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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 21فقه بورس و اوراق بهادار  

 25/10/98 عندلیبیاستاد 
 

 نقل و انتقال قراردادآتی قبل از تسويه نهايی
الت در وسط ـ بعـد فرض که بیع نسیه به نسیه صحیح باشد و قراردادآتی نیز یکی از مصادیق آن باشد، باید مشروعیت معام گفته شد بنابراین

دو  کـه خـود بررسـی گـردد، به این صورت که خود این قرارداد مـورد خریـد و فـروا واقـع شـود،ارداد و قبل از تسویه نهایی ـ از انعقاد قر
 صورت دارد:

 .بفروشدکه از فروشنده طلبکار است، را  یخواهد، مبیعخریدار می .1
ـ با  مایدیدی بشود و مبیعی را خریداری نی جدکه توسط قراددادآتی طلبکار شده است، وارد معامله یخواهد با ثمنفروشنده می .2

داد و بایست در سررسید خودا تحویل خریدار اول میجنس مبیع اول ـ و جایگزینی کاالیی کند که میهمان شرایط و هم
یل ـ تحو ید قرار داشتدر آن زمان در موقعیت خرکه خودا را کنار بکشد تا شخص ثالث، کاال را به خریدار اولیه ـ یا هر کسی 

 دهد.

 
 بررسی صحت بيع مالم يقبض

تمسک « وفوا بالعقوداحّل اهلل البیع و ا»توان به عموماتی همچون ، معامله است و در ظاهر مشکلی ندارند و میت باالگفته شد که هر دو صور
ا عدم صحت بیع قبل از قبض ی صحت»صلی از ناحیه شدند ولی ابهام اهها بررسی شد و جواب دادکرد ولی ابهاماتی داشت که بعضی از آن

 در حال جواب از آن ابهام بودیم. بود که « قبل از حلول اجل
رح است ولی در خواهد مبیع را قبل از قبض بفروشد، مطالبته این اشکال اگر هم وارد باشد تنها در صورت اول یعنی صورتی که خریدار می

شود زیرا مینکار است وارد معامله جدید بشود، اساسًا مطرح از خریدار طلب خواهد با ثمنی کهصورت دوم یعنی در جایی که فروشنده می
ده و هم از کسی دیگر خریافرض جایی نیست که خود و فروشند در آن معامله جدید شخص ثالث که االن فروشنده است مال خود را می
نها تالن بیع قبل از قبض ای که مطرح شده است برای بطز قبض و ادلهاست فلذا مثل بیع اولیه است و نهایتًا بیع کالی به کالی است نه بیع قبل ا

 اند و کاری به ثمن ندارند و در ناحیه ثمن مشکلی نیست زیرا که طلب مؤجل است. در ناحیه مبیع مطرح شده
 ح است.خواهد قبل از قبض و رسیدن زمان تحویل، مبیع را بفروشد، مطرپس این اشکال تنها در ناحیه خریدار که می

 
 :آن نیز مردود شدبودند که  اقامه کرده ی کهاند دلیلهکسانی که قائل به بطالن بیع قبل از قبض شد

 و حـدائق لبرهان، کفایـهکشف الرموز، تنقیح، غنیه، جامع المقاصد، مجمع ابود که صاحب مفتاح الکرامه از « اجماع» شاندلیل 
 است:نقل اجماع کرده

 يجوز بيع السلم قبل حلوله( قوله قّدس سّره: )و ال
و جامع  الغنية»و ظاهر «  و التنقيح كشف الرموز»عدم جواز بيع السلم قبل حلوله إجماعي كما في 

                                              

 .525ص  1كشف الرموز: في السلف ج . 

 .145ص  2التنقيح الرائع: في السلف ج . 



2 
 

و ال فرق في ذلك بين كونه على من هو عليه أو «  و الحدائق  و الكفاية  و مجمع البرهان  المقاصد

 غيره حااّل أو مؤّجال كما هو قضيّة كالمهم.
 

  ت زیـرا ویًا ثابـت نیسـثانیًا ایـن اجمـاع صـ رو اواًل این اجماع منقول است و از نظر حجیت، اعتباری ندارد گفته شد
مـا  توان فتوای مشـهور بـین فقهـایی کـه فتاویشـان در اختیـارتحصیل آن یا ممکن نیست یا متعسر است و حداکثر می
شـان یلا چـه بسـا دلثًا این اجماع محتمل المدرکیت است زیـراست را به دست بیاوریم که آن نیز حجیتی ندارد و ثال

 شـان عـدم اطـالق و عمـوم ادلـهاشکالش بیان شد یا اینکـه دلیلباشد که در جلسه قبل « عدم قدرت بر تحویل»همان 
جا دلیل محسوب نسبت به این موارد و تمسک به استصحاب است که این دلیل نیز کماتری است؛ فلذا اجماع در این

 شود.ینم

 فلذا برای بررسی صحت یا عدم صحت این نوع بیع باید سراغ سایر ادله رفت.
 

 دليل اول برای صحت بيع قبل از قبض
 عمومات و اطالقات باب معامالت مثل احل اهلل البیع و اوفوا بالعقود.

