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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 27فقه بورس و اوراق بهادار  

 30/11/98استاد عندلیبی 
 

شود، به عنوان پیشنهاد ای که مطرح میکارهای علمیباشند و راهمی شود، صرفًا مباحث علمیهایی که در این جلسات مطرح مینکته: بحث
 رجع تقلید خود رجوع کند.مبه فتوای باشد ولی هر کسی در مقام عمل بایستی برای صاحبان فتوا می

 
 «فروش استقراضی»بحث 

ایرد بررسری باسر،، کره « ضریفررو  استقرا»بعد از بحث قرارداد آتی و بحث قرارداد اختیار معامله، بحث مکمل برای بازار مشتقه، بحث از 
هرایی بررای تیرحی  راتی پیدا کررده و راهراضی تغییکه در ایران، فرو  استقا توجه به اینبباشد یا خیر و سپس کنیم اصل این عمل جایز می

 ها بررسی شود.اس،، آن راهآن پیشنهاد شده
ه ایرن صرورت باشد و در فارسی برعبارت اس، از: فرو  استقراضی )که همان عنوان اصلی می متون اشاره به این بحث دارندعناوینی که در 

هیئ، مردیره برورس ایرران، در  در 98یا وکالتی )این عنوان در سال  ی ر فرو  تعّهدیافرو  عاریه ای یاترجمه شده اس،( ر فرو  استعاره
 اند.(را به جای فرو  استقراضی جایگزین کرده« فرو  تعهدی»میوباتشان مطرح شده اس، و در آن میوبات 
 کنیم:که ما این سه عنوان را به طور جداگانه بررسی می

 
 ایفروش عاريه

 توضیح:
 ثال، توضی  آن عبارت اس، از: که در قالب م

ر  من بدهی مقدار به ماهیانه باید فالن»دهد مثل اینکه یدهد و شروطی قرار مشخیی که مالک سهام اس،، سهامش را به دیگری عاریه می
ر زمان و د دهیبه من بمعادل آن را بایستی و اگر در این مدت کارخانه سودی تقسیم کرد،  به صورت شرط ضمن عقد یا به صورتی دیگرر

من ه بو  من خریداری کنی ایستی همان مقدار سهام را برایماه دیگر چه سهام ارزان شده باشد و چه گران شده باشد، ب 6 سر رسید مثاًل
 .«( تحویل دهیمعیر ر مالک)

گیرد و در پس می ماه دیگر 6دهد و باشد، مشکلی ندارد زیرا سهام را االن تحویل میکه در این صورت معیر که صاحب اصلی سهام می
کند و یر سود میشده باشد، مستع در این مدت اگر قیم، سهام ارزان و کندعالوه بر سود ثابتش، درآمد دیگری نیز پیدا می این بازه زمانی

 ا خیر.اّل
د از این طریق سود کند که اهل توانباشند و مستعیری میای میی از معامله برای کسانی سودآور اس، که تحلیل گر حرفهالبته این نحوه

باشد ل میها دارد، فلذا از شرکتی که در سیر نزوعود سهام شرک،ی مختلف باشند و توجه به نزول و صهاها و کارخانهرصد کردن شرک،
از دس،  خود را های عادی وارد این معامالت بشوند، سریعًا مال؛ ولی اگر انسانگیردمی شود، عاریهموعد مقرر دچار نزول مییا در 
 دهند.می

 کند.گاه ضرر نمیولی مالِک معیر هیچ
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 مشروعیت
 ای صحی  اس، یا خیر؟حوه از فرو  یعنی فرو  عاریهباشد که آیا این نبحث بر سر این می

 .باشداند که عقد میهتالف وجود دارد ولی نوعًا فرمودخیقاع بودن آن اباشد که البته در عقد یا ااصل عاریه مسلمًا از عقود صحیحه می
 اند:علماء برای صح، عاریه چندین شرط مطرح کرده

ز شود، زیرا انتفاع ا تواند عاریه دادهعاریه از اعیان باقیه باشد بخالف اشیاء تلف شدنی، فلذا نان و میوه و اشیاء خوردنی دیگر نمی .1
 شرط ادعایی شبیه به اجماع دارند.( ء در اینشوند. )که علماشان تلف میباشد و با خوردنشان میها به خوردنآن

 نجام دهد.اتواند در آن تیرفات منجر به تلف عین مثل تملیک به غیر و... ، فلذا نمیو خود عین برگردد عین عاریه باقی باشد .2

ف، ز مستعیر پولی دریاقابل آن ار مدو معیر ی باشد دیگر: انتفاع از منافع عاریه تبّرعًا از منافع عاریه، استفاده شود و به عبارت تبّرع .3
 نکند.

