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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 14فقه بورس و اوراق بهادار  

 3/10/98استاد عندلیبی 
 

 ای کلینکته
رد فی عنی ما فعاًل در صدد این مطلب هستیم که این موایهستند فردی  هایبحثشوند، شود و جواب داده میبررسی میفعاًل  حثی کهابم

 یر؟ ختوان وجه صحت شرعی بیاوریم یا لت شخصیت حقوقی و وجه تضمین، مینفسه صحیح است یا نه؟ به طور مثال فی نفسه برای وکا
های اقتصادی نظام های اقتصادی کشور، سیاستبه عبارت دیگر: ما در این مباحث کاری به عناوین دیگر و معیارهایی همچون سیاسیت

القی اسالم ا نظام اخبث اسالم یا سازگاری این مباح یاسالمی به نحو کلی ویا نفع و ضرر کشور، نداریم بلکه حتی کاری به نظام ارزش
 کنیم که صحیح و مشروع هستند یا خیر؟نداریم بلکه صرفًا من حیث هو هو مباحث بورس و قراردادهای آن را بررسی می

 
 ادامه بحث

 شود یا خیر؟حل می است، که باید دید این ابهاماتبحث در ابهاماتی است که در شرط ضمن عقد که در قراردادآتی مطرح شده
 وکالت شخص حقوقیبررسی 

 ست:یکی از ابهامات، بحث وکیل شدن شخص حقوقی ـ کارگزار یا اتاق پایاپای ـ است، که خود دارای دو بحث اصلی ا
 آیا شخص حقوقی امکان وکیل شدن دارد؟ .1

 شود؟آیا وکالت با شرط نتیجه محقق می .2

 
عیت شخص حقـوقی ی ادله مشرول فی الجمله ای بیان شد، اما راه کار اساسی، استفاده از بعضبرای پاسخ به سوال اول در جلسه گذشته راه ح

 است.
 

 داللت التزاميه عمومات و اطالقات ادله صحت معامالتل: يدل

 ه الزمه ادله صحت بیع، دو مطلب را نتیجه گیری کنیم:بخواهیم با توجه در این دلیل ما می
 مشروعیت وکالت شخصیت حقوقی .1

 ت و مشروعیت وکالت به واسطه شرط به نتیجهصح .2

گیری خواهیم از الزمـه ادلـه صـحت بیـع، مشـروعیت مـوارد بـاال را نتیجـهگوییم وکالت بیع است، بلکه میالبته بسیار واضح است که ما نمی
 کنیم، به این بیان که:

 دهد:قبال در ادله مشروعیت شخصیت حقوقی گفته شد که بورس دو نوع فعالیت انجام می
 واسطه در نقل و انتقاالت است و محل عرضه و خرید است. .1

کند مثاًل ماشین بر می به این معنا که ابزار و وسائلی را برای خودش معامله گیرده قرار میمعامل طرف به عنوان شخصیت حقوقی .2
 کند.گذاری میسرمایه خرد یا اینکه در شرکت های دیگرمدیر عاملش می

                                              

دانند بلکه در صدد هستند از الزمه ادله بیع کنند( : استاد بورس و وکالت را بیع نمیای که مطالب را به درستی منعکس نمی. توجه )مخصوصٌا پایگاه های خبری
 استفاده کنند یعنی از الزمه صحت بیع شخصیت حقوقی استفاده کنند که هم مالک است و هم وکالتش صحیح است.
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گوینـد کـه بـورس )سـه سـازمان بـورس وسـه دهـد فلـذا عرفـًا میهایش، معامله هم برای خودش انجام میتپس بورس عالوه بر سایر فعالی
عاملـه مصـیت حقـوقی ـ ، پـس بـا بـورس ـ بـه عنـوان شخختفروکرد مثاًل ساختمانی را خرید یا شرکت بورس یا نهاد کارگزاری و...( بیع 