خصصی وجود ا مقید و میآت بررسی کنیم که از این جهت مشکلی نداریم ولی باید در روایا اگر دلیل ما این عمومات و اطالقات باشد که
 پردازیم.ها میدارد یا خیر؟ که در دلیل دوم به بررسی آن

 
 دليل دوم برای صحت بيع قبل از قبض

بل از قبض قبل از نسبت به بیع ق ولی باید بررسی کنیم که آیا این روایاتبیع قبل از قبض تجویز شده است  های وجود دارد که در آنروایات
 ول اجل نیز اطالق دارند یا تنها مربوط به بیع قبل از قبض بعد حلول اجل هستند؟حل

 ین دلیل تمام نخواهداتواند دلیل صحت این نوع از بیع واقع شود ولی اگر اطالق اثبات نشود، که اگر اطالق داشته باشند، این روایات نیز می
 شود.مات باب بیع میبود و تنها دلیل ما همان دلیل اول یعنی اطالقات و عمو

 
 بررسی داللی روايات

 بارت بود از:عه متن روایت در نهایت اعتبار سند آن اثبات شد، کواقع شد و  نصور بن حازم مورد بررسی سندی از روایات، صحیحه م اولین
 

12-7  ِفيهِ  َمَتاعا   اْشََتَْيتَ  ِإَذا ْن َمْنصحوِر ْبِن َحازٍِم َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ ع قَاَل:َعْن َصْفَواَن عَ  اْلْحَسْْيِ ْبِن َسِعيد  ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسِن ِبِِْسَناِدِه َعن  
                                                                                                                                                                   

 .228غنية النزوع: في السلم ص  .

 .241ص  4جامع المقاصد: في السلف ج . 

 .360ص  8مجمع الفائدة و البرهان: في السلف ج . 

 .523ص  1كفاية األحكام: في السلف ج . 

 .35ص  20الحدائق الناضرة: في السلم ج . 

 477، ص: 13الحديثة(؛ ج -مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة )ط . 

 من أبواب السلف. 10من الباب  1، و أورده في الحديث 147 -35 -7التهذيب  -(3)  



3 
 

1ْعهح.َكْيٌل أَْو َوْزٌن َفََل تَِبْعهح َحَّتَّ تَ ْقِبَضهح ِإَّلَّ أَْن ت حَول َِيهح فَِإْن َلَْ َيكحْن ِفيِه َكْيٌل َو ََّل َوْزٌن فَبِ   
 

 شوند:وار بیان میی داریم که فهرستشبیه این روایت نیز روایات
 

11-2 َسأَْلتح أَََب َعْبِد اَّللَِّ ع َعِن الرَّجحِل  َعْن َعِليِ  ْبِن النُّْعَماِن َعْن محَعاِويََة ْبِن َوْهٍب قَاَل: اْلْحَسْْيِ ْبِن َسِعيد  ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسِن ِبِِْسَناِدِه َعن 
3ِذي قَاَم َعَلْيِه.ْقِبَضهح فَ َقاَل َما َلَْ َيكحْن َكْيٌل أَْو َوْزٌن َفََل تَِبْعهح َحَّتَّ َتِكيَلهح أَْو َتزِنَهح ِإَّلَّ َأْن ت حَول َِيهح الَّ يَِبيعح اْلَبْيَع قَ ْبَل َأْن ي َ   

 
16- 4 مقصود است که کذاب،  )علی بن ابی حمزه البطائنی ْن َعِلي ٍ َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمحَمٍَّد عَ  اْلْحَسْْيِ ْبِن َسِعيد  ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسِن ِبِِْسَناِدِه َعن 

أَْن يَِبيَع َكْيَل  َلا يُ ْعِجُبِِن َسأَْلتح َأََب َعْبِد اَّللَِّ ع َعْن َرجحٍل اْشََتَى َطَعاما  ُثحَّ ََبَعهح قَ ْبَل َأْن َيِكيَلهح قَاَل  َعْن َأِب َبِصرٍي قَاَل: (ملعون و ضعیف است
5ْبَل َأْن َيِكيَلهح أَْو يَزِنَهح ِإَّلَّ َأْن ي حَول َِيهح َكَما اْشََتَاهح أَْو َوْزان  ق َ  ٍء ِعْنَدهح لَْيَس ِبَكْيٍل َو ََّل َوْزٍن َفََل ََبَْس َأْن ِإَذا َلَْ يَ ْرَبْح ِفيِه أَْو َيَضْع َو َما َكاَن ِمْن َشيْ  -

6يَِبيَعهح قَ ْبَل َأْن يَ ْقِبَضهح.  
 

18-7 َسأَْلتح َأََب َعْبِد اَّللَِّ ع َعْن َرجحٍل  َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمحَمٍَّد َعْن َأََبٍن َعْن َمْنصحوٍر قَاَل: اْلْحَسْْيِ ْبِن َسِعيد  ْلََْسِن ِبِِْسَناِدِه َعنُمحَمَّدح ْبنح ا 
أَْن يَ ْقِبَضهح َو ََيْخحَذ رَِْبَهح فَ َقاَل ََّل ََبَْس ِبَذِلَك َما َلَْ َيكحْن َكْيٌل َو ََّل َوْزٌن فَِإْن هحَو اْشََتَى بَ ْيعا  لَْيَس ِفيِه َكْيٌل َو ََّل َوْزٌن أَ لَهح َأْن يَِبيَعهح محرَاََبَة  قَ ْبَل 

8قَ َبَضهح فَ هحَو أَبْ َرأح لَِنْفِسِه.  
 

