد و بررسي قرار داده است ،اين روايات عبارتند از:
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بیع مدطر و غرری نهي كرده است.
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الف -نهي رسول اهلل(ص) عن بیع المدطر وعن بیع ال،ترر (شتیخ صتدوق 4119ج )19: 2پیتامبر(ص) از
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ب -از امیرالمؤمنین« :سیأتي علي الناس زمان يقدم االشترار و لیستوا بأخیتار ،و يبتاع المدتطر،
(ص)

وقد نهي رسول اهلل

عن بیع المدطر ،و عتن بیتع ال،ترر ،و عتن بیتع الثمتار حتتي تتدرک» (نتوری

طبرسي4117ج)289: 49؛ امیرالمؤمنین(ع) در خطبهای فرموده :زماني خواهتد آمتد كته آدمهتای شترور
برتری داده مي شوند كه آنها بدند و از روی اضطرار ميفروشند ،در حالي كه رسول خدا(ص) از بیع
مدطر و غرری نهي كرده است.
ج« -التبع ما لیس عندک» (بیهقي بيتا ج)227: 9؛ آنچه نزد تو نیست نفروش.
امام خمیني ميفرمايد :روايت اول ظهور در كراهت دارد؛ چتون بیتع غترری را بتر بیتع مدتطر
عطف كرده است ،و بیع مدطر مکروه است ،ظاهر اين است كه نهي در هتر دو بیتع بته يتک معنتا
است ،و امکان دارد با اين تناسب آن را بر بیع شخص غافل و بر بیع با فريب و خدعه حمل كرد.
ولي ناچاريم به حمل نهي بر حرمت در آن  ،اما حمل كردن بتر عتدم قتدرت بتر تستلیم يتا بتر
اما روايت دوم احتمال دارد كه منظور كراهت باشد ،به دلیل عطف بر بیع مدطر و حرمتت ،و
حمل بر بیع با خدعه و فريب  ،پس روايت سه نوع مکروه ،و سه نوع حرام ،و يک فرد بیع باطتل را
در برگرفته است .اما حمل كردن بر مجهول و ارشاد به باطل بودن بیع نیز بعید است ،بخصوص كه
غرر به معنای مجهول نیست .ولي انصاف اين است كه حکم ثابت است ،هرچنتد مستتند مختدوش
است (امام خمیني  4124ج )911: 9امام نیز استناد به حديث سوم را ضعیف دانسته است (امام خمیني 4124
ج .)914 :9

 )2-7توقف انتفاع برتسلیم
غرض از بیع ،انتفاع است وتحق انتفاع متوقف بر تسلیم است؛ غرض از بیع اين است كه هريک از
طرفین از مالي كه به آنها رسیده نفع ببرند ،و اين انتفاع تنها با تسلیم ثمن و مثمن تحق مييابد .البته
اين دلیل تدعیف ميشود به اينکه هر انتفاعي متوقف بر تسلیم نیست،حتي ميتوان گفت كه منظور
از داد و ستد بهره برداری از كاال پس از تحويل آن است ،نه بهرهبترداری بته طتور مطلت  ،بنتابراين
غرض از بیع انتفاع مطل

است ،نه انتفاع بعد از تسلیم (رک :انصاری 4191ج.)489 :1
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معنايي اعم و ارشاد بر فساد بعید است (امام خمیني  4124ج.)911: 9
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 )2-8سفاهت الزمة عدم قدرت بر تسلیم
پرداخت ثمن در برابر كااليي كه تحويل آن مقدور نیست ،نوعي ستفاهت استت و ممنتوع بتوده و
تصرف در آن ،أكل مال به باطل است.
اشکال بر اين دلیل پرداخت بهای اندک در مقابل مال زيتادی كته احتمتال حصتولش هستت،
سفیهانه نیست؛ بلکه ترک اين كار به بهانة عدم علم به حصول عوض ،ستفیهانه استت .بنتابراين ،از
اوماع برميآيد كه قدرت تسلیم شرط است؛ چنان كه در تکالیف شرعي نیز ووود قتدرت شترط
است (انصاری 4191ج.)482: 1