 گویند.شود و عرفًا به آن بیع میمی
، فلذا موضوع دلیل رفًا بیع استبیع عرفی است و این معامله ای که بورس انجام داد، ع« احّل اهلل البیع»ه اینکه موضوع دلیل پس با توجه ب

 شود.شود فلذا این بیع صحیح میشامل این معامله نیز می« احّل اهلل البیع»
د ولی شود، زیرا معنا ندارد که معامله صحیح باشمیای که طرف معامله است، مالک الزمه صحت این بیع، این است که شخصیت حقوقی

 این اشخاص حقوقی که طرف معامله هستند، مالک نشده باشند.
 و این مالکیت یعنی شرعًا شخصیت حقوقی اعتبار دارد.

 
 کنیم:همین استدالل را در بحث وکالت بیان می

ردم مشوند و برای ارگزار وکیل مردم ـ فروشنده یا خریدارـ میکه در سازمان بورس هستند مثل نهادک حقوقیهای شخصیت مقدمه اول:
 دهند.معامله انجام می

یع محقق بپس عرفًا  ؛برای فالن شخص، خرید فالن جنس راگویند این کارگزار این معامالت عرفًا معامله است یعنی عرفًا می مقدمه دوم:
 شده است.

  عرفی است فلذا این بیع ها نیز صحیح است.بیع « احّل اهلل البیع»موضوع ادله  مقدمه سوم:
 اگر وکالت در اینجا باطل باشد، بایستی بیع هم باطل باشد. مقدمه چهارم:

 جا نیز صحیح بوده است.در اینکارگزار کنیم که وکالت از اینکه این بیع ها صحیح هستند، کشف می نتیجه:
 به عبارت دیگر:

 ت این اشخاص حقوقی است. الزمه صحت بیع در این موارد، صحت وکال
 که موضوع عرفی است، داللت دارد بر صحت وکالت شخصیت حقوقی.با توجه به این« احّل اهلل البیع»پس داللت التزامیه 

توانست وکالت را محقق شود، زیرا در این جا وکالت شرط نتیجه بوده است و اگر این شرط نتیجه نمیو با همین دلیل هر دو مدعا اثبات می
یع دارد، پس بداللت بر صحت این « احّل اهلل البیع»بایست که وکالت باطل باشد و در نتیجه بیع هم باطل باشد، در صورتی که کند، می

 ی البین که با شرط نتیجه بیان شده است، هم صحیح باشد.فاش این است که وکالت الزمه
 شود ولو به صورت شرط به نتیجه.پس شخصیت حقوقی وکیل می

   
نیست بلکه مثاًل  ستوانند وکیل بشوند و این مطلب مختص به بحث بورکنیم تمام شخصیت های حقوقی میپس با همین استدالل اثبات می

شود برای گرفتن تسهیالتی برای مردم، نه جایی شود ـ مثل جایی که وکیل میشامل بانک و معامالتی که بانک در آن وکیل انجام آن می
 باشد.دهد ـ نیز میتسهیالت می که خودش به مردم

  و... ه تصرفاب ویا اباحپس شخصیت حقوقی، قابلیت وکالت دارد، فلذا دیگر فرقی ندارد که در سه امری وکیل بشود در بیع یا تسویه حس
 

 بررسی شرط وجه تضمين
سـت کـه از ا، شـرط وجـه تضـمین ابهام دیگری که در بحث شروطی که در ذیل قرار دادآتی در قالب شرط ضمن عقـد مطـرح شـده اسـت

 قرار گرفته است: و اشکال جهاتی مورد بحث 
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 اول: غرری بودن وجه تضمين اشکال

 قباًل بیان شد و گفتیم که:
ست.( مگر اینکه کنیم. )بلکه امر مردد بین حرمت و بطالن و کراهت ااواًل: ما از ادله غرر به صورت جزمی، استظهار بطالن یا حرمت نمی

ها مدرکی ست و قول آنهد به استظهار فقها از این ادله تمسک کند، که جواب آن این است که استظهار فقها برای ما حجت نیکسی بخوا
 است فلذا ما نیز تابع دلیل هستیم.