ست و یعنی از قبض اقبل  و بیع« اشتری»در صورتی این روایات برای ما به عنوان دلیل مفید خواهند بود که گفته شود بحث این روایات 
مبیع را به  خواهد آن را بفروشند ولی قیدی نیامده است که اینموضوع کسی است که کاال را خریده است و هنوز قبض نکرده است ولی می

د حلول ل از قبض بعصورت نقد یا به طور سلف خریده است فلذا روایت هم شامل بیع قبل از قبض قبل حلول االجل و هم شامل بیع قب
 شود.شود پس روایت اطالق دارد و شامل بحث ما میمی الجلا

در این صورت تنها قیدی که در این روایات به آن اشاره شده است، تفاوت داشتن حکم در صورت مکیل و موزون بودن مبیع، به این 
اشکال خواهد بود؛ فلذا در قراردادآتی اگر مبیع مکیل و موزون نباشد بیع قبل از قبض آن قبل از حلول اجل به صورت مطلق بال صورت که 

 نیز اگر مبیع مکیل و موزون نباشد مثل اینکه مبیع سکه یا اوراق بهادار و سهام ـ در فرضی که اصل خرید و فروا سهام و اوراق بهادار را
مورد معامله مکیل و موزون بود صحیح بدانیم ـ باشد، در این صورت معامالت وسطی آن نیز طبق این روایات اشکالی ندارد ولی اگر کاالی 

                                              

 .68؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
 .146 -35 -7التهذيب  -(2)  
 68؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
 .154 -37 -7التهذيب  -(1)  
 في المصدر زيادة فال باس أن يوليه كما اشتراه. -(2)  
 69؛ ص 18لشيعة ؛ جوسائل ا. 
 .241 -56 -7التهذيب  -(4)  
 69؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
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ها را معامله کرد و تنها یک استثناء دارد و آن این است که به نحو تولیه توان آنمثل آهن یا زعفران و... در این صورت قبل از قبض نمی
 د.نتولیه باشبیع معامله کنند، یعنی معامالت وسطی 

 
گوید و مبیع را به همان قیمتی ه به مشتری قیمتی که خودا مبیع را خریده است، میگویند که فروشندفرمایند که تولیه به بیعی میعلما می

 فروشد.که خریده است به مشتری می
 اند و تنها از بخش سودبردن از طریق آناصل بیع قبل از قبض را در مورد مبیع مکیل و موزون اجازه داده« السالمعلیه»پس طبق این معنا، امام 

وشد، به طریق اند که اگر به قیمت کمتر نیز بفراگر سود نبرد و به همان قیمت بفروشد جایز است وحتی بعضی ادعا کردهاند پس نهی کرده
 اولی جایز است ـ هر چند ما این اولویت را قبول نداریم ـ .

د که: مکیل و ایات این باشدر رو« تولیه»البته مشخص نیست که در این روایات نیز معنای تولیه، همین باشد زیرا که احتمال دارد معنای 
یع کاال را تحویل که خود او ـ خریدار جدید ـ را متولی در قبض و اقباض قرار دهید تا خود او از باموزون را قبل از قبض نفروا مگر این

بطی ندارد و ز این بیع، رادیگر صحت این بیع به بحث سود بردن بگیرد تا برای شما دردسر نداشته باشد، که اگر معنای روایت این باشد 
رض اینکه این فا باشد ـ ولی با در روایت همین معن« تولیه»ـ و احتمال قوی دارد که معنای  .شودحتی سود بردن از این بیع نیز صحیح می

 گوییم که:احتمال را ندیده بگیریم، می
  

 ،  که سه احتمال دارد:مقصود از نهی در این روایات است نکته دیگر در بررسی مدلول این روایات،
  کنـد )بیـع قبـل از از بیـع می اواًل نهی در این روایات ارشادی است که اگر نهی ارشاد به بطالن باشد، داللت بر بطالن این قسم

 ، باطل است.(قبض قبل از حلول اجل در صورتی که مبیع مکیل و موزون باشد و بیع تولیه نباشد

  ر مـورد فـرض ای دارد )که بعضی از علما دتنزیهی است و تنها داللت بر کراهت چنین معاملهتکلیفی ثانیًا نهی در این روایات
 اند( فلذا طبق این احتمال، این بیع صحیح است.بیع قبل از قبض بعد از حلول اجل، قائل به این قول شده

  کـه نهـی  مـا ایـن باشـد کـه اگـر مبنـای تحریمی است و داللت بر حرمت این نوع از بیع داردثالثًا نهی در این روایات تکلیفی
ی در غیر ایـن واهد بود ولتکلیفی تحریمی در معامالت داللت بر فساد آن معامله دارد، در این فرض نیز این چنین بیعی باطل خ

 صورت صحت بیع اشکالی ندارد.

 
 ظهور اولیه نهی در تکلیفی تحریمی است.

