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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 15فقه بورس و اوراق بهادار  

 04/10/98استاد عندلیبی 
 

 خالصه جلسه قبل
أکلوا تهال »شهریهه  بحث در این بود که آیا شرط وجه تضمین، شرط مخالف کتاب است یا خیر؟ و بهه ممهین مناسهه بهه بررسهی مآنها  آیهه

 :ان شده احتمال بی، که ساالتی بودیم که در مآنا  آیه شریهه وجود داردپرداختیم؛ در مقام بیان احتم« اموالکم بینکم بالباطل
 :اکل مال به باطل یآنی مال دیگران را بال عوض مصرف کنیم، پول بادآورده. احتمال اول 

 کرد.در این صورت اگر شرط وجه تضمین در ضمن ممان مآامده باشد، مشکل پیدا می 
 :اسباب باطل برا  تملک مال غیر استهاده نکنید.اکل مال به باطل یآنی از  احتمال دوم 

 .در این صورت شرط وجه تضمین، اکل مال به باطل نبود 

 :ع نیسهت باشد، مشهرو مال مردم خور  اکل مال به باطل مآنا  اعم از دو مآنا  قبل را دارد یآنی مر جا مصداق احتمال سوم
شد، این تهاده شده بامم دارد از اسباب باطل برا  تملک آن اسیآنی مر جایی که تملک مال غیر بال عوض باشد یا اگر عوض 

 است.« اکل مال به باطل»دو مورد مر کدام باشد، مصداق 

 د.نکدر این صورت نیز شرط وجه تضمین، مشکل پیدا می 

 سازگار بود. تاحتماال روایتی ذکر شد که با بآضی ازسپس برا  تأیید 
  

 ادامه بحث
 :اندتمال را محقق اصههانی مطرح فرمودهکه این اح احتمال چهارم: 

غير بآيد، فغيهر  ال و أخذ مال كما موبإعطاء م  إّلا أن يقال: إّن مورد اآلية المآامالت المآاوضية بقرينة قوله تآالى َأْمٰواَلُكْم َبْيَنُكْم
 .المآاوضات و اإلباحات غير داخلة، و عليه فالحصر صحيح

اکهل مهال  کند که مر مالی را به مر نحو  به دسهت آورد ،است و آیه به نحو کلی بیان نمی ورد آیه تنها مآامالت مآاوضیم
 به باطل است تا در موارد شک، شبهه مصداقیه خود دلیل الزم بیاید.

ربهو  یها  شود مثل جایی که مآاملههپس آیه تنها در مورد مآاوضات است یآنی در داد و ستدمایی که مال و پول رد و بدل می
 .و داد و ستد است دمید که مجانی چیز  به دست نیاوردید بلکه چیز  دادید و چیز  گرفتیدض ربو  انجام میقر

میهد و دنی که شهما پهول میممدیگر یآنی در زما یآنی مال َأْمٰواَلُكْم َبْيَنُكْمفرماید: قرینه بر این مآنا مم این است که در آیه می
فرماید: این مآاوضات با اسباب جاست که خداوند میدمد، در ایناعطاء و أخذ رخ میدمد یا برعکس، فلذا دیگر  جنس می
 باطله نباشد.

 شود.نمی ، مآاوضه نیست و مشمول آیه شریهه«شرط»اگر این مآنا باشد، دیگر مشکلی با بحث ما ندارد زیرا که 
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 :یل آیه شریههذه روایات تهسیریه که در این احتمال بر خالف ظامر است مخصوصًا با توجه ب بررسی احتمال چهارم 
اند یا اینکه تصرف در مال خودش شهخ  در صهورتی کهه اند مثل اینکه قمار را مصداق آیه شریهه دانستهوارد شده

 و دادوستد مم در کار نیست.  اند، در صورتی که در این موارد مآاوضهبدمی دارد را اکل مال به باطل دانسته

 
جا کهه باطهل یآنهی پهو  و شود و از آنًا اطالق دارد و ممه موارد  که عرفًا یا شرعًا اکل مال به باطل باشد را شامل میپس آیه شریهه ظامر
ه تملک کنید و اگر مهم به باشد و بال ازاء مال را« میچ»شود که: این پول در مقابل می ه مآنا  تقابل به باطل باشد مآنا آیهمیچ، پس اگر آیه ب
 خوامید مالی را تملک کنید.ل باشد یآنی شما به وسیله چیز  که سبه میچ است یآنی سبه نیست میمآنا  سبه باط

 شود.در نتیجه شرط ما در اینجا، شرط مخالف کتاب اهلل می
 

 نکته:
 در بحث ما فرقی ندارد که مقصود از الباطل ، باطل عرفی باشد یا باطل شرعی یا باطل واقآی باشد.

