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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 8  فقه بورس و اوراق بهادار

 12/9/98ـ استاد عندلیبی 
 خالصه جلسه گذشته

 د در مقابل تعهد استتعهدر آنجا این طور تعریف شده است: بود که سازمان بورس  96بر اساس مصوبه سال بحث در تعریف قرارداد آتی 
 معین و قیمت معین.برای خرید و فروش در آینده با زمان معین و مقدار 

 کنیم.ست، بررسی میتصویب شده ا 96ند ولی ما بر اساس مصوبه اخیرشان که در سال اهریف دیگری داشتاالبته در مصوبات قبلی تع
ورت جداگانه تی هر نوع به صنوع دارد که بایسدو ه شد که بود که گفت «معاهده» چند احتمال در معنای این تعریف داده شد که احتمال اول

 ررسی شود:ب
 که خود دو قسم است: «کاال»اول: قرار داد بر خرید و فروش  نوع 

 ،شان خرید و فروش کاال است.و قصد واقعی نقل و انتقال فیزیکی است قسم اول: هدف از این قرارداد 

  :ّد و بـدل هدف این نیست بلکه هدف همان سود بردن از طریق معاملـه وسـ ی اسـت و در آخـرهم رـول رقسم دوم
ه کـو نوعًاکسـانی  شـودو از رد و بدل شدن کاال خبری نیست و اصاًل نقـل و انتقـال فیزیکـی محقـق نمی اهد شدخو

 رارداد سـلف ااز جهـتقـدر خـار  نباشـد شـبیه هـم و چه بسا کاالیی کنند هستند این قسم را انتخاب میدنبال سود 
تی طبـق ر قرارداد آلف االن بیع محقق است ولی داینکه مبیع بالفعل موجود نیست ولی باید توجه داشت که در بیع س

 (.این بیان بیع محقق نشده است و انشاء معامله بر خرید و فروش رخ نداده است
  رردازیم.؛ که بعدًا به آن می«سهام و اوراق بهادار»نوع دوم: قرارداد بر خرید و فروش 

 
 دو احتمال وجود دارد:از نوع اول، مورد صحت قسم اول  اما در

 .این قرارداد باطل است 

 شود:این قرارداد صحیح است، که خود نیز دو احتمال می 
 .صحیح و الزم الوفا است 

 ).صحیح است ولی جایز است احق فسخ وجود دارد 

 یح است و هم الزم است.صحخود قرارداد آتی هم طبق دلیل اول، 
چه به معنای ، حال یمپذیرببنا را یه شریفه دال بر صحت و لزوم باشد و این مبود به این بیان که اگر آتمسک به عموم اوفوا بالعقود  دلیل اول:

 شود.می« معاهده و ریمان»باشد، آیه شریفه شامل  عقد باشد و چه به معنای عهد
 زم کنند.الرا بر خود  بیع، آناشکالی در مورد روایات باب عینه م رح شد که ظهور داشت در اینکه طرفین حق ندارند که قبل از تحقق 

 داده شد:به این اشکال که دو جواب 
 .مخصوص باب عینه استت ااز مدعا است و رب ی به بحث ما ندارد یعنی این روای اخصت ااین روای .1

ارداد ـ که بحث قر در ماده اجتماع شریفه عام و خاص من وجه است فلذا آیهی روایت و راب هبه فرض که شامل بحث ما بشود،  .2
 شود.آیه مقدم می دهد،عارض رخ میآتی یکسان باشد ـ  ت
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 بر صحت قرارداد آتی به معنای معاهده دليل دوم
 دلیل دوم چند روایت است که در باب وصیت وارد شده است و مضامین مشابه دارد.

 کتاب الوصیت که دارای سند معتبر است: 17روایت دوم باب 

 

اند: دهدر نقل مرحوم شیخ و مرحوم کلینی این حدیث ادامه هم دارد به خالف مرحوم صدوق که این اضافه را بیان ننمو

 سی سندیبرر
 این روایت را مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوق نقل کرده اند.