جـا را یز نهـی در اینمدعا برای ما ثابت نشده است و فقها ن ر ثانوی در ارشادیت دارد ـ ایناند که  نهی درمعامالت ظهوولی بعضی ادعا کرده
 اند. ـجا را حمل بر نهی تنزیهی کردهنهی در این  اند و بعضی از فقهاتکلیفی فهمیده

 ح است.ی از بیع صحیپس نهایتًا داللت دارد که این بیع یا حرام است یا مکروه ولی در هر صورت این نحوه
 :قرینه بر صحت این نوع بیع 

بینیم که مثل روایت مورد بحث نیستند که چند احتمالی باشـند و از کنیم، عبارات دیگری میوقتی به روایات مشابه مراجعه می
 ایت نیز داللت بر بطالن ندارد، به طور مثال:یابیم که این روطریق آن روایات می

 
 صحیحه حلبی: 
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4- 1 َسأَْلتحهح َعِن الرَّجحِل َيْشََتِي الثََّمَرَة ُثحَّ يَِبيعحَها قَ ْبَل أَْن ََيْخحَذَها قَاَل ََّل  ع قَاَل:ِه َعْن ََحَّاٍد َعِن اْْلََلِبِ  َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ َو ِبِِْسَنادِ  
2ََبَْس ِبِه ِإْن َوَجَد ِِبَا رَِْبا  فَ ْلَيِبْع.  
ابحـه آن اند که قبل از قبض، بیع مره مکیل و موزون است ولی حضرت تصریح فرمودهباشد ککه در این روایت مبیع، ثمره می
 )بیع به همراه سود( اشکالی ندارد.

به  این حکم را اگر کسی بگوید که در این روایت، ثمره خصوصیت ندارد فلذا از ثمره بودن مبیع ال ای خصوصیت کند و
 ا صحت بیع قبل از قبض است حتی در صورتی که مبیع مکیل و موزوناهای مکیل و موزون سرایت دهد، نتیجههمه مبیع

 باشد و بیع تولیه نباشد.
 

 صحیحه حلبی:
5- 3 َعْن ََحَّاٍد َعِن ٍد َعِن اْبِن َأِب عحَمرْيٍ ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن َعِليِ  ْبِن ِإبْ رَاِهيَم َعْن أَبِيِه َو َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيََْي َعْن َأَْحََد ْبِن ُمحَمَّ  

4ِف الرَّجحِل يَ ْبَتاعح الطََّعاَم ُثحَّ يَِبيعحهح قَ ْبَل أَْن يحَكاَل قَاَل ََّل َيْصلححح لَهح َذِلَك. اْْلََلِبِ  َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ ع أَنَّهح قَاَل:  
 

ور در کراهت دارد فلذا بـاز داللـت ظه« صلحالی»فرمایند که تعبیر ز علما میباشد که بعضی امی« الیصلح»تعبیر در این روایت 
 بر صحت چنین بیعی دارد.

 
 شود و تنها داللت بر این دارد ـرود و حداکثر مجمل میاگر ما این روایات را به عنوان قرینه پذیرفتیم، ظهور روایت در تحریمیه از بین می

 ن حرمت را ثابت کرد.توانهایتًاـ که چنین بیعی نامطلوب است که با این حد از داللت نمی
 

ن جهت نیز مشکلی ادآتی از ایپس اگر روایت مورد بحث اطالق داشته باشد و با اطالقش شامل بیع قبل از حلول اجل نیز بشود، معامله قرارد
 نخواهد داشت .

اشد، دیگر به مورد بلول االجل د حولی اگر روایت اطالق نداشته باشد و شامل بیع قبل از حلول اجل نشود و تنها در مورد بیع قبل از قبض بع
ی همان دلیل اول ـ تمسک به اطالقات و عمومات باب صحت کند و به واسطهارتباطی پیدا نمی )بیع قبل از قبض قبل حلول االجل( بحث ما

 شود.معامالت ـ صحت این بیع اثبات می
 

 نتیجه:
بیعی که هنوز میرا که بیع د تحویل کاال، توسط خریدار اشکالی ندارد زطبق ادله و قواعدی که بررسی شد، معامله قرارداد قبل از سررسی

 قبض نشده است، قبل از حلول اجل صحیح است.
د جع تقلید خود عمل کنای گرفتیم ولی هر کسی باید در این مسئله به فتوای مرالبته باید توجه داشت که ما بر اساس قواعد و ادله چنین نتیجه

 ندارد.  داند، خریدار حق فروا مبیع قبل از قبض قبل از حلول اجل، رااز قبض قبل حلول اجل را باطل می و اگر مرجع او بیع قبل
                                              

 من أبواب بيع الثمار. 7من الباب  2، و أورده في الحديث 3787 -211 -3الفقيه  -(6)  
 65؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
 .2 -178 -5الكافي  -(1)  
 66؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
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 تسويه نهايی در قراردادآتی   

؛ حال نحوه تسویه های قراردادآتی طبق فرضی که این قرارداد، معامله و بیع باشد و بیع نسیه به نسیه هم صحیح باشد، تصحیح شدتمام قسمت
وشنده اولیه باشند خواهند قراردادآتی را تسویه کنند همان خریدار و فر، چه دو نفری که در زمان تسویه میکنیمیی آن را نیز بررسی مینها

 ورت دارد:صاند، قصد تسویه دارند؛ که دو و چه اینکه معامالتی در وسط محقق شده باشد و کسانی که جایگزین خریدار و فروشنده شده
 

دهد و یرا تحویل م کی: خیلی واضح است که مشکلی ندارد، زیرا که کسی که در موقعیت فروشنده قرار دارند، کاالتسویه فیزی .1
 پردازد.هایی از وجه تضمین به طرفین داده شده است، ما بقی قیمت را به او میطرف مقابل هم با احتساب قرض

  
کنند که قصد های آخر تعیین اولویت میر روزدنقدی دارند یا اینکه  اند که بنای بر تسویه)چه از همان اول گفته تسویه نقدی .2