 )2-9ممنوع بودن تکلیف به محال
الزمة عقد اين است كه هريک از طرفین مي بايست عوضین را به ديگری تحويل دهند ،لذا واوب
است كه اين تسلیم و تحويل دادن ،امکان داشته باشد؛ زيرا در غیر اين صتورت تکلیتف بته محتال
است و آن هم ممنوع است.
اين استدالل تدعیف ميشود به اينکه اگر منظور از اينکه الزمة عقد ،وووب تسلیم كاال است،
وووب مطل است و مالزمه بین وووب تسلیم و عقد را نميپذيريم .اما اگر مقصود ،مطل وووب
باشد ،همان طور كه اگر در هنگام عقد ،بايع قادر به تسلیم بوده و پس از عقد ،عتاوز گتردد ،عقتد
صحیح و تسلیم در صورت تمکن ،واوب است .ممکن است اعتراض شود به اينکه اصل آن است
كه وووب مقید و مشروط به تمکن نباشد؛ وواب داده مي شود به اينکه اصل با اصالت عدم تقییتد
بیع به اين شرط تعارض دارد (انصاری 4191ج.)489: 1
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امام خمیني اين دلیل را چنین بیان ميكند :وووب تستلیم از احکتام عقاليتي بیتع استت ،اگتر
تسلیم عوضین يا يکي از آن دو برای همیشه مقدور نباشد ،قصد ودی به معامله تحق پیدا نميكند
و معقول نیست؛ معامالت  -وز موارد نادر -ابزار و آلت برای رسیدن به عوضین است ،و مقصود از
استقالل رسیدن فروشنده به ثمن ،و مشتری به مثمن است .و با بیاني ديگر بیع مبني بر التزام هريتک
از دو طرف به تسلیم عوض به طرف ديگر است ،و با عجز و ناتواني از تسلیم التزام معقول نیست و
با فقدان التزام ،معامله ودی نیست (رک :امام خمیني  4124ج .)912 : 9

سپس امام خمیني بر اين دلیل و بر بعدي اظهتارات شتیخ انصتاری در ايتن زمینته اشتکال وارد
ميكند ،كه به شرح زير است :اين دلیل اخص از مدعا است؛ زيرا امتناع قصد تنها در صورتي است
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مقاله

كه بايع و مشتری علم به ناتواني و عدم قدرت بر تسلیم برای همیشه داشته باشند ،اما بتا امیتد اينکته
باشد با علم به رفتع و برطترف شتدن عجتز و نتاتواني در آينتده ،قصتد بته بیتع امکتان دارد .ستپس
ميگويد :منع ظاهر استدالل مذكور واضح است ،چون اشتکال بتر آن متيشتود بته اينکته ووتوب
تسلیم مطلقا ممنوع است ،ومطل

وووب منافات ندارد به اينکه مشروط به توانايي باشد (امتام خمینتي

 4124ج .)912: 9

اما اعتراض بر آن به اينکه اصل عدم تقیید وووب تسلیم ،و دفع آن بهوستیلة تعتارض بتا اصتل
عدم اشتراط بیع به قدرت بر تسلیم ،صحیح نیست در صورتي كته منظتور از دو اصتل ،استصتحاب
باشد .اما اگر منظور از دو اصل ،اصتل لفظتي باشتد؛ يعنتي اصتالت اطتالق درآيتة «اوفتوا بتالعقود»
(مائده )4:به اين بیان كه اطالق اقتدای وووب تسلیم در عقود به نحو اطالق است ،و اطالق با عجز و
ناتواني معقول نیست ،لذا وضعیت موضوع كشف ميشود به اينکه مشروط به قدرت است به خاطر
اطالق و عدم خدشه وارد كردن بر آن ،و منظور از تعارض ،تعارضش با اصل اطالق در دلیل نفوذ
بیع مانند آية «أحل اهلل البیع» (بقتره .)279 :مقتدای اطالق اين آيه عدم دخالتت قتدرت بتر تستلیم در
وارد بر وووب وفا ميشود  ،و هی يک بر ديگری ترویح ندارد ،پتس حجتتي بتر اشتتراط نیستت،
بنابراين اعتراض وارد نیست همچنین تعارض؛ چون اطالق دلیل نفوذ بیع بدون معارض است (رک:
امام خمیني 4124ج.)917-918: 9