حت و سقم صتا  دشان واضح شود، برا  قضاوت در مورد این احتمال بایستی مقصوه مقصود از الباطل، باطل واقآی استاند کبآضی فرموده
 :این ادعا مشخ  شود
 دارد.نه عرف و شرع برا  مآنا  واقآی خودش وضع شده است و کار  پس باطل ب« الهاظ وضع للمآانی الواقآیه»این گروه مآتقدند که 

کاشف از  شود که سببی که در واقع باطل است مقصود آیه است و عرف و یا شرعپس اگر مقصود از الباطل سبه باطل باشد مآنا این می
 ما  واقآی مستند.آن باطل

داند یآنی شود که عرف آن را باطل میست که مقصود این میا« طل عرفیبا»گوییم مقصود از باطل در آیه شریهه بخالف وقتی که می
 عرف اعتبار کرده است که فالن چیز باطل باشد.

 ست.و بخالف باطل شرعی که به این مآنا است که شارع آن را اعتبار کرده است که باطل باشد و واقآیت آن ممین ا
 دو احتمال داریم: اند کهبه طور مثال در مورد طهارت و نجاست فرموده

 ت.ا  است که شارع از آن کشف کرده اسطهارت و نجاست امر واقآی 

 طهارت امر اعتبار  محض است یآنی شارع اعتبار کرده است که فالن چیز نجس است و فالن چیز پاک است. 
 جا مم در مورد سبه باطل این احتماالت مطرح است:در این

 دانند.ف آن را سبه نمیسبه باطل یآنی امر  که شارع و یا عر 

 .سبه باطل یآنی امر  که واقآًا سبه نیست و عرف و شرع کاشف از آن است 

 جداست.« ندیک امر واقآیت دارد و عرف یا شرع کاشف از آن مست»از این بحث که « وضع الهاظ برا  مآانی واقآیه»پس بحث 
ر این مورد، اماره دتوانیم بگوییم که فهم عرف اعتبار  بودن ندارد و نمی ظامرًا در بحث ما که سببیت باشد این سبه، واقآیتی به جز امر 

ا خود عرف مور از امور اعتباریه است فلذدر این موارد کاشف از آن واقآیت است بلکه سببیت این اتوان گهت که عرف بوده است و نمی
 ارد.نم مثل قمار و واقآیتی به جز ممین اعتبار نددادانم مثل بیع یا این امر را سبه نمیگوید من این امر را سبه میمی

ن مآنا  خودش ست و به ممااپس مآنا  این مبنا که وضع الهاظ برا  مآانی واقآیه بوده است این است که باطل  مآنا  جدید  پیدا نکرده 
 ست.است، به مآنا  میچ است، پس مآنا  سبه باطل این است که شارع یا عرف آن را سبه قرار نداده ا

دانند و آن را سبه باشد و سبه باطل یآنی چیز  را که عرف و یا شرع واقآًا آن را پو  میدر این احتمال مم باطل به مآنا  خودش می
 د.دانننمی
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و  دانند، فلذا شرط وجه تضمین باطل نیست و در نتیجه مخالف با کتابرا سبه می« شرط»که در این صورت چون مم عرف و مم شرع 
 باشد.تحلیل حرام نمی

 
 خالصه مباحث در مورد احتماالت در معنای آیه:

 دو احتمال ابتدایی در آیه مطرح است:
شود، فلذا شرط وجه مآاوضه نیست پس آیه مشمول شرط نمی« شرط»جا که از آن: آیه فقط در مقام بیان مآامالت مآاوضی است .1

 )این احتمال خالف ظامر است( شود.تضمین اکل مال به باطل و مخالف کتاب نمی

 یم:شود: در مورد مآنا  اکل مال به باطل سه احتمال دارآیه در مقام بیان اعم از مآاوضات است، پس شامل شرط نیز می .2

یع دیگر  بتقابل است یآنی تملک در مقابل میچ و بال عوض، مشروع نیست: اگر شرط وجه تضمین ضمن عقد مقصود  .1
ن مآنا شود ولی اگر در ضمن خود مآامده چنین شرطی قرار دمند، مصداق اکل مال به باطل به ایباشد، مصداق آیه نمی

 خوامد بود.