 توان تسویه نقدی را تصویر کرد، که باید بررسی شود که کدام یک شرعی است:به دو شیوه می :تسویه نقدی دارند( 

ا از خریـدار رروشـنده، ثمـن هایی که دارند را با هم معامله کنند، خریدار مثمن را از فروشـنده طلـب دارد و فهر دو نفر، طلب -1
اب سـت را هـم حسـطلب دارد ، این دو طلبکاری را با هم معامله کنند ـ قرضـی کـه یکـی از طـرفین از وجـه تضـمین گرفتـه ا

گوید که چیزی که مـن از شـما طلـب دارم را بـه چیـزی کـه شـما از مـن کنند ـ  به این صورت که خریدار به فروشنده میمی
 باشد.م؛ که این صورت مصداق کامل بیع دین به دین میفروشطلبکار هستید، می

ه نقـدی باطـل کننـد، ایـن نحـوه از تسـویام هستند و داللت بـر بطـالن میحال اگر گفتیم ادله دال بر بطالن بیع دین به دین، تم
 شود.شود و مشمول ادله اوفوا بالعقود و احل اهلل البیع میشود و إّلا این نحوه از تسویه نقدی نیز بال اشکال میمی

ی ـ بطـالن ر حرمت وضعبه داللت اگر گفتیم ادله نهی از بیع دین به دین، مردد است که داللت بر حرمت تکلیفی دارد یا اینک
یا اینکـه  ـکند ـ اگر نهی تکلیفی باشد یوه تسویه معصیت میمرتکب معصیت شده است یا با همین شـ  دارد، این شخص نهایتًا 

 کند ـ اگر نهی وضعی باشد ـ پس علم اجمالی به معصیت داریم.کند، معیت میبعد از تسویه وقتی در مال غیر تصرف می
 احتمال نهی تکلیفی تنزیهی را هم دادیم، دیگر علم اجمالی به معصیت را نیز نداریم.ولی اگر 

 
فروشد نه اینکه مثمن را بـه بـدهی فروشـنده بفروشـد بلکـه کار است به ذمه فروشنده میخریدار مثمنی را که از فروشنده طلب -2

 شود.مه ـ میذاید، بلکه بیع دین  به غیر دین ـ به ین الزم نیخرد تا دیگر بیع دین به دفروشنده مثمن را نقدًا به ذمه می

نیـز  ت و ایـن بیـعکه در این صورت خریدار به فروشنده هم بدهکار است و هم طلبکار و چون سر رسید بیـع قبلـی رسـیده اسـ
شـوند و کننـد و سـاقط میهـا بـا هـم تهـاتر میکننـد و دیننقدی بوده است، این دو بدهی و طلب را با هم حساب و کتاب می

 کنند.اضافه و کمی را به همدیگر پرداخت می
 

 اشکال
حـث قبلـی کـه بالبته در این جا با فـرض است « بیع قبل از قبض»یز، یک شبهه باقی مانده است  و آن ی از تسویه ندر این شیوه

جـا ر ایندبود ولی  حلول اجل به غیر بایع قبل ازبود، فرق دارد زیرا در بحث قبل، بیع قبل از قبض  جا هم بیع قبل از قبضآن
 است. به خود بایع بعد از حلول اجلبیع قبل از قبض 
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 جواب

سـت، فلـذا سـئله مطـرح ادر مورد بیع قبل از قبض، بعد از حلول اجل دیگر اجماع بر بطالن نداریم، بلکـه اقـوال متعـددی در م
 شود.تر میمسئله راحت

خص دیگـر از فروشـد و آن شـن دارد که خریدار به غیر از خود بایع، مبیع را میروایاتی که در بحث قبل بیان شد، ظهور در ای
 گیرد.بایع اولیه، کاال را تحویل می

 شود، فلذا صحیح است.پس اواًل این بیع، مشمول ادله عام و مطلق دال بر صحت معامالت می
  کنند:نوع از بیع میولی روایاتی هم در این بحث داریم که اگر تمام باشند، داللت بر صحت این 

 
  روایت اول:

 
5- 1 َعِن اْبِن َأِب عحَمرْيٍ َعْن )یا ابن عیسی است یا ابن خالد( َعْن َأَْحََد ْبِن ُمحَمٍَّد  )العطار( َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيََْي  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوب 

ِإََل َأَجٍل فَ َيِحلُّ الطََّعامح فَ َيقحولح لَْيَس  الطََّعامِ  ِف  الدَّرَاِهمَ  يحْسِلمح ِف الرَّجحِل  ِد اَّللَِّ عَأََبِن ْبِن عحْثَماَن َعْن بَ ْعِض َأْصَحابَِنا َعْن َأِب َعبْ 
2ِعْنِدي َطَعاٌم َو َلِكِن اْنظحْر َما ِقيَمتحهح َفخحْذ ِمّنِ  ََثََنهح فَ َقاَل ََّل ََبَْس ِبَذِلَك.  

 .َعْن َأَْحََد ْبِن ُمحَمٍَّد ِمْثَلهَو َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَناِدِه 

 بررسی سندی

 :این روایت مرسله ابان بن عثمان است ولی از حیث راویان قبلی مشکلی ندارد
 راه های تصحیح سند و معتبر ساختن حدیث: 

 حائری چنـین ـ کما اینکه مرحوم شیخ مرتضی اگر کسی بگوید مرسالت ابن ابی عمیر ولو مع الواسطه، حجت است 
شـود بـه خـاطر وجـود یمو مردد بین صحیحه و موثقـه  شود، این روایت نیز از حیث سندی معتبر میمبنایی داشتند ـ 
 ابان بن عثمان.