 باشد یا خیر؟نیز صحی  می ای رر فرو  عاریه ی از عقد عاریهبحث ما این اس، که این نحوه
 در مورد مشروعی، این نحوه از عاریه، چندین شبهه و اشکال وجود دارد که بایستی تک تک بررسی شود:

 
 شبهه اول

کنرد و بره معیرر گیرد بفروشد و در زمان موعود، مشابه آن سرهام را خریرداری میمی که عاریه میدر بحث ما شخص مستعیر، قید دارد سها
 بدهد نه عین همان سهامی که عاریه گرفته بود.

 گردد.ای عین عاریه بر نمیپس در فرو  عاریه
  ارد یا خیر؟دگردد، آیا این مطلب اشکالی ر نمیبای، عین عاریه پس اولین مطلبی که باید بررسی شود این نکته اس، که در فرو  عاریه

 
 جواب اول

از این جه، اشکال  ایکنیم که آیا طبق قواعد عامه فرو  عاریهگیریم و بررسی میدر اولین قدم، قواعد خاصه باب عاریه را در نظر نمی
ا اینکه ین عین را برگرداند س دادن، همابماند تا موقع پ دارد یا نه؟ و به عبارت دیگر آیا طبق قواعد عامه، در عاریه حتمًا باید عین عاریه باقی

 اگر مشابه آن را نیز برگرداند، اشکالی ندارد.
 

باشرد و شرارع شران مسرلم صرحی  میبرای اصرالح امرور معا  بین مردمباشد و در سیره عقالء، عاریه اصل عاریه یک بنا و سیره عقالئیه می
 ن اس، که:که آن را امضاء نیز کرده اس،؛ ولی باید یک مطلب بررسی شود و آن ایمقدس نیز از عاریه ردع نکرده اس،، بل

 بلکره  وگونره نبروده اسر، آیا شارع مقدس برای صح، عاریه شرط کرده اس، که بایستی عین عاریه باقی باشد؟ یا اینکره این
 دانند؟عاریه میعین ریه را به بقاء عاریه باقی باشد و قوام عا اند که باید عینخود عقالء برای صح، عاریه شرط کرده

 «:ه برگرددیستی عین عاریبا»و « عاریه باید از اعیان باقیه باشد»به عبارت دیگر باید بررسی کنیم اینکه در عاریه شرط شده اس، که 
 قوام عاریه دخیل نیستند؟باشد؟ یا اینکه اصاًل هیچ یک در باشد؟ یا اینکه تنها به یکی میاواًل قوام عاریه، به هر دوی این ها می
 شرط را دارند؟ باشند که عقالء در سیره و بنای خودشان اینباشند یا یک شرط عقالئی میو ثانیًا این شروط، شرط شرعی می

 
فلذا نان و میوه  ین اس، که عاریه باید از اعیان باقیه باشد،باشند ابین عقالء در عاریه شرط اس، و بنای عقالء نیز بر همان میکه مسلمًا آنچه 

عاریه »دهند و همچنین در فتاوای علماء نیز مسلم اس، که از شروط مجمع علیه در عاریه این اس، که ها را عاریه نمیو امثال این خوردنی
قالء و روایات و توان به سیره عرا نمی« باید خود عین عاریه، برگردد»ولی در مورد بیش از این مطلب و این که « باید از اعیان باقیه باشد
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 معاقد اجماعات اسناد داد.
 

 توضیح:
 : ایعاريهعين بررسی ادعای اجماع در بقاء 

ن فتوایی داده باشد و چه بسا این اجماع مدرکی باشد و بر اساس سیره عقالء چنیاجماع در این موارد قابل تحییل نیس، و بسیار سخ، می
 گوییم که:یاند ولی به فرض که اجماع معتبر داشته باشیم م

ه صح، به اس،، فتوا زیرا علماء در مواردی که عین عاریه باقی بوداجماعی که در مورد باقی بودن عین عاریه شده اس،، مجمل اس، 
، عاریه توان گف، که شرط صحولی با تمسک به این اجماع نمی قدر متیقن آن، این اس، که عاریه از اعیان باقیه باشد اند کهداده
ه اشد، فلذا نان و میوشود که منفع، از عین عاریه مساوق با نابودی عین عاریه نباس، و تنها از این اجماع فهمیده می« دن عین عاریهبرگردان»

 توان عاریه داد.را نمی
 

 :ایعاريهعين بقاء عدم لزوم بررسی روايات داّل بر 

 عقالء نیزکمک کند.تر شدن دلیل سیره تواند به واض که این نتیجه بررسی روایات می
ینکه در ال، دارند بر ، به روایاتی تمسک کند که دال«نیستبرگرداندن عین عاریه، شرط صح، عاریه »ممکن اس، کسی برای اثبات اینکه 