 
واند شامل بحث ما تبکه  ز جهالتثانیًا: با توجه به استعماالت غرر، این واژه در خدعه و حیله و فریب ظهور دارد نه در خطر یا خطر ناشی ا

 بشود و در قرارداد مورد بحث، خدعه و فریب مطرح نیست.
 این اشکال به شرط وجه تضمین وارد نیست. نتیجه:

 
 مخالف کتاب بودن اين شرطاشکال دوم: 

 ستفاده کردیم، دارای دو قید بودند:ها لزوم وفای به شرط را اروایاتی که از آن
 شرط مخالف کتاب نباشد. .1

 ه حالل شدن امر حرام نشود.شرط منجر ب .2
 و این شرط وجه تضمین در بحث ما، هم مخالف کتاب است و هم تحلیل حرام است.

 
 اشکال دومبررسی 

 :باید به تفصیل بیان شود تا جواب این اشکال داده شوداشکال سند مقدمه دارد که هر کدام این 
روایت داریم که شرط  4کنیم، رجوع میاز ابواب خیار در وسائل الشیعه  6وقتی به روایات دال بر لزوم وفای به شرط در باب مقدمه اول: 

شرطی مخالف کتاب بود، باطل است و در آخر بحث یک روایت بیان شده است که اگر شرطی حالل را  نباید مخالف کتاب باشد و اگر
 حرام کند، باطل است:

 روایت اول باب:

 

 :ه استکه قباًل نکات سندی آن بیان شد یت پنجم بابروا

                                              

 َباُب ُثُبوِت ِخَياِر الشَّْرِط ِبَحَسِب َما َيْشَتِرَطاِنِه َو َكَذا ُكلُّ َشْرٍط ِإَذا َلْم ُيَخاِلْف ِكَتاَب اللَّه: 16، ص: 18ل الشيعة، جوسائ. 

 .93 -22 -7التهذيب  -(4)  
 .3765 -202 -3الفقيه  -(5)  
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 فرماید:خدای متعال در قرآن می مقدمه دوم:

 

 باشد، ارزشی ندارد و مخالف کتاب و تحلیل حرام است.« اکل مال به باطل» پس اگر شرطی 
 

  مقدمه سوم:
 یل حرام است.لذا مخالف کتاب و تحلشرط وجه تضمین، اکل مال به باطل است ف

 
 «اکل مال به باطل»معنای  :مقدمه دوم حيتوض

 اریم:در مورد شرط وجه تضمین دو فرض دباشد،  مال را بدون هیچ عوض خوردنی ابه معن« اکل مال به باطل»اگر احتمال اول:
 یعنی همین معاهده باشد: ضمن همین قراردادآتیاگر شرط  فرض اول:

نکردند،  خرید و فروش وشرط کرده اند که اگر در آخر به معاهده خود عمل نکردند همین قرار داد  در ضمندر اینجا دو طرف قرارداد، 
اند بلکه هر دو تصمیم اش را انجام نداده است و نکول کرده است یا اینکه هیچ یک نکول نکردهاین وجه تضمین مال کسی باشد که وظیفه

کنند یعنی بدون هیچ عوضی مابه التفاوت قیمت گیرد و قرارداد را تمام میوت قیمت را میاند که تسویه نقدی کنند، یعنی مابه التفاگرفته
بندند قرارداد می میلیون تومان بوده است 1گیرد، به طور مثال در زمانی که هر سکه به قیمت روز شروع قرارداد نسبت به قیمت فعلی را می

ون شده است، در صورت میلی 4خریداری کند ولی در زمان موعود هر سکه ن تومان میلیو 2به قیمت سکه از طرف دیگر  10ماه دیگر 6که 
 ال به باطل است.کند و این همان پول بدون عوض و اکل ممیلیون دریافت می 20تسویه نقدی خریدار از فروشنده بدون هیچ عوضی 