  اع است، ز اصحاب اجمایا اینکه مبنای ما این باشد که مروی عنه اصحاب اجماع ثقه هستند و چون ابان بن عثمان نیز
 ، تا روایت معتبر شود.های او نیز ثقه هستندفلذا مروی عنه

 شود. اند، فلذا روایت معتبر مییا اینکه طبق مبنای اینکه چون اجالء از این افراد نقل حدیث کرده 

 .یا اینکه چون این روایت در کتاب کافی است، فلذا معتبر است 

 شود.این روایت طبق سند مرحوم شیخ نیز باز مرسله ابان بن عثمان می
 

 بررسی داللی
 گوید، گندم ندارم فلذا طبقخصی از کسی گندم به صورت سلف، خریده است ولی در زمان سررسید فروشنده میمثاًل ش

 فرمایند که این کار اشکال ندارد.رت می؛ حضآن را دریافت نما ها را به خود من بفروا و پولقیمت االن، آن گندم
                                              

 .6 -185 -5الكافي  -(2)  
 305؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
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همین « لسالمعلیه ا»ام و ام ، نه اینکه مقصود تسویه باشدکن و با من معامله )ثمن، ظهور در این دارد که به خود من بفروا
بایست می« علیه السالم»فرق داشته، امام  ی تسویه، روا دیگر برااند و اگر حکم معامله نهایی با فرض را تأیید کرده

 .(فلذا روایت از این جهت نیز اطالق دارد ند،پرسیدمی
 از قبض به خود بایع، دارد.  پس این روایت داللت بر جواز بیع مبیع قبل

 
 روایت دوم:

 
8- 1 2َعْن َسْهِل ْبِن زََِيدٍ ُممد بن يعقوب   َكَتْبتح ِإََل َأِب اْلََْسِن   َعْن محَعاِويََة ْبِن ححَكْيٍم َعِن اْلََْسِن ْبِن َعِليِ  ْبِن َفضَّاٍل قَاَل: 

 َو لَْيَس ِعْنِدي َطَعاٌم أحْعِطيِه ِبِقيَمِتِه َدرَاِهَم قَاَل نَ َعْم. ءح اْلَوْقتح ع الرَّجحلح يحْسِلفحِّن ِف الطََّعاِم فَ َيِجي
3ِمْثَلهح  َو َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَناِدِه َعْن َسْهِل ْبِن زََِيدٍ  .4  

 
 بررسی سندی

 اند.این روایت را هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ نقل کرده
 زیاد است:مشکل سندی این روایت فقط از ناحیه، سهل بن 

 فرماید:اند، نجاشی مینجاشی و شیخ او را تضعیف کرده 

سهل بن زياد أبو سعيد اآلدمي الرازي كان ضعيفا في الحديث غير معتمد فيه و كان أحمد بن محمد بن عيسـ  يشـهد 
  عليه بال لو و الكذب و أخرجه من قم إل  الري

هــو ضـعیف عنـد نقــاد »استبصـار آوردهــا سـت کـه  مرحـوم شـیخ نیــز در فهرسـت او را تضـعیف کــرده اسـت و در
6«االحادیث  

 ثقه استسهل فرماید که: می« علیه السالم»مرحوم شیخ در الرجال در اصحاب امام هادی. 
شـود یـا کند و در تعارض باید دید که حق با کسیت؟ آیا تعارض سـبب تسـاقط میفلذا این توثیق با آن تضعیفات، تعارض می

 که تضعیف مقدم است؟است یا ایناینکه توثیق مقدم 
است که شهادت به غلو و کـذب « احمدبن محمد بن عیسی»ی آن تضعیفات جا توثیق مقدم است،زیرا ریشهطبق نظر ما در این

نیـز علـی بـن  کرده است فلذا او را به ری تبعید کـرد و در ریرا نقل می« علیهم السالم»او داده است، زیرا که فضائل اهل بیت 
 کرده است.باآن عظمت از او روایت نقل می محمد

                                              

 .12 -187 -5الكافي  -(5)  
 «.منه» هكذا في الكافي، و ليس قبله سند يبن  عليه، و الظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة و هي عدة من أصحابنا -(6)  
 .253 -75 -3، و االستبصار 128 -30 -7التهذيب  -(7)  
 306؛ ص 18؛ جوسائل الشيعة . 
 185النجاشي ص :  رجال. 
 : ضعيف 228الطوسي /صفهرست. 