 ت: که در اینجا دو احتمال داده شده است:مقصود سبه است یآنی تملک به اسباب باطل، مشروع نیس .2

 را سهبه باطهل « شهرط»داننهد: چهون عهرف و شهرع، مقصود اسبابی است که عرف یا شرع آن را باطهل می
 ه تضمین مخالهتی با کتاب ندارد.دانند از این جهت شرط وجنمی

 حهث بکهه در  مقصود اسبابی است که باطل واقآی مسهتند و عهرف و شهرع کاشهف از آن مسهتند: از آنجها
 سبه، اسباب واقآیتی جز اعتبار ندارند فلذا این احتمال باطل است.

ال مباید صدق یآنی ن مقصود اعم از سبه و عوض است یآنی تملک مال غیر نباید بال عوض و یا با اسباب باطل باشد .3
 شود.با کتاب میشود فلذا این شرط مخالف شرط وجه تضمین مشمول آیه می: در این صورت مردم خور  صدق کند

 
 مؤيدات روايی برای احتمال اعم  

)مر  استما متنهی بنیم که احتمال خصوصیت مورد در آنکنیم میما توجه میروایات متآدد  داریم که وقتی من حیث المجموع به آن
ما  مستند ولی حداقل مؤید ماییبر بطالن چنین شرط د( و اگر نگوییم که دلیلتنهایی مر یک احتمال خصوصیت داشته باشن چند به
مستند که چنین شرطی مصداق اکل مال به باطل است و مشروع نیست و به عبارت دیگر مؤید این مآنا مستند که مقصود از آیه  ا قو 

، تملک ب باطلهباشد و اگر جایی مال مردم خور  صادق بود یآنی مال مردم را بال عوض یا با اسبامی حتمال اعّم(ا) شریهه احتمال سوم
فرمایند، حال اگر ، که مرکدام نسبت به مورد  به خصوص یک مطلبی میشوندکردند، مشروع نیست، این روایات به چند گروه تقسیم می
  کلی کشف کند و از موارد مختلف اند، قاعدهبه یک نحو حکم کرده« علیهم السالم»کسی توانست از این که در موارد متآددد امل بیت 

شود و إّلا اگر نتوانست الغا  خصوصیت کند این صوصیت کند، این مطله دلیل مستقل بر مدعا )بطالن شرط وجه تضمین( میآن الغا  خ
این نحوه از الغا  خصوصیت شبیه سخنی است که مرحوم شیخ در قاعده استصحاب در ذیل روایات مؤیدات خوبی بر مدعا خوامند بود؛ 

کند ونهایتًا توانیم بگوییم به موارد دیگر مم سرایت میکنیم نمینهسه بررسی میاین روایت را فی: وقتی فرمایدصحیحه زاره اولی می
بینیم که ممین قاعده در باب طهارت خبثیه، رکآات نماز کنیم، میگوییم مربوط به باب وضو است ولی وقتی به سایر روایات توجه میمی

 له قاعده کلی است و این مورد که وضو باشد، خصوصیتی ندارد.فهمیم که این مطو.... نیز آمده است فلذا می
                                              

  ذلك ال يخلو عن ظهور، خصوصا بضميمة األخبار األخر اآلتية المتضّمنة لآدم نقض اليقين بالشّك.لكّن اإلنصاف: أّن الكالم مع : 57؛ ص 3فرائد األصول ؛ ج. 
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 گروه اول: روايات باب جعاله يا اجاره

 که مم در کتاب االجاره و مم در کتاب الجآاله نقل شده است:
 