 مـان ست و منظور هاواقع شده است که یا غلط « عبداهلل بن مبارک»مرحوم کلینی یکی است و در سندشان  سند مرحوم شیخ و
قصـود اسـت کـه بـد اهلل بـن مبـارک ماست که در سند روایت اول آمده است که مجهول است و یا خود ع« یحیی بن مبارک»

 مهمل است و ذکر نشده است؛ رس سند مرحوم شیخ و مرحوم کلینی مشکل دارد.

 
  ستانقل کرده « ابی بصیر عن سماعه عن ِبِإْسَناِدِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َجَبَلَة»مرحوم صدوق هم روایت را به جز قسمت ذیلش را: 

 از: له عبارت استو سند مرحوم صدوق به عبد اهلل جب

 

 
 هستند: هثق ،تو تمامی این روا

 ق و محمد بن حسن بن علی: از اجالء و ثقات هستند.ردر مرحوم صدو 

  بـار سـت بـرای اعتامحمد بن موسی بن متوکل: ثقه است و حتی اگر ثقه نباشد باز ثقه بودن همان دو نفـر قبـل کـافی
 سند خودشان.

  ست.ارگان و ثقات که ایشان هم از بز نقل کرده انداین سه بزرگوار حدیث را از 

 که او هم از اجالء و ثقات است محمد بن عبدالجبار یا محمد بن ابی الصهبان :. 

                                              

 524؛ ص 4من ال يحضره الفقيه ؛  . 

فا و كان ثقة مشهورا، له (. عبد الّله بن جبلة بن حيان أبو محّمد عربى صميم، ثقة يروى عن أبيه عن جده حيان، و بيت جبلة مشهور بالكوفة، و كان عبد الّله واق1ا  
 يه صحيح كما في الخالصة.و ال ريق إل 219كتب، مات سنة 

 باشد.؛ عبد الجبارنام ردرش است و ابی الصهبان، کنیه ردرش می 391ال وسي ص :  رجال .
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  .عبداهلل بن جبله: ثقة واقفّی 

 کـرده  گویند مرحوم صدوق اشـتباهة واقفّی البته در واقفی بودن ایشان اختالف است و بعضی میقثن مهران: سماعه ب
ر هـشـویم، چـون در نمی بحثآن در روایت ما اثر ندارد وارد  است و شیخ هم به تبع او اشتباه کرده است ولی چون

 حال عبداهلل بن جبله واقفی است.

  طبقه و مـروی عنـه و... با توجه به عنوان دارد که باید بررسی کنیم که 6« ابو بصیر»ابوبصیر: در کتب رجالی و روایی 
 باشد:محتمل می سندکدامیک در این 

او قاسم بوده است یـا اینکـه کنیـه یحیی بن القاسم یا یحیی ابن ابی القاسم چون مردد است که نام ردر  .1
که معروف اسـت بـه ابوبصـیر اسـدی: از اجـالء و  و اسم ردرش اسحاق بوده استردرش ابی القاسم 

 اصحاب اجماع است، گر چه بعضی گفته اند به جای ایشان، ابوبصیر مرادی از اصـحاب اجمـاع اسـت
داننـد و همـین بـرای اثبـات ب اجمـاع میای از بزرگان ایشان را از اصـحاولی در هر حال حداقل عده

وثاقت ایشان کافی است، عالوه بر اینکه نجاشی او را توثیق کرده است فلذا توثیق خاص دارد، ایشـان 
باشد رس چون روایت مورد بحـث از می« علیهم السالم»از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم

 همان ابو بصیر در سند روایت باشند. تمل استمحباشد، ایشان می« علیه السالم»امام صادق

 

مـال تعجـب هسـتند ولـی در کو ثقات : از اجالء ابوبصیر مرادی استکه معروف به ختری لیث بن الب  .2
و را از شود اواًل به دلیل اینکه بعضـی اشان اثبات میای وثاقتشیخ و نجاشی او را توثیق نکرده اند ولی 
روایـات  اثبـات وثاقـت ایشـان کـافی اسـت و ثانیـًا بـه دلیـل اصحاب اجماع شمرده اند و همین بـرای