 : َو ُهَو َضِعيٌف ِجّدًا ِعْنَد ُنقَّاِد اْلَأْخَبار261؛ ص 3اإلستبصار فيما اختلف من األخبار ؛ ج
 سهل بن زياد اآلدمي يكن  أبا سعيد ثقة رازي.:  387الطوسي ص :  رجال. 
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ی مـا را هـم در بـر رود و معنای غلو در آن زمان چیزی بوده است کـه همـهپس این تضعیفات با این نکات و قرائن، از بین می
 گیرد.می

 شود.پس از این جهت نیز سند روایت مشکلی ندارد فلذا سند روایت معتبر می
   

 بررسی داللی
ندارد و  فرمایند این کار اشکالمام نیز میبه قیمت آن کاال، درهم بدهم؛ ا یعنی أحْعِطي ِه ِبِقيَمتِ ِه َدرَاِه مَ  ه است که:در روایت آمد
 خواهید قیمت را به او بپردازید؟به نحو دیگری می دهید یا اینکهی جدیدی انجام میند که آیا معاملهو سوال نفرمود

داد نـه قیمـت و ارزا کردند همان ثمن اولیه را بایـد پـس مـیاست زیرا که اگر فسخ می البته احتمال فسخ در روایت ضعیف
 باشد.ی کاال میظاهر در قیمت فعل  أحْعِطيِه ِبِقيَمِتِه َدرَاِهمَ فعلی کاال را و اینکه در روایت آمده است 

 .شودشامل همه موارد می و ق داردکنیم که روایت اطالکشف می« علیه السالم»پس از همین ترک استفصال امام
سـت ولـی اال موجـود االبته ممکن است بگوید که مورد سؤال در جایی است که مبیع وجود ندارد نه این که در قراردادآتی ک

 خواهند تسویه نقدی کنند، فلذا اجنبی از بحث ما خواهد بود ولی باز ضرری به تسویه نقدی نخواهد زد.می
 
 روایت سوم 

4-1 ق حْلتح ِِلَِب َعْبِد  قَاَل: ْبِن َسِعيٍد َعْن َصْفَواَن ْبِن ََيََْي َعْن َمْنصحوِر ْبِن َحازِمٍ ِبِِْسَناِدِه َعِن اْلْحَسْْيِ  نح َعِليِ  ْبِن اْلْحَسْْي ُمحَمَّدح بْ  
َتى الطَّاِلبح اْلَمْطلحوَب يَ َتَقاَضاهح فَ َقاَل اْلَمْطلحوبح أَبِيعحَك َهِذِه ِمْن ََثَِن َغَنٍم اْشََتَاَها ِمْنهح فَأَ  َدرَاِهمَ  َرجحلٍ  َعَلى لَهح  َكانَ   َرجحلٌ اَّللَِّ ع 

 اْلَغَنَم ِبَدرَاِِهَِك الَِِّت َلَك ِعْنِدي فَ َرِضَي قَاَل ََّل ََبَْس ِبَذِلَك.

2ِمْثَلهح  َو َرَواهح الصَّدحوقح ِبِِْسَناِدِه َعْن َمْنصحوِر ْبِن َحازِمٍ  .3  
هـایش را بـه او شـود، بـه جـای طلـب خـودا غنموایات قبلی است، فلذا خیلی مرتبط با بحـث مـا نمیاین روایت بر عکس ر

ت، در حـالی فروشد که این نیز نوعی بیع قبل از قبض دین است در حالی که بحث ما در مورد بیع قبل از قبض مبیع بوده اسمی
 ها را تحویل داده است.که در این روایت غنم
انـد کـه ایـن روایـت مـرتبط بـا محـل اند، جواب دادهاین روایت را در بحث بیع قبل از قبض مطرح کرده فلذا خود کسانی که

 بحث نیست.
 شود.پس این روایت به عنوان دلیل محسوب نمی

 
 روایت چهارم:

 
6-4 ْسَناِد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلََْسِن َعْن جَ   ِه َعِليِ  ْبِن َجْعَفٍر َعْن َأِخيِه محوَسى ْبِن َجْعَفٍر ع قَاَل:َعْبدح اَّللَِّ ْبنح َجْعَفٍر ِف ق حْرِب اْْلِ  دِ 

                                              

 من أبواب أحكام العقود. 5من الباب  1، و أورده في الحديث 181 -34 -7التهذيب  -(3)  
 .3937 -260 -3الفقيه  -(4)  
 .312؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
 .114قرب اإلسناد  -(1)  
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ِذي اْشََتَْيَت ِمّنِ  َو ححطَّ َعّنِ  َكَذا َو َكَذا َو َسأَْلتحهح َعْن َرجحٍل ََبَع بَ ْيعا  ِإََل َأَجٍل َو اْلَبْيعح ِعْنَد َصاِحِبِه فََأََتهح اْلَبائِعح فَ َقاَل لَهح ِبْعِّن الَّ 
1قَاصَُّك ِبَا ِل َعَلْيَك أَ َيَِلُّ َذِلَك قَاَل ِإَذا تَ رَاَضَيا َفََل ََبَْس.أح   
 

 بررسی سندی
تـاب قـرب نیًا ایـن روایـت از کق ندارد و ثااست، زیرا که ایشان توثیَعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلََْسِن مشکل سندی این روایت اواًل از ناحیه 

معتبـری  زیرا کـه سـند ه قرب االسناد موجود همان قرب االسناد است، برای ما مشکل استاینکاالسناد نقل شده است و اثبات 
 دانیم.کتاب نداریم مگر طریق صاحب وسائل الشیعه که آن طریق را ما تشریفاتی می تا آن

یشـان در کـه ا ت زیـرایکی از دالئل ما برای تشریفاتی بودن طریق صاحب وسائل، همین طریق ایشان به کتاب قرب االسناد اس
 «:طریق من به کتاب قرب االسناد به روایت فرزندا محمد است»نویسند که خاتمه وسایل الشیعه می