ن قرآن از این گیرد  و هم سوحال اگر اکل مال به باطل، حرام باشد؛ این شرط تحلیل حرام است فلذا ذیل روایت اسحاق بن عمار قرار می
 شود.کار نهی کرده است، شرط مخالف قرآن نیز می

روایت اول  4خالفت کتاب است و ذیل جا این شرط مو  اگر اکل مال به باطل، به معنای تمّلک مال غیر و مال مردم خوری باشد، در این
شوید در حالی که این قرار داد فرماید در صورتی که مال مردم را بدون عوض تمّلک کردید، مالک نمیگیرد، زیرا که قرآن میقرار می
 رارداد با همین شرط بدون هیچ عوضی، مالک مال مردم بشوید.قخواهید در آخر این شما می

 
 است: و عقد الزم دیگری ضمن بیعشرط  فرض دوم:

ویه نقدی شد، قرار بر تس در اینجا دو طرف قرارداد، در ضمن عقد الزم دیگری شرط کرده اند که اگر در آخر یکی از طرفین نکول کرد یا
 کنند.گیرند و قراردادآتی را تمام میمابه التفاوت قیمت را می

 اند.اند و در ضمن آن وجه تضمین را شرط کردهای انجام دادهس عقد بیع جداگانهاند، سپمثال: عقد معاهده را به صورت مطلق منعقد کرده
شود ولی مجانی هم نبوده است و شرط در در این فرض، این شرط، ضمن عقد بوده است فلذا هر سند این شرط جزء عوض محسوب نمی

                                                                                                                                                                   

 من أبواب المهور. 40ب من البا 4، و أورده في الحديث 1872 -467 -7التهذيب  -(4)  
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پس دیگر این پول وجه تضمین که به یکی از طرفین  شود،این بیع مؤثر بوده است پس این شرط اکل مال غیر بدون عوض محسوب نمی
ای این پول به دست ای این پول به دست او رسیده است یعنی از طریق یک معاملهقبال یک معاملهرسد، بدون عوض نخواهد بود بلکه در می

 او رسیده است و بدون عوض و بادآورده نبوده است.
شخص ثالث  کنیم که خریدار مثاًل یک میلیون تومان به شخص ثالثی بدهد، پولی کهط میبه طور مثال در غیر بورس در ضمن عقد بیع شر

شود یا خیر؟اگر در این مثال گفتیم اکل مال به باطل نیست و فقها آن را قبول کردند ـ که گیرد آیا اکل مال به باطل برای او محسوب میمی
دانند ولو آن سیز مربوط به طرفین عقد بوده و کاری به دانند و در مقابل سیزی مینمیاند که این پول را بال عوض عرف و عقالء نیز اینگونه

 جا نیز اکل مال به باطل نیست.این شخص ثالث نداشته است ـ در این
 .شودو واجب الوفاء می مخالف کتاب نیست شود پس این شرطنمی« اکل مال به باطل»فلذا در این صورت این شرط، مصداق 

 
 د تفصیل داد و گفت:پس بای

 رسـد، مصـداق اکـل مـال بـه باطـل اگر شرط وجه تضمین ضمن همین قراردادآتی بوده است، سون بدون عوض مال به او می
 است فلذا این شرط باطل است و واجب الوفاء نیست.

  لوفاء است.بودن، اشکالی ندارد و واجب ا« اکل مال به باطل»اگر شرط وجه تضمین ضمن عقد دیگری باشد، از جهت 

 
ین آیات نیز انوع فقها  که باشد اکل مال بسبب باطلاکل مال بال عوض نباشد بلکه به معنای به معنای « اکل مال به باطل»اگر  احتمال دوم:

 د.مال مردم را تملک نکنی ، شرط بندی و بیع باطل ـ مثل قمارـ  یعنی به سبب باطلرا به این معنا گرفته اند 
 احتمال دارد: هید، که خود دواید اسباب باطل را به عنوان سبب تمّلک قرار ندفرمپس در آیه می
 دهند و بـر اسـاس ر میاسباب باطل عرفی: مسلمًا در بحث ما این شرط، سبب باطل عرفی نیست زیرا که عقالء این شرط را قرا

شـود، میشـامل آن ن« لکم بیـنکم بالباطـلال تـککلوا امـوا»هت این شرط مشکلی ندارد فلذا آیه جکنند، پس از این آن عمل می
 فلذا مخالف کتاب و تحلیل حرام نیست.