1 أَنَّهح سحِئَل َعِن الرَّجحِل   اْلَعََلِء َعْن ُمحَمَِّد ْبِن محْسِلٍم َعْن َأَحِدِِهَا عُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيََْي َعْن ُمحَمَِّد ْبِن اْلْحَسْْيِ َعْن َصْفَواَن َعنِ  
2ِمَل ِفيِه َشْيئاً.يَ َتَقبَّلح ِِبْلَعَمِل َفََل يَ ْعَملح ِفيِه َو يَْدفَ عحهح ِإََل آَخَر َفََيَْبحح ِفيِه قَاَل ََل ِإَلَّ َأْن َيكحوَن َقْد عَ   

 
 ت. )به تآبیر فقها، سند صحیح اعالئی است(سند روایت صحیح اس

 
سود، بالعوض و  فرمایند که پول بادآورده و العوض مشروع نیست فلذا حتمًا خودش مم باید فآالیتی انجام داده باشد که ایندر روایت می

 در مقابل میچ نشود.
 

توان این کار را کرد ولی وقتی که در باب جآاله و اجاره نمیگهتیم دادیم و میاگر ما تنها این روایت را داشتیم احتمال خصوصیت مورد می
 آوریم.دمیم که مورد خصوصیتی نداشته باشد و کبرایی کلی به دست میکنیم احتمال میبه سایر روایات توجه می

 
 ممین باب نیز یا به صراحت یا به مههوم داللت بر ممین مطله دارند: 7و  6و  5و  4روایت 
  
4-3 َسأَْلتحهح َعِن الرَّجحِل يَ َتَقبَّلح اْلَعَمَل َفََل يَ ْعَملح   َعْن َعِليِ  ْبِن اْلََْكِم َعِن اْلَعََلِء َعْن ُمحَمَِّد ْبِن محْسِلٍم َعْن َأِب ََحَْزَة َعْن َأِب َجْعَفٍر ع قَاَل:َعْنهح  وَ  

 ِفيِه َو يَْدفَ عحهح ِإََل آَخَر يَ ْرَبحح ِفيِه قَاَل ََل.
5-4 َسأَْلتحهح َعِن الرَّجحِل اْْلَيَّاِط يَ َتَقبَّلح اْلَعَمَل  ْسَناِدِه َعِن اْلْحَسْْيِ ْبِن َسِعيٍد َعْن َصْفَواَن َعِن اْلَعََلِء َعْن ُمحَمَِّد ْبِن محْسِلٍم َعْن َأَحِدِِهَا ع قَاَل:بِِ  وَ  

 َس َقْد َعِمَل ِفيِه.فَ َيْقَطعحهح َو ي حْعِطيِه َمْن َيَِيطحهح َو َيْسَتْفِضلح قَاَل ََل بَْ 
6-5 ق حْلتح ِِلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع أَتَ َقبَّلح الثِ َياَب َأِخيطحَها ُثحَّ أحْعِطيَها اْلِغْلَماَن ِِبلثُّلحَثْْيِ فَ َقاَل أَ  َعْنهح َعْن َصْفَواَن َعْن َأِب ُمحَمٍَّد اْْلَيَّاِط َعْن ُمحَمِ ٍع قَاَل: وَ  

 ْلتح أَْقَطعحَها َو َأْشََتِي ََلَا اْلْحيحوَط قَاَل ََل َبَْس.لَْيَس تَ ْعَملح ِفيَها فَ قح 
6ِمْثَلهح  َرَواهح الصَّدحوقح بِِْسَناِدِه َعْن َصْفَواَن ْبِن ََيََْي  وَ  . 
7-7 َِْلَم اٍن يَ ْعَملح وَن ق حْل تح ِِلَِب عَ  َعْنهح َعْن َعلِ يِ  بْ ِن النُّْعَم اِن َع ِن ابْ ِن محْس َكاَن َع ْن َعلِ يٍ  الصَّ اَِِ  قَ اَل: وَ   ْب ِد اَّللَِّ ع أَتَ َقبَّ لح اْلَعَم َل ُثحَّ أحقَ بِ لح هح ِم ْن 
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 .923 -210 -7التهذيه  -(2)  
 .924 -210 -7التهذيه  -(3)  
 .926 -211 -7التهذيه  -(4)  
 .3912 -252 -3الهقيه  -(5)  
 .927 -211 -7التهذيه  -(1)  
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: فَِإّن ِ أحِذيبحهح  1َمِعي ِِبلثُّلحَثْْيِ فَ َقاَل ََل َيْصلححح َذِلَك ِإَلَّ َأْن ت حَعاِلَج َمَعهحْم ِفيِه قَاَل ق حْلتح 2ََلحْم فَ َقالَ   3َذاَك َعَمٌل َفََل َبَْس. 
 