 شود:عاریه بقاء عین به همراه انتفاع از عاریه لزومی ندارد، که بعضی از آن روایات بررسی می
 

  بازگشت عين عاريه در صحت عاريهروايت اول داّل بر عدم اشتراط 
1 ٍر َعنح  حممد بن حسن ابسناده عن  َواَن َعنح ُموَسى بحِن َبكح ِ بحِن َسِعيٍد َعنح َصفح َسْيح ي قَاَل: َحِديدٍ اْلُح ُء الرهُجُل َيطحُلُب قُ لحُت ِِلَِب َعبحِد اَّللِه ع َيَِ

َثَر َو لَيحَس ِعنحِدي ِإَله أَوح أَقَ  ِدرحَهمٍ ِبَعَشَرِة آََلِف  الحَمَتاعَ ِمّنِِ  ََتِيِه ِمنحُه  أَلحفُ له أَوح َأكح َتِعريُُه ِمنح َجارِي فَآُخُذ ِمنح َذا َو ِمنح َذا فَأَبِيُعُه ُُثه َأشح ِدرحَهٍم فََأسح
َحاِبِه قَاَل ََل ََبحَس بِِه. ََتِيِه فََأُردُُّه َعَلى َأصح 2أَوح آُمُر َمنح َيشح  

 
هزار درهم یا قیمتی کمتر یا بیشتر، از  10گوید کاالیی به ارز  کند و میشخیی به من مراجعه میکند که سؤال می داری از اماممغازه 

گیرم مثاًل از شود و بیش از آن کاالیی ندارم فلذا از همسایه عاریه میهزار درهم می 10خواهم در حالی که تمام اجناس من به قیم، شما می
فروشم، بعد از فرو  ای را به مشتری میهزار درهم برسد، سپس این کاالهای عاریه 10گیرم تا به مقدار ه عاریه میاین همسایه و آن همسای
ع عینه اس،، البته شرطی هم در کار نیس،( یا خریداری نماید )چون بدهم تا از او کاالها رخرم یا اینکه به کسی دستور میاز خود مشتری می

 گردانم.ای برمیهای آن اجناس عاریهرا خریدم، آن کاالها را به صاحب که کاالهاو بعد از این
 اشکالی ندارد.«: علیه السالم»امام 
 

 بررسی داللی

گیررم این اس، که قررض می« استعیر»تواند بگوید مقیود از باشد پس کسی نمیمی، بحث عاریه «استعیر»از کلمه ظاهر بلکه نص در روای، 
توانسر،، قیمر، آن را بره یر کرده اس، و اگر مقیود قرض بود، نیاز نبود به دنبال عین و مثل کاال باشد و در قیمیات میو مجازًا این طور تعب

                                              

 .214 -49 -7التهذيب  -(4)  
 .49؛ ص 18وسائل الشيعة ؛ ج. 
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 مالک اول تحویل دهد، فلذا احتمال مجاز گویی در این روای، بسیار بعید اس،.
کند فلذا عین عاریه را به معیر مشتری خریداری میین روای، مستعیر، کاال را دوباره از خود تواند ادعا کند که در ادر ضمن کسی نمی

 دهیم:ین مطلب در صح، این عاریه دخال، داشته باشد، زیرا که جواب میاگرداند و شاید برمی
ط ن شردر بیع عینه ای ل اس،، فلذادر بیع عین اگر شرط شود که مشتری باید مبیع را به بایع برگرداند و دوباره به خود بایع بفروشد، بیع باط

 بایع نفروشد.به دوباره  واند کاال راتجایز نیس، فلذا مشتری می
تواند مبیع را به بایع اس،، پس چنین شرطی در بیع اول نشده اس، و مشتری میشدهو در روای، مورد بحث، بیع بایع به مشتری صحی  دانسته

یع را به بایع تری حتمًا مب، عاریه مشروط بر این نشده اس، که مشولی در این حال عاریه فی نفسه صحی  دانسته شده اس، و صحبرنگرداند 
 رسید ولی از اینکهبود و نوب، به بقیه سوال نمیبرگرداند، زیرا که اگر لزومی در کار بوده باشد یعنی شرط شده باشد، بیع عین باطل می

شود که اینکه شخص اند کشف میمشتری به بایع، صحی  دانسته عاریه را در فرض عدم لزوم برگرداندن عین کاال از طرف« علیه السالم»امام
تعیر اگر س، و شخص مسمغازه دار دوباره همان کاالها را خریده اس، و به معیرها تحویل داده اس،، دخالتی در صح، عاریه نداشته ا

آن کاال را مهّیا  اه دیگری مثلرإّلا باید از هر توانس، همان کاال را از مشتری خریداری نماید و به معیرها تحویل دهد که نعم المطلوب و 
 کند و به معیرها تحویل دهد.