  اند یعنی دو روایت صحیحه در فضیلت ایشان داریم:او را مدح فرموده« علیه السالم»که امام متعددی 

حدثني حمدويه بن نصير قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمـد بـن أبـي عميـر عـن جميـل بـن  - 286
أبو  بالجنة بريد بن معاويـة العجلـي و  بشر المخبتيندرا  قال سمعت أبا عبد اهلل اعليه السالم( يقول 

لـه و علـى حالأمناء اهلل و محمد بن مسلم و زرارة أربعة نجبـاء  بصير ليث بن البختري المرادي
 و اندرست. ل  ال هؤالء انقطعت آثار النب ةحرامه 

مير عن هشام بـن سـالم عـن سـليمان حدثني حمدويه قال حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي ع - 219
أب   بن خالد األق ع قال سمعت أبا عبد اهلل اع( يقول ما أحد أحيا ذكرنا و أحاديث أبـي اع( إال زرارة و

و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي و لو ال هؤالء ما كـان أحـد يسـتنبط  بصير ليث المرادي
السابق ن إلينا في الودنيا حالل اهلل و حرامه و هم اع( على  حفاظ الدين و أمناء أبيهذا هؤالء 

 .و السابق ن إلينا في اآلخرة

                                              

 يحيى بن القاسم أبو بصير األسدي : 441الياء/النجاشي/بابرجال .
ن أبي الحسن موسى عليه حاق. و روى عي القاسم و اسم أبي القاسم إسو قيل: أبو محمد ثقة وجيه روى عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل عليهما السالم و قيل يحيى بن أب

سن بن علي بن أبي حمزة ال حدثنا الحقالسالم. له كتاب يوم و ليلة. أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان 
 و مائة.عن أبي بصير بكتابه. و مات أبو بصير سنة خمسين 

 170الكشي ص :  رجال .

 137الكشي ص :  رجال. 
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 معصوم.امام و چه فخری باالتر از چنین تعریفاتی از طرف 
باشد رس چـون روایـت مـورد می« علیهم السالم»ایشان از اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم 

ر سـند روایـت همـان ابـو بصـیر د محتمل استنیـز د، ایشان باشمی« علیه السالم»بحث از امام صادق
 باشند.

 

از  فقـط اسـت و در رجـال شـیخشدهم ـرح  و رجـال شـیخعبد اهلل بن محمد اسدی: در رجال کشـی  .3
از محل بحث مـا خـار  اسـت  اگر ایشان ثقه هم نباشند اصحاب امام باقر علیه السالم آمده است؛ رس

از اصحاب امام باقر علیـه این شخص فرماید: ولی شیخ می سالم استچون روایت از امام صادق علیه ال
گوینـد اصـاًل ایـن شـخص وجـود خـارجی نـدارد و و حتـی بعضـی در مـوردش میفقط السالم است 

اشتباهی از مرحوم کشی و مرحوم شیخ رخ داده است ولی در هر حال در روایـت مـورد بحـث ایشـان 
 .محتمل نیست

 

اسـت فلـذا در در رجـال امـام بـاقر علیـه السـالم آورده  ق نکرده وتوثی او را : شیخیوسف بن الحارث .4
 روایت ما محتمل نیست.

 

یبـت یعنـی غ: راوی از ابراهیم بن مهزیار است که جـزء طبقـات متـ خر نزدیـک زمـان عبداهلل حماد بن .5
هستند، توثیق هـم نـدارد ولـی محتمـل در روایـت « علیهماالسالم»عسکریزمان امام هادی و امام حسن

 رد بحث نیست.مو

 

لـی وثیـق نـدارد ویا همان نفر قبلی است که تکرار شده یا اگر فرد جدیدی است و ت :بن عبید اهللحماد  .6
 او هم محتمل نیست. او هم مت خر است فلذا

 
 محتمل است که هر کدام باشند ثقه است. عنوانعنوان تنها دو  6رس در این 

ه کـاسـت « ابابصـیر اسـدی»ته شـده باشـد، مقصـود بدون قرینه گففرمایند که هر کجا ابوبصیر البته مرحوم خویی می
 همان احتمال اول است ولی تمام ادله ایشان ناتمام است.