ن به آو واگذار   وع این روایات داللت دارند که که پول گرفتن از مردم بدون میچ کار  و به صرف بستن قرارداد با کسیپس مجم
 شود که شخ  در مقابلش پول بگیرد.دیگر ، مشروع نیست، پس صرف قرارداد و تآهد و شرط، کار و فآالیت محسوب نمی

 
 «عربونبيع »روايت باب دوم:  گروه

1-4 َأِب َعْبِد اَّللَِّ ع قَاَل َكاَن أَِمَيح اْلمحْؤِمِنَْي ع مَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأَْحََد ْبِن َأِب َعْبِد اَّللَِّ َعْن أَبِيِه َعْن َوْهٍب َعْن ُمحَ  
5ََل ََيحوزح  يَ قحولح  6اْلَعَربحونح ِإَلَّ أَْن َيكحوَن نَ ْقداً    ثََّمِن.ِمَن ال 

7َو َرَواهح الشَّْيخح بِِْسَناِدِه َعْن َأَْحََد ْبِن َأِب َعْبِد اَّللَِّ  8َو َرَواهح الصَّدحوقح بِِْسَناِدِه َعْن َوْهِب ْبِن َوْهبٍ   ْسَناِد َعِن   َو َرَواهح اْلِْْمََيِيُّ ِف ق حْرِب اْْلِ
ْنِديِ  ْبِن ُمحَمٍَّد َعْن َأِب اْلَبْخََتِي ِ  9َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمحَمٍَّد َعْن أَبِيِه ع السِ  .1 0  

 
ن دمید که اگر برا  مآامله نیامدیهد، آخوامید مآامله کنید، پولی را به شخ  مقابل می)یا َعربون( چیز  شبیه بیآانه است که وقتی می ربونُع

 پول ملک طرف مقابل باشد و اگرمم برا  مآامله آمدید قسمتی از عوض باشد.
 فرمایند تنها عربونی جایز است که جزئی از ثمن باشد و اگر مآامله رخ نداد به صاحه مال بر گردد.روایت می حضرت در

باشد و  ل باید جزئی از ثمنفقط این پو پس در اینجا که با مم قرارداد بسته اند و تآهد داده اند که در آینده بامم مآامله کنند و پولی داده اند
 بال عوض و به صرف ممین قرارداد به ملک طرف مقابل در بیاید. شود این پولإّلا نمی

 دانند.گیریم حضرت پول بال وجه و بالماازاء را مشروع نمیپس در اینجا مم اگر الغا  خصوصیت کنیم نتیجه می
 

   اشکال سندی
رسهد می« ومه بهن ومهه»سند ممگی به  اند ولیمر چند این روایت را مم مرحوم شیخ و مم مرحوم کلینی و مم مرحوم صدوق نقل کرده 

اسهت، فلهذا ایهن روایهت « من اکذب البریه»که ممان قاضی مآروف کّذاب مارون الرشید است فلذا ضآیف است و حتی بآضی گهته اند که 
 .حجت نیست

                                              

 ادنيه. -في الهقيه -(2)  
 قال) مامش المخطوط(. -في الهقيه -(3)  

 133؛ ص 19وسائل الشيآة ؛ ج .
 .1 -233 -5الكافي  -(4)  
 في التهذيه زيادة بيع) مامش المخطوط(. -(5)  
 في نسخة من التهذيه مذا) مامش المخطوط(. -(6)  
 .1021 -234 -7التهذيه  -(7)  
 .3750 -198 -3الهقيه  -(8)  
 .69قرب اإلسناد  -(9)  
 89؛ ص 18وسائل الشيآة ؛ ج. 
: له كتاب عن صاحه المغازي و تزوج أبو عبد اهلل عليه السالم بأمه أعني أم ومه بن ومه و كان قاضي القضاة ببغداد من قبل الرشيد و  303الطوسي /صفهرست. 
 .يف ال يآول على ما ينهرد بهمو ضآ
روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و كان :  ومه بن ومه بن عبد اهلل بن زمآة بن األسود بن المطله بن أسد بن عبد الآزى أبو البختري:  430النجاشي ص :  رجال 
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ا که شیخ او را توثیق کرده محل کالم است زیرمحمد بن خالد البرقی است و  داریم که مقصود أَبِيهِ  عن عالوه بر اینکه در سند روایت
کند فلذا اند این مطله با توثیق شیخ مآارضه میو گهتهاند ولی نجاشی عبارتی در مورد او دارد که بآضی برداشت تضآیف کرده است