  :لی ت اثر دارد واین نکته ـ که سبب شرعی مقصود است یا سبب عرفی ـ در مباحث دیگری همچون معاطااسباب باطل شرعی
شارع  از اسباب شرعی که خود پس یکی« المومنون عند شروطهم»است که در بحث ما فرقی ندارد زیرا که خود شارع فرموده

 است، شرط است.مطرح کرده
 پس شرط هم عرفًا و هم شرعًا سبب باطل نیست.

 
مال مردم  نی هر جایی کهیع، معنای جامعی مقصود باشداعم از دو احتمال قبلی باشد و  به معنای« اکل مال به باطل»اگر معنای  احتمال سوم:

ردم را خورده است، مصداق مال م بدون هیچ جهتین شود و سوتکرار میهمان مباحث احتمال اول صورت که در این ری صادق باشد، خو
 .شودین شرط باطل می، فلذا اشوداکل مال به باطل به معنای مال مردم خوری محسوب می

 
 بررسی احتماالت:

 برای احتمال دوم:مؤید 
ایـن صـورت شـرط  ه درکـ ،شـود یعنـی احتمـال دوم که آیه به معنای سبب است و شـامل سـبب باطـل میشود برخی روایات استفاده میاز 

 اند از:مشکلی نخواهد داشت، که آن روایات عبارت
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 باختند.ها را میکردند و آنشان قمار مینهی خداوند در آیه شریفه ناظر به قماربازی است سون که قریش با مال و حتی خانواده

 سند روایت مرسل دیگر هم به همین مضمون داریم.
 :عنوان روایت هشتم ذکر کرده است که صاحب وسایل به در تفسیر عیاشی نیز روایتی به این مضمون داریم

 :روایت نهم نیز از تفسیر عیاشی است وهمچنین

 

 روایت سهاردهم از نوادر محمد بن احمد بن عیسی است:

 

 
 ت:يابررسی سندی روا

 عتماد نیست.، فلذا قابل اروایاتی که از تفسیر عیاشی نقل شده مرسل است
ا ثابت مکتاب برای  روایت آخر هم اگر مرسل هم نباشد ولی سون صاحب وسایل از نوادر احمد بن محمد بن عیسی نقل شده است که این

 نیست. نیست، پس سندش معتبر
 :پس تنها روایتی که شاید بتوان به سند آن اعتماد کرد، روایت اول است که باید از حیث سند بررسی شود 

                                              

 .1 -122 -5الكافي  -(6)  
 قول الّله) هامش المخطوط(. -في نسخة -(7)  
 .188 -2البقرة  -(8)  

 164؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج. 
 .98 -235 -1تفسير العّياشّي  -(5)  
 .29 -4النساء  -(6)  

 .166؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج. 
 .103 -236 -1 تفسير العّياشّي -(7)  
 .29 -4النساء  -(1)  

 .166؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج. 
 .414 -162نوادر أحمد بن محّمد بن عيسى  -(9)  
 .188 -2البقرة  -(1)  

 167؛ ص 17وسائل الشيعة ؛ ج. 
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 وایت اول:سند ر
 

  دو احتمال وجود دارد:در مورد 

  د.وشکه در این صورت سند مخدوش می استمجهول 

 شود.ثقه است، در این صورت روایت صحیحه می: ابو عبیده الحذاء 

  شـود و إال یحه میت، روایـت صـحنیز سند احتمال وجود دارد که اگر بگوییم منصرف به فرد ثقه اس در مورد
 کند. روایت مشکل پیدا می