 )2-11قدرت بر تسلیم در بیع صرف ،بیع سلف و بیع رهن
از مواردی كه قدرت بر تسلیم شرط نیست وايي است كه راهن ،عین مرهونه را بدون اوازة مرتهن
بفروشد.
اشتراط قدرت بر تسلیم در بیع رهن ،تنها از وهت اشتراط تحويل است ،منتها بنا بر اينکه قبض
در صحت بیع معتبر است؛ لذا احراز آن در زمان رهن و علم به تحق آن بعد از عقد ،الزم نیستت.
بنابراين اگر كااليي كه تحويل دادنش ممکن نیست ،رهن گذاشته شود و بته طتور تصتادفي بترای
مرتهن حاصل شود ،عقد تأثیر خودش را خواهد گذاشت .مگر اينکه گفته شود :آنچته در حتديث
نبوی ،نفي شده ،معاملهای است كه برحسب عرف غرر باشد .بنابراين در عقدی مثل صرف و سلف
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صحت بیع است .با بیاني ديگر ،محذور عقلي ،مووب كشف قید موضوع يعني عقد ،يا كشف قیتد
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(سلم) كه تحويل كاال شرط تأثیر آنها است اگر بهای كاال قبل از تحويل مجهول يا نتاممکن باشتد
از نظر عرف غرر محسوب مي شود ،چون اشتراط قبض در نقل و انتقال عوضتین ،شترعي استت نته
عرفي ،لذا اگرچه شرعا غرر نباشد ،اما از نظر عرف غرر و خطر صدق ميكند ،چتون غترر شترعي
وايي صدق مي كند كه تمام عقد تحق يابد ،اما در اينجا تحق نیافته است ،زيرا قبل از تسلیم كاال
انتقالي صورت نگرفته و بعد از تسلیم هم خطر و غرری نتدارد .بنتابراين نهتي و فستاد شتامل بیعتي
ميشود كه عرفا غرری باشد (رک:انصاری 4191ج.)488-485 :1

پس به نظر شیخ انصاری قدرت بر تسلیم در بیع سلف و صرف شرط نیست؛ چتون تتأثیر عقتد
قبل از تسلیم در مجلس عقد ،متوقف برتحق آن است ،پس غرر الزم نميآيد.
امام خمیني بر نظر و استدالل شیخ انصاری در سه نوع بیتع فتوق (بیتع رهتن ،ستلف و صترف)
اشکاالتي وارد ميكند و در مواردی گفته خلط مبحث شده است .امام در نقد سخن شیخ انصتاری
ميگويد :بین آنچه دخیل در ماهیت معامله از نظر عرف است؛ مانند قبول و مال بتودن عوضتین ،و
بین آنچه شرعا از شرايط صحت است يا از موانع است ،خلط شده؛ چتون آنچته داختل در ماهیتت
است مشمول ادلة اعتبار شرايط صحت و عدم موانع نیست؛ زيرا شرايط در بیع بعد از صدق عرفتي
شرايطي نیست وز در آنچه عرفا بیع است .سپس عجز قبل قبول ،و عدم علم به ضمیمه شدن قبتول
به ايجاب بلکه علم به عدم ضمیمه شدن ،اگر اتفاقي ضمیمه شود به ايجاب و صحت معامله ضرری
نميرساند .همچنین بین آنچه موضوع اعتبار شرايط ،يا عدم موانتع استت خلتط واقتع شتده ،چتون
موضوع در تمام اينها بیع عرفي است نه با شرطي ديگر ،شرايط در بیع بتالعرض معتبتر استت ،هتی
يک از اينها دخیل در موضوع نیست ،پس عدم غترر در بیتع معتبتر استت نته در بیتع كته قتبض در
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مجلس در آن معتبر است ،بلکه معقول نیست ،اينکه قول پیامبر(ص)(نهي النبي عن بیع ال،ترر) دلیلتي
بر اعتبار عدم غرر در غیر بیع صرف و سلم نسبت به خود بیع باشد ،در اين دو با اعتبار شرط قتبض
است (رک:امام خمیني  4124ج.)924-929: 9