کنـد ولـی می و در روایت ما چون راوی سماعه است که هر کجا عنـوان زده شـده، فقـط گفتـه انـد از ابابصـیر نقـل
 قه است.ثعیین نداریم ولی در هر دو احتمال مشخص نکردند مرادی یا اسدی، فلذا اینجا قرینه ای برای ت

 این روایت موثقه است زیرا حداقل عبداهلل بن جبله واقفی است. :بررسی سندی نتیجه
 شود.عالوه بر اینکه چون روایات مشابه دیگری هم وجود دارد، روایت موثوق الصدور هم می

 
 بررسی ساير روايات مشابه 

 17باب  روایت اول: 

                                              

 140ال وسي ص :  رجال. 
 150ال وسي ص :  رجال. 
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َيْحَيى ْبِن اْلُمَباَرِك َعْن َعْبـِد اللَّـِه ْبـِن َحمَُّد ْبُن َيْعُقوَب َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى َو َغْيِرِه َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َأْحَمَد َعْن َيْعُقوَب ْبِن َيِزيَد َعْن ُم
َلُه اْلَوَلُد َأ َيَسُعُه َأْن َيْجَعَل َماَلُه ِلَقَراَبِتِه َقاَل ُهَو َماُلُه َيْصَنُع َما َشاَء ِبـِه ِإَلـى َأْن  ُقْلُت ِلَ ِبي َعْبِد اللَِّه ع الرَُّجُل َيُكوُن َجَبَلَة َعْن َسَماَعَة َقاَل:

 َيْ ِتَيُه اْلَمْوُت.
 17باب  روایت چهارم:

اَباِطِيَعِن اْلَحَسِن ْب َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ِعيَسى َو  َعـْن  ِن َعِليٍّ َعْن َثْعَلَبَة ْبِن َمْيُموٍن َعْن َأِبي اْلُحَسْيِن السـَّ
 ٌء ِمَن الرُّوِح َيَضُعُه َحْيُث َشاَء.َصاِحُب اْلَماِل َأَحقُّ ِبَماِلِه َما َداَم ِفيِه َشْي َعمَّاِر ْبِن ُموَسى َأنَُّه َسِمَع َأَبا َعْبِد اللَِّه ع َيُقوُل

 17باب  یازدهم روایت: 

َسَ ْلُت َأَبا َعْبِد اللَِّه ع َعْن َعِ يَِّة اْلَواِلـِد ِلَوَلـِدِه َفَقـاَل َأمَّـا ِإَذا َكـاَن  ِبِإْسَناِدِه َعْن ُيوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن َعْن ُزْرَعَة َعْن َسَماَعَة َقاَل: َو 
 مَّا ِفي َمَرِضِه َفَلا َيْصُلُح.َصِحيحًا َفُهَو َماُلُه َيْصَنُع ِبِه َما َشاَء َو َأ

 
 تواند با اموالش انجام دهد.باشد و هر کاری خواست میمضمون این روایات: انسان تا زمانی که زنده است اختیار دار مال خود می

 در سندش وجود دارد که مشکل دارد.« َيْحَيى ْبِن اْلُمَباَرِك »مشکل سندی روایت اول: 
 د.ارد که مشکل داروجود د« السَّاَباِطِي یا ابی الحسن َأِبي اْلُحَسْيِن السَّاَباِطِي »رم: در سندش سندی روایت چهامشکل 

 :نفر محل کالم هستند چهار« ُيوُنَس ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن»در واس ه های مرحوم شیخ به  مشکل سندی روایت یازدهم:
 ّرار(رار ایا َماسماعیل بن َم 

 صالح بن السندی 

 بن عیسی بن عبید محمد 

 ابن ابی جید 
 حدیث یازدهم بنا بر تحقیق موثقه است. بنا بر تحقیق تمام این افراد ثقه هستند فلذا 

 
  بحث داللی موثقه ابوبصير:

 خواهیم به آن استناد کنیم و آن عبارت است از: ای دارد که میدر روایت جمله مقدمه اول:
 کند مثل صدقه دادن، هدیه دادن و...در روایت کلینی و شیخ مثال هایی هم برای این تصرفات بیان می

 ..خواهد با آن انجام بدهد مثل مسافرت، وقف و.رس در روایت آمده است که صاحب مال، اختیار مالش را دارد که هر کاری می
من این فوت که بعد از  ش این است که آن را وصیت کند یعنی وصیت کندصاحب مال نسبت به مال خود یکی از اختیارات  مقدمه دوم:

                                              

 .296؛ ص 19وسائل الشيعة ؛  . 
 .748 -186 -9، و التهذيب 1 -7 -7الكافي  -(7ا  
 أبي الحسن الساباطي. -في المصدر -(1ا  
 297؛ ص 19وسائل الشيعة ؛  . 
 .481 -127 -4، و االستبصار 642 -156 -9التهذيب  -(5ا  
 .300؛ ص 19وسائل الشيعة ؛  . 
 336اإلستبصار فيما اختلف من األخبار، المشيخة، ص:  .
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باشد که مثاًل وصیت در ثلث نسبت به شخص دیگر ـ البته منظور وصیت با شرای ش می کندمی تملیک ملک فالنی باشد ولی االن انشاء ،مال
 خواهد مالانجام دهد بحث ماست که تعهد بدهد که می شخود تواند با مالیکی از کارهایی که میگوییم: اموال باشد و... ـ حال می

 ماه دیگر فالن جنس را بخرم. 6بندد که با مال خودم  بندد یا عهد میبه فالن شخص بفروشد و االن عهد میماه دیگر  6ش را خود
 ، جنسی را بخرم.در آینده با مال خودم توانم متعهد بشوم کهتوانم االن نذر کنم، وقف کنم، میرس همان طور که می

 خصیص نیست(ترس روایت عموم دارد و جنبه اثباتی دارد مگر جایی مثل قرض ربوی که تخصیص خورده است. ااین روایت آبی از 
 

زیرا که  شودزوم نمیشود ولی اثبات لتصحیح میرا البته از این روایات، صحت این عهد صحیح و نافذ است؛  این عهد و ریمان نتیجه:
ها هبه است که عقد ز مثالالت ندارد که حق رجوع از عهد و ریمان دارد یا نه  و در مقام بیان این م لب نبوده است حتی یکی روایت دال
 باشد.جایز می

 
 اشکال اول:

ه و نذر و... بهکه ماده افتراقشان  شودبا این روایت عام و خاص من وجه میاش راب هد، ناطالق داشته باش بر فرض اینکه روایات باب عینه
 اع ر آینده و ماده اجتمشود اینکه از راه غیر تعهد خود را ملزم کند نسبت به معامله داست که انشاء فعلی هستند و ماده افتراق از آن طرف می

 فلذا در ماده اجتماع تعارضا و تساق ا.ر آینده دنسبت به معامله شود اینکه خود را از راه معاهده ملزم کند می
 

 جواب:

 دهیم که: جواب می شند،ه باارند و ثانیًا بر فرض اطالق داشتاواًل روایات باب عینه اطالق ند
حث در ماده بوایات مورد رروایت باب عینه ـ در فرض اطالق ـ در ماده اجتماع با آیه قرآن تعارض کرده است و ساقط شده است فلذا این 

 مانند.اجتماع بال معارض باقی می
ایت مورد بحث رآن است و رودو دسته روایت در ماده اجتماع با هم تعارض دارند ولی چون روایت باب عینه مخالف قیا اینکه بگوییم: این 

شود و مخالف قرآن طرح م مینیز داللت بر صحت معامله داشت، رس در ماده اجتماع موافق قرآن مقد« اوفوا بالعقود»موافق قرآن است زیرا 
 شود. می
 

 اشکال دوم:

 تواند در مال خودش انجام دهد.لت دارد که هر تصرفی میروایت دال
 ه مفهومیه وجود دارد.شود یا نه؟ شبهشود که آیا تعهد بر خرید و فروش، تصرف در مال محسوب میسوال می