 فرماید: شود، مرحوم نجاشی در مورد او میکنند و مجهول میتساقط می
أبو عبد اهلل مولى أبي موسى األشآري ينسه إلى برقةرود قرية من سواد قم على واد : برقيمحمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي ال

مناك. و له إخوة يآرفون بأبي علي الحسن بن خالد. و أبي القاسم الهضل بن خالد. و البن الهضل ابن يآرف بآلي بن الآالء بن الهضل بن 
 سن المآرفة باألخبار و علوم الآرب.و كان أديبا ح و كان محمد ضعيفا في الحديثخالد فقيه 

 دمد.تضآیف است، تآارض رخ می« ی الحدیثفضآیها »که اگر بگوییم جمله 
 ولی بآضی در صدد توجیه برآمده اند به این صورت که:

  نه اینکه خود او ضآیف بوده است و شامدش نیز کالم« یرو  عن الضآهاء»مرحوم خویی: مراد از عبارت نجاشی این است که 
 ؛ ولی این توجیه دو اشکال دارد:است ابن غضائر 

 فرمایند کتهاب ابهن غضهائر  ثابهت شود میمرحوم خویی در موارد متآدد وقتی مطلبی از کتاب ابن غضائر  نقل می
 نیست ولی در اینجا از کتاب او شامد آورده است!!

  ه از مهیچ کسهی بهه ایهن مآنها کهدر مورد خود شخ  است و در مهیچ جهایی در مهورد « ضآیف فی الحدیث»ظهور
که « کان یرو  عن الضآهاء»گویند یبلکه اگر اینچنین مههومی را بخوامند برسانند م کند نیامده استضآیف نقل می

دارد  کهه ظههور در ایهن« ثقه فی الحدیث»گویند مثل اینکه می مثاًل در مورد پسر ممین شخ  این تآبیر آمده است؛
 کند.نکه از ثقات نقل حدیث میکه خود شخ  ثقه است نه ای

  علهم حهدیث «یف فی الحدیثضآ»شیخ بهایی: با توجه به اینکه ایشان توثیق دارد و در اینجا قرینه داخلیه داریم که مقصود از ،
 ،وم الآهربلمآرفهة باألخبهار و علهاو كان أديبا حسهن فرماید: بوده است یآنی در علم حدیث خبره نبوده است فلذا در ادامه می

 .گوید در ادبیات و تاریخ قو  بوده است و در علم حدیث ضآیف است، بلکه میباشدفلذا مقصود تضآیف ایشان نمی
 شود. پس یا داللت بر تضآیف ندارد یا اینکه مقصود مردد است و تضآیف محسوب نمی

 
 هعياقاله همراه با وضسوم:  گروه

1-4  ثَ ْوِبً  اْشََتَى َرجحلٍ َسأَْلتح َأَِب َعْبِد اَّللَِّ ع َعْن  اْلْحَسْْيِ ْبِن َسِعيٍد َعِن اْبِن َأِب عحَمَْيٍ َعْن ََحَّاٍد َعِن اْْلََلِبِ  قَاَل:ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسِن بِِْسَناِدِه َعِن  
5َعَلى َصاِحِبِه َشْيئاً َفَكرَِههح( َيْشََتِطْ  لَْ  وَ ) 6ِقيَلهح ُثحَّ َردَّهح َعَلى َصاِحِبِه فََأََب َأْن يح   ِإَلَّ ِبَوِضيَعٍة قَاَل ََل َيْصلححح َلهح َأْن ََيْخحَذهح ِبَوِضيَعٍة فَِإْن َجِهَل  

 فََأَخَذهح فَ َباَعهح بَِْكَثَر ِمْن ََثَِنِه َردَّ َعَلى َصاِحِبِه اِْلَوَِّل َما زَاَد.

                                                                                                                                                                   
 كذابا و له أحاديث مع الرشيد في الكذب.