 
رت دیگر طبق این شود که بقاء عین در حّدی که خود عین عاریه، به معیر برگردد، الزم نیس، و به عبابنابراین از این روای، استفاده می

اریه ملک مستعیر عریه، کاالی )با اینکه در عا لک معیر شود، اشکالی ندارد.روای، در عاریه، انتفاعاتی که منجر به خروج عین عاریه از م
باشد و صرف سلطن، کافی اس، زیرا که شود ولی جایز اس، که آن را بفروشد و قباًل مطرح شد که شرط صح، بیع، ملکی، بایع نمینمی

 کرده اس،.(در عاریه، مالک اصلی اذن در تیرف به مستعیر داده اس، و شارع نیز امضاء 
 شود.ای( میند و شبیه موضوع بحث ما )فرو  عاریهفروشد تا سود کای را میو در این روای،، جنس عاریه

کی، لزومی ن، کافی اس، و ملو برای صح، بیع، سلط اندامام نیز به اطالقش این عاریه را امضاء کردهپس ظهور روای، در عاریه اس، و 
 باشد.ادن به دیگری برای انتفاع از عین به صورت تبرعی میندارد و معنای عاریه، سلطن، د

 
 شرط صح، عاریه، برگرداندن عین عاریه نیس،. :ررسی داللی روایتنتیجه ب
 

 بررسی سندی

 صحی  اس،. در فهرس، طریق مرحوم شیخ به حسین بن سعید اهوازی
 حسین بن سعید: ثقه اس،.

 صفوان بن یحیی: از اجالء و ثقات اس،.
 باشد.: از اجالء و ثقات میاالزدی  بن حکیمحدید 

                                              

 149الحديثة(، النص، ص:  -فهرس، كتب الشيعة و أصولهم و أسماء المینفين و أصحاب األصول )للطوسي( ) ط . 
َقاَل: ُقْلرُ، لأرَبِبي َعْبرِد  اْلَأْزِديِّ َحِكيٍم َحِديِد ْبِنِعدٌَّة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمٍَّد َعْن َصْفَواَن َعْن ُموَسى ْبِن َبْكٍر َعْن  -1: 199؛ ص 5اإلسالمية( ؛ ج -الكافي )ط  .

 .... .ْو َأَقلَّ َأْو َأْكَثَر َو َلْيَس ِعْنِدي إألَّا ِبَبْلِف ِدْرَهٍم َفَبْسَتِعيُر ِمْن َجاِري َو آُخُذاللَِّه ع َيِجيُئنأي الرَُّجُل َيْطُلُب ِمنِّي اْلَمَتاَع ِبَعَشَرةأ آَلاِف ِدْرَهٍم َأ
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ورد او اس، زیرا که در م« موسی بن بکر»گیرد و آن پس روای، از این نظر مشکل سندی ندارد و فقط از یک راوی محل بحث قرار می
 یشان اقامه کرد.اتوان بر وثاق، ای را میدر کلمات رجالیون وارد نشده اس،، ولی وجوه عامهخاصی  توثیق
 

 وجوه عامه وثاقت موسی بن بکر:
شود )زیرا که موسی بن بکر واقفی اس، و شیخ در رجالش در اصحاب اگر از مجموع این وجوه، وثاق، ایشان اثبات شود، روای، موثقه می

 .(به واقفی بودن او تیری  کرده اس،« علیه السالم»امام کاظم 
 

 وجه اول

از « یحمد بن محمد بن ابی نیر بزنطا»و هم « صفوان بن یحیی»و هم « محمد بن ابی عمیر»هم باشد یعنی مروی عنه تمام مشایخ ثالث می
 اند.روای، نقل کرده« موسی بن بکر»

 «ال یرون و ال یرسلون إّلا عمن یوثق به»و در مورد این اشخاص مشهور اس، که 
 باشد.وثاق، او دارد، این شخص ثقه می پس اگر کسی این مبنا را پذیرف، که روای، مشایخ ثالث از شخیی، دالل، بر

  
 وجه دوم

 اند عبارت اند از:باشد، که اصحاب اجماعی که از ایشان روای، نقل کردهمی« اصحاب اجماع»مروی عنه « بکر موسی بن»
 ابن ابی عمیر 