یت واشود ولی تعهد نسبت به فروش در آینده، مشخص نیست که مشمول رخرید و فروش و هبه و نذر به نتیجه و... تصرف محسوب می
 «آیندهبیع در  تعهد به»ام، رس یا اصاًل روایت شامل چون من با مال خودم کاری نکردم و فقط یک تعهد نفسانی نسبت به آینده داده باشد
توان به خود عام بهه مفهومیه خود عام، نمیو در ششبهه داریم « صنع در مال»یعنی در صدق مفهومی شود یا اینکه مشکوک است نمی

 تمسک کرد.
 رس دیگر روایت حجیتی نسبت به بحث ما ندارد.

 
 اشکال سوم:
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 در روایت مورد بحث دو احتمال داریم: 
  :گویـد همـان باشـدکه یعنـی میمی« غایت برای اختیارهایی که شخص دارد»روایت مورد بحث فقط در مقام بیان احتمال اول

، در ایـن دهـیاز دسـت می کن مثاًل با مریضی آن اختیارات رااختیاراتی که مقروغ عنه است تا زمان موت ادامه دارد و گمان ن
 .تمسک کرد« ما شاء»توان به اطالق صورت نمی

 :ر داری بـرای تصـرف خواهـد بگویـد هـر نـوع اختیـمی یعنـی ،اسـت« اختیار دار بودن م لق»روایت در مقام بیان  احتمال دوم
 کنیم.اموالتان دارید، فلذا به اطالق روایت تمسک می

در مقام  وایتدو احتمال دارد یا ر گوییم که روایتمیدر اینجا « وال ما ال یؤکل لحمه اغسل ثوبک من اب» ل اینکه در روایت آمده باشد مث
س با اصابت با گوییم روایت در مقام بیان تنجس لبامی یا اینکهبیان نجاست بول است فلذا چون قیدی ندارد رس تمام بول ها نجس هستند، 

 شود.متنجس می برخورد کرد، دانی نجس است،خواهد بگوید اگر لباس با بولی که میباشد و میکه نجاستشان مفروغ است، میابوالی 
 رس در روایت مورد بحث ما نیز دو احتمال داریم:

 تمسک کند. تواند به اطالق روایتروایت در مقام بیان م لق اختیار باشد: می 

 ند.کتواند به اطالق آن تمسک ر است: نمیروایت در مقام بیان غایت اختیا 

 ان م لـق اختیـار اسـتدر مقام بی و این م لب که روایت در مقام بیان کدام م لب است، نیاز به احراز دارد، یعنی باید اول احراز کنیم روایت
 تا بتوانیم به اطالق روایت تمسک کنیم.

 نکته:
یگر به مقام دهیم تمسک کنیم بخوا« ما شاء»تمسک کنیم ولی اگر به عموم « ما شاء»الق رایه و اساس این اشکال این است که بخواهیم به اط

 یان نداریم.بتوانیم مدعا را بنابر حل کردن سایر اشکاالت اثبات کنیم چون در تمسک به عام، کاری به مقام بیان نیازی نداریم و می
  

 اشکال چهارم:

 آید و این هم قبیح است.، تخصیص اکثر یا تخصیص کثیر الزم میممکن است گفته شود اگر این روایت عام باشد
 .چون خیلی تخصیص دارد مثل اینکه حق نداری ربا بدهی، مشروب خریداری کنی، قمار کنی و خیلی از محرمات دیگر

 
 شود یا نه؟!البته این محل کالم است که این تعداد تخصیص سبب تخصیص کثیر می

 
مان طوالنی زما در این شین ارتکاز متشرعه که خیلی موارد در شرع حرام است، فلذا معنای روایت این است که: رس طبق ا :دلیل دوم نتیجه

 .مدعی ندارد قبل از فوت آزاد هستید در تصرف در اموالتان به شرط اینکه در حی ه قوانین شرعی باشد؛ رس روایت داللت بر
 کرد نه لزوم.رد تنها صحت را اثبات میکالبته حتی اگر این روایت داللت هم بر مدعی می

 