 ثقة مؤالء من أصحاب أبي الحسن موسى.:  رقيمحمد بن خالد الب:  363الطوسي ص :  رجال. 
 335النجاشي ص :  رجال. 

بن عبد الرحمن بن محمد بن علي أبو عبد اهلل مولى حرير بن عبد اهلل. حديثه يآرف و ينكر. يروي عن الضآهاء  محمد بن خالد البرقي: 93ص :    1الغضائري ج : ابن. 
 كثيرا و يآتمد المراسيل.

 .242 -56 -7ه التهذي -(8)  
 ما بين القوسين لم ترد في المصدر. -(9)  
 في الكافي يقبله) مامش المخطوط( و كذلك التهذيه. -(10)  
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1ِمْثَلهح  ِن اْبِن َأِب عحَمَْيٍ َو َرَواهح اْلكحَلْيِِنُّ َعْن َعِليِ  ْبِن ِإبْ رَاِهيَم َعْن أَبِيِه عَ   
2ِإَلَّ أَنَّهح تَ َرَك قَ ْوَلهح َو لَْ َيْشََتِْط َعَلى َصاِحِبِه َشْيئاً َفَكرَِههح  َو َرَواهح الصَّدحوقح بِِْسَناِدِه َعْن ََحَّادٍ  .3  

 
 این روایت از حیث سند مشکلی ندارد و صحیح اعالئی است.

ر نهی کرده ؛ حضرت از این کادمدگیرم که که قدر  از ثمن را کم کنم و پول کمتر  به مشتر  میمی یآنی تنها در صورتی جنس را پس
 شود.و ثمن اضافی نمی اند که صاحه مال مالک قیمت بیشتر اند و فرموده

گوییم که پول وصیت میگوییم که اقاله به این شکل صحیح نیست ولی با الغا  خصاگر بخوامیم روایت را در ممین مورد حساب کنیم می
 توان پول اضافه و بال عوض گرفت.بال ازاء مشروع نیست و اقاله و... بهانه است و به این عناوین نمی

 
  چهارم: گروه

11-4 اِب َمَساَِِلِه َو ِعلَّةح ََتْرمِِي الر َِِب ِلَما ََنَى اَّللَّح َعزَّ َأنَّ َعِليَّ ْبَن محوَسى الر َِضا ع َكَتَب ِإلَْيِه ِفيَما َكَتَب ِمْن َجوَ  َو بِِْسَناِدِه َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ِسَنانٍ  
ْرَهِم ِدْرَِهاً َو ََثَنح اْْلَخِر َِبطِ  اِْلَْمَوالِ  َفَسادِ  ِمنْ َو َجلَّ َعْنهح َو ِلَما ِفيِه  ْرَِهَْْيِ َكاَن ََثَنح الدِ  ْرَهَم ِِبلدِ  ْنَساَن ِإَذا اْشََتَى الدِ  5ًَل فَ َبْيعح الر َِِب ِِلَنَّ اْْلِ  

 
 بررسی سندی

 عبارت است از: باشد وطریق صحیحی می طریق مرحوم شیخ به محمد بن سنان
عن علي  بن إبراهيم، عن أبيه )ابراهيم بن هاشم(، عن ُمم د بن سنان -رضي اَّلل  عنه -و رويته عن أِب

6  
 

  دیگر  او را ثقه دانند و عدها  او را ضآیف میمم توثیق فلذا عده در مورد خود محمد بن سنان اختالف است زیرا مم تضآیف دارد و
 شود.کند و فرد مجهول میما تآارض و تساقط مییق دارد، ایناند چون مم تضآیف و مم توثا  گهتهدانند و عدهمی

 شود توثیق را مقدم کرد: به دو وجه می
یان را  او باند ولی توثیقی که شیخ مهید بنان او را تضآیف کردهمآنا  تضآیف رجالیون این است که مآاصرین محمد بن س .1

مام رضا کند، توثیق مآمولی نیست، ایشان در کتاب االرشاد در بحث روایاتی که امام موسی بن جآهر روایاتی را در باب امی
که محرم اسرار حضرت  «علیه السالم»م کاظم ا  از خواص و بطانه اماا عدهفرمایند: این روایات  رکنند، میبیان می« علیهما السالم»

گوید امام او را ثقه کنند بلکه میاند، پس نکهته من یا مآارصرین محمد بن سنان او را توثیق میو مورد وثوق امام بودند، نقل کرده
 است.دانستهمی

را با واسطه  د قول دو طرفن بحث فرقی ندارکنار قول امام میچ اعتبار  ندارد و در ایفلذا قول امام مقدم است و قول دیگران در 
 یا بال واسطه شنیده باشیم.