 
 :تيی رواداللبررسی 

 ارد:در این روایات آیه را تطبیق بر قمار کرده است، حال مقصود سیست؟ دو احتمال د
  سـت وبـادآورده ان بـدون عـوض یـد، سـوآبه دسـت می قمارمالی که از راه : ، یعنیقمار منطبق ساخته استآیه را بر مجموع

 ، اکل مال به باطل است.است

  ک است.برای تمّلسبب باطل  قمار، :، یعنیر منطبق ساخته استامرا بر قباطل 

یعنی  تسا هی شدهاز قمار ن یعنی  ت آمده کهیاور ، سون دردراد حترجیحتمال دوم اهور روایت در سببیت است فلذا ظ یلو
 قمار یکی از مصادیق ـ البته راملقبا التککلوا اموالکم بینکمپس التککلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی است  منهی عنه قمار خوددر آیه شریفه 

 طله مثلاسباب باا از راه رنکنید مال مردم ملک ت د:وشینگونه میایه آ یمعنا س، پتسا هداپس روایت باطل را بر قمار تطبیق دآن است ـ 
 .قمار

 
 :تا اینجا دوماشکال بررسی  نتیجه
 سبب باطل است. )احتمال دوم( مقصوددر آیه شریفه  ،روایتبا توجه به پس 
ـ اکل  دیگر عقدو سه  خود قراردادآتیسه  شرط سون هم شرعًا و هم عرفًا از اسباب باطله نیست، پس شرط وجه تضمین ضمن عقد ـفلذا 

 و از این جهت مشکلی ندارد. شودمال به باطل نمی
و است  وردهیچ تخصیصی نخاستثناء منقطع خواهد بود و صدر آیه ه« إّلا ان تکون تجاره عن تراض»فرماید که می ادامه آیهاین صورت در 

 تخصصًا خارج از اسباب باطله هستند.« تجارت از روی تراضی»و موارد باشد اصاًل آبی از تخصیص می
 

 :رای احتمال سومبمؤید 
 :که ممکن است نتیجه ما را مخدوش کند نقل شده استدر وسایل  ایموثقه روایت

                                              

 . زیاد بن عیسی الکوفی.

 زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء كوفي ثقة:  170النجاشي ص :  رجال. 

 325؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 

 .من أبواب المستحقين للزكاة 7من الباب  1من هذه األبواب، و قطعة منه عن السرائر في الحديث  2من الباب  5، و أورد ذيله في الحديث 2 -95 -5الكافي  -(4)  
 یعًا است، سهل مشکلی ندارد.د جماحمد بن محم. سون 
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دن خـورکنـد، مصـداق  مصـرف ار نیا رگا درادن ولی سون بدهکار است و و بیش از این پولی باشدبا اینکه این مال، ملک خودش مییعنی 

، افی اسـتکـول آیه بشود اینکه مشم و صدق اکل مال به باطل برای تسا تری در نظر گرفته شدهیعنی برای آیه معنای عام شودمی مال مردم
 ل نیست. )احتمال سوم(پس منحصر در سبب باط یعنی عرفًا مال مردم خوری صدق کند

ه صداق اکل مال بمال مردم را خورده است، م بدون هیچ جهتین سو صورتکه در این ری صادق باشد، یعنی هر جایی که مال مردم خو
 .شودین شرط باطل می، فلذا اشودباطل به معنای مال مردم خوری محسوب می

 
 کنیم.سه بعد تکمیل میاین روایت را در جلبحث 

                                              

 .في الفقيه ظهره) هامش المخطوط( -(5)  
 .29 -4النساء  -(6)  
 .3690 -184 -3الفقيه  -(7)  
 .6 -78رائر مستطرفات الس -(8)  
 .383 -185 -6التهذيب  -(1)  