بین آنچه شرط در سلف است و بین آنچه شرط در مطل بیع است نیز خلط واقع شتده استت؛
چون شرط بیع سلف قبض است نه قدرت و نه علم به قدرت بر قبض ،و شرط بیع قدرت بر تستلیم
بر اساس مقتدای روايت حکیم بن حزام است ،و علم به قدرت بر تسلّم بر اساس مقتدای حتديث
غرر است .بیع صرف در صورت عدم قبض در مجلس باطتل استت ،و انتفتای غترر در آن مووتب
تصحیح آن نميشود .اما عقد رهن به نظر امام با بیع سلف تفاوت دارد بنابر اينکه مشتمول حتديث
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وز قبض در آن شرط نیست .پس آنچه در عقد رهن معتبتر استت ،قتبض استت و آنچته در مطلت

مقاله

غرر نیست و به بیع اختصاص دارد ،همچنین حديث«ال تبع مالیس عندک» ارتباط بته رهتن نتدارد،
معامالت معتبر است ،قدرت بر تسلیم و تسلم به ووهي است (رک :امام خمیني  4124ج.)924-921: 9

نتیجهگیری
در اين پژوهش نتاي زير به دست آمده است:
 .4به نظر امام خمیني تسلیم به معنای استقالل و استیال بر شيء است ،به گونهای كه مبیع ،بايد
طوری تحت سیطرة قابض قرار گیرد كه او بتواند هر فردی را از تصرف در آن منع نمايد.
 .2امام خمیني لزوم تسلیم را از احکام عقاليي مترتب بر بیع ميداند ،و استناد به حديث نفي
غرر برای استدالل به لزوم اشتراط قدرت بر تسلیم را نپذيرفته ،و علم و اطمینان مشتری
برای رفع غرر ،نسبت به حصول مبیع به دستش را كافي ميداند.
 .9به نظر شیخ انصاری؛ مالک بطالن بیع غرری ،ووود غرر در هنگام معامله از نظر متعاقدين
نزاع برانگیز باشد ،باطل خواهد بود ،هرچند در واقع قدرت بر تسلیم ووود داشته و
عوضین از لحا ارزش با يکديگر برابر باشند.
 .1امام خمیني و شیخ انصاری ،غرر را عرفي و شخصي ميدانند.
 .9به نظر شیخ انصاری عدم امکان تسلیم تنها در خريد و فروشهايي مانع صحت عقدند كه
تسلیم كاال و پرداخت بهای آن از احکام عقد باشند ،يعني عقد به طور كامل انجام گرفته
باشد ،نه از شروط تأثیر عقد.
 .2به نظر شیخ انصاری هرگاه مبیع در دست مشتری باشد ،هی گاه قدرت در صحت عقد
اعتباری ندارد.
 .7شیخ انصاری مالک و مناط قدرت را ،قدرت معلوم و محرز ميداند ،يعني همین كه
مطمئن باشند ،كه چنین قدرتي دارند ،برای صحت معامله كافي است ،چرا كه صرف دارا
بودن قدرت واقعي ،برای رفع غرر كافي نیست.
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است ،لذا اگر معامله از ديدگاه دوطرف ،به دلیل ترديد در مجهول بودن معامله ،خطری و
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 .8به نظر شیخ انصاری نهي شارع از بیع غرری به خاطر برچیدن باب ريسک است كه منجر
به نزاع در معامالت مي شود ،ولي به نظر امام خمیني نهي به ذات ثمن و مبیع و صفات
كمي آنها اختصاص دارد.
 .5غرر مؤثر غرری است مربوط به موضوع معامله و مووب بطالن معاملة آن ميشود؛ مانند
معلوم نبودن قدرت برتسلیم ،غرر نبايد به اندازهای باشد كه باعث توصیف معامله به آن
شود.
 .41قدرت بر تسلیم مورد تعهد يکي از شروط عوضین است كه برای تأثیر و صحت عقد
الزم بو ده و در صورت فقدان آن ،معامله باطل و بي اثر است ،از لوازم عقدی كه صحیح
منعقد ميشود قدرت داشتن بايع بر تسلیم مبیع ومشتری بر تسلیم ثمن است.
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