                                              

 .1 -195 -5الكافي  -(1)  
 .3806 -217 -3الهقيه  -(2)  
 71؛ ص 18وسائل الشيآة ؛ ج. 
 .4934 -565 -3الهقيه  -(2)  
 121؛ ص 18وسائل الشيآة ؛ ج. 
 523؛ ص 4من ال يحضره الهقيه ؛ ج. 
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شود، زیرا در مورد محمد بن سنان اند ولی منجر به تساقط نمیاین مم توثیق مآمولی است و توثیق و تضآیف با مم تآارض کرده .2

شود مثل اینکه مرحوم مه ما راه مم شامل میو غلو در لسان قدماء چیز  بوده است که م ا  قائل بودند که ایشان غالی استعده
شد اگر روایتی را مم در باب صدوق اول مرتبه غلو را اعتقاد به عدم سهوالنبی دانسته است، فلذا اگر شخصی متهم به غلو می

زیاد را از  کردند مثل اینکه سهل بنگوست و او را تضآیف میکند فلذا دروغکرد متهم بود که از خودش جآل میفضائل نقل می
 قم اخراج کردند و او را متهم به غلو و کذب کردند.

 شود.افتد زیرا که ظنی بوده است فلذا توثیق بال مآارض میدر این صورت این تضآیهات در مورد این اشخاص از حجیت می
 

 شود.که اگر وثاقت محمدبن سنان اثبات شد، روایت صحیحه می
 

 بررسی داللی
 یست.کند، عوض و ما به ازاء ندارد فلذا این مآامله باطل است و جایز نت که درمم زائد  که دریافت میعلت حرمت ربا این اس

دمد که مجموع اجازه نمی این روایت اختصاص به باب ربا ندارد و درفهمیم که بینیم، میخوامیم مجموع روایات را با مم میو چون ما می
ولی خود را  جا مال بال عوض استیگران بدانید ه که البته با مدیه و... فرق دارد که در آنبدون عوض خود را مستحق و طلبکار مال د

 دانیم و آن از بحث ما خارج است ه .طلبکار مدیه دمنده نمی
 توانید به خاطرشرطو ربا و... خود را ذ  حق بدانید.فرماید شما نمیپس روایت می

 
 نتیجه:

چه در  فهمیم که شرط وجه تضمین ه چه ضمن خود قرارداد آتی باشد وه  و مم مجموع روایت، میپس مم با توجه به مآنا  آیه شریه
 شود پول بال عوض و باطل است.ضمن عقد دیگر  باشد ه ، ظامرًا شرط غیر مشروع است و پولی که در مقابلش دریافت می

 د.پس اصل قرارداد آتی بدون شرط مشروع است ولی چنین شرط وجه شرعی ندار 
 

 مطله توجه شود: نکه باید به ای شود این قرارداد را قبل از رسیدن به سررسید به دیگر  منتقل کرد یا خیر؟بحث بآد  این است که آیا می
شود ولی در مصوبه میئت مدیره گوید: در بازار مشتقه قرارداد آتی داد و ستد میمیکه مصوب مجلس است،  در خود قانون بورسکه 
 آورد.تواند کسی دیگر را جایگزین خود کند و اسمی از خرید و فروش نمیکه متآهد میفرماید می

 آیا این دو کار وجه شرعی دارد یا خیر؟ نیاز به بررسی دارد.
 

                                              

و ذكر أيضا أنه وجد بخط أبي عبد اهلل الشاذاني أني سمآت القاضي )الآاصمي( يقول: إن عبد اهلل بن محمد بن عيسى : 151ص :    16الحديث ج : رجالمآجم. 
ن فقال: صهوان: إن مذا، ابن سنان لقد مم أن يطير غير مرة، فقصصناه حتى الملقه ببنان، قال: كنت مع صهوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمد بن سنا

 ثبت مآنا