2كتاب قرب اْلسناد: للشيخ؛ الثقة؛ اجلليل، املعتمد، عبد هللا بن جعفر، اْلمريي، رواية ولده ُممد.  
 است:« ریمحمد بن عبداهلل بن جعفر الحمی»کتاب قرب االسناد، فرزند صاحب قرب االسناد  بالواسطهفلذا راوی 

3و من ذلك: ما استطرفناه، من كتاب )قرب اْلسناد(، تصنيف ُممد بن عبد هللا بن جعفر؛ اْلمريي.  
رسـد و اسـمی از محمـد بـن عبـداهلل بـن جعفـر کنـد، بـه شـیخ میدر حالی که طریقی که در خاتمه به عبداهلل بن جعفر نقل می

 آورد.نمی
ای کـه در گویـد راوی نسـخههایی که صاحب وسائل ذکر کرده است، تشریفاتی است زیـرا از یـک طـرف میریقفلذا این ط

داهلل کند، ربطی به محمد بن عبـدست من است، راوی آن محمد بن عبداهلل بن جعفر است و از طرف دیگر طریقی که ذکر می
 بن جعفر ندارد.

  پس در نهایت سند این روایت با مشکل روبروست.
 
 بررسی داللی 

ِعْنَد َصاِحِبِه فََأََتهح اْلَبائِعح فَ َقاَل لَهح ِبْعِّن  )مقصود مبیع است(َسأَْلتحهح َعْن َرجحٍل ََبَع بَ ْيعا  ِإََل َأَجٍل َو اْلَبْيعح  محوَسى ْبِن َجْعَفٍر ع قَاَل:
5ِبَا ِل َعَلْيَك أَ َيَِلُّ َذِلَك قَاَل ِإَذا تَ رَاَضَيا َفََل ََبَْس. الَِّذي اْشََتَْيَت ِمّنِ  َو ححطَّ َعّنِ  َكَذا َو َكَذا َو أحقَاصُّكَ   

                                              

 .313؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
 .155؛ ص 30وسائل الشيعة ؛ ج. 
 .212؛ ص 30وسائل الشيعة ؛ ج. 

 : 67؛ ص 30؛ ج. وسائل الشيعة 

 [ و ما كان فيه عن عبد اهلل بن جبلة:179]
 فقد رويته عن أبي، و محمد بن الحسن، و محمد بن موس  بن المتوكل، رضي اهلل عنهم:

 عن عبد اهلل بن جعفر؛ الحميرّي، عن محمد بن عبد الجبار، عن عبد اهلل بن جبلة.
 [ و ما كان فيه عن عبد اهلل بن جعفر، الحميري:180]

 فقد رويته، بهذا اإلسناد عن عبد اهلل بن جعفر بن جامع، الحميري.
 
 
 .313؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
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 ِعْنَد َصاِحِبهِ  )مقصود مبیع است( اْلَبْيعح 
 دو احتمال وجود دارد:

 ریـدار شود یعنی هوز تحویل نداده است و قبل از تحویل دوبـاره نـزد خصاحبه: یعنی فروشنده فلذا شامل بحث ما می
 را از او خریداری نماید.آمده تا مبیع 

 شود که بایع دوباره آمده مبیعی کـه بـه شود، زیرا معنای روایت این میصاحبه: یعنی خریدار پس شامل بحث ما نمی
 خریدار تحویل داده است را خریداری نماید.

 

 شود.پس اگر قرینه بر هیچ کدام نیابیم، معنای روایت مجمل می
 کند.ن روایت هم از ننظر سند و هم از نظر داللت مشکل پیدا میپس ای: بررسی روایت چهارم نتیجه

 
 :بررسی تسویه نقدی نتیجه

 باشند.قابل استناد می به عنوان دلیلروایت مرسله ابان و روایت موثقه ابن فضال معتبر هستند فلذا 
کـم بـه حرویم و از آن طریـق مالت مـیاطالقـات بـاب معـاو اگر هیچ کدام از روایات را نیز نپذیریم، در نهایت سراغ عمومات و 

 کنیم.میو در نتیجه صحت تسویه نقدی صحت معامالت قبل از قبض مبیع 
 

 :نهايی بررسی مشروعيت قراردادآتی جهينت

ادعـا حتـی اجمـاع  وشود ـ طبق قواعد و ضوابط ـ هر چند این نتیجه بـا فتـوای مشـهور قراردادآتی طبق تفسیر به بیع نسیه به نسیه، تصحیح می
 شده منافات دارد.
 : توان بازتعریف کرد تا مشروع باشدنحو زیر می ما، قراردادآتی را بهپس طبق نتیجه

شـود رارداد تعیـین میقـمـان انعقـاد زقراردادآتی قراردادی است که فروشنده و خریدار، تعداد معینی از دارایی پایه یا کاال را به قیمتی که در 
لعمـل نـزد کنند به شرط اینکه طرفین مبل ـی را بـه عنـوان وجـه تضـمین طبـق ضـوابط دسـتور ان، داد و ستد میبرای تحویل در سررسید معی

ت دارد متناسـب بـا ف آنان وکالـکارگزار یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با ت ییر قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار از طر
رفین طـو هـر یـک از  طرفین را به طرف دیگر قرض دهد تا در دوره تحویـل بـا هـم تسـویه کننـدت ییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از 

 توانند در مقابل مبل ی معین طلب خود را با همان شرط به دیگری واگذار کند تا جایگزین او شود. می
 
 
  
 

 