 صفوان بن یحیی 

 احمد بن محمد بن ابی نیر بزنطی 

 عبداهلل بن المغیرة البجلی 

 یونس بن عبدالرحمن 

 اند.نفر از اصحاب اجماع از ایشان روای، نقل کرده 5س حداقل پ
 ّ قر، مررویفلرذا وثا« وناجتمع، العیابه علی تیحی  ما ییّ  عنهم و تیدیق ما یقولر»و در مورد معنای اصحاب اجماع گفته شده اس، که 

کند ولی اگر کسی نپرذیرف، و  سی بن بکر را اثباتتواند وثاق، موبنا را پذیرف، میمشود، پس اگر کسی این عنه اصحاب اجماع  اثبات می
 شود.باشد، وثاق، موسی بن بکر نیز از این راه اثبات نمیهایشان نمیگف، که معنای اصحاب اجماع وثاق، مروّی عنه

 
 وجه سوم

تر شردن ایرن وجره بررای قرویتری ح، انردباشد و بزرگان زیادی روایات فراوانی را از ایشان نقرل کردهمی« اجالء»مروی عنه « بکر موسی بن»
 اند عبارت اند از:ی، نقل کردهاجالئی که از ایشان روا از ایشان وجود دارد و بعض «اکثار روای، اجالء»تعبیر کنیم که توانیم می

 ابن ابی عمیر 

 صفوان بن یحیی 

                                              

 : 343الميم/الحسن.../بابأبيالطوسي/أصحابرجال .
 وسى بن بكر الواسطي م - 9 - 5108

 أصله كوفي واقفي له كتاب روى عن أبي عبد اهلل. 
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 احمد بن محمد بن ابی نیر بزنطی 

 جعفر بن بشیر 

 یونس بن عبد الرحمن  

 ...فّضالة بن ایوب و 

 باشد.بنا میمپس اگر کسی اکثار روای، اجالء و بزرگان از فردی را دلیل بر وثاق، شخص بداند، این مورد میداق کامل این 
 

 وجه چهارم
رابطه با  از ایشان دلیل وثاق، موسی بن بکر اس،، زیرا  مرحوم نجاشی در ترجمه دو نفر عبارت خاصی دارد که در« جعفر بن بشیر»روای، 

روا عن الّثقات و » فرماید:می «جعفر بن بشیر» و «محمد بن اسماعیل الزعفرانی» طور تعبیر نکرده اس،، ایشان در ترجمههیچ فرد دیگری این
به شبهه  یکی از اساتید جعفر بن بشیر بوده اس، و مبتلی« موسی بن بکر»باشند و یعنی هم شاگردانش و هم اساتید او ثقه می« َرَووا عنه

شویم که آیا واقعًا شاگرد جعفر بن بشیر بوده اس، یا اینکه به دروغ میداقیه نیز نیستیم، بخالف شاگردان که نوعًا مبتال به شبهه میداقیه می
 کنم.حدیث جعل کرده اس، و گفته اس، که من شاگرد او هستم و از او روای، نقل می

 عنه استاد او بوده اس،.ای نداریم و حتمًا مرویکند، شبهه میداقیهها روای، نقل میز آنولی در مورد اساتید که خود جعفر بن بشیر ا
اند، وثاق، موسی بن بکر نیز از این طریق ی اساتید او ثقه بودهکند که همهپس اگر مبنای کسی این باشد که این جمله نجاشی، دالل، می

 .شوداثبات می
 

 اشکال
تمام اساتید و  اند این جمله دالل، بر وثاق،طور برداش، نکرد مثل مرحوم خویی و بعض تالمذه ایشان که گفتهاگر کسی از این جمله، این 

روا عن الّثقات و »ی ملهج، «یروی کثیرًا عن الضعفاء»شاگردان ایشان ندارد بلکه همانند جمله ای که در مورد بعضی گفته شده اس، که 
 اند.ردان و اساتید او ثقه بودهنیز یعنی بسیار از شاگ« َرَووا عنه

دانیم که تمامی اند که ما میردهو به عنوان مؤید این مطلب که بسیار بعید اس، تمام شاگردان جعفر بن بشیر ثقه باشند، این مطلب را بیان ک
ه مراتب کمتر اس،، ب« علیهم السالم»اند پس چطور در مورد شاگردان جعفر بن بشیر که مقامش از ائمهثقه نبوده« علیهم السالم»شاگردان ائمه

 اند!!توان ادعا کرد که تمامی شاگردان او ثقه بودهمی
 

 جواب اول
چه وّضاع و... نقل چه کّذاب و احکام را برای همه مردم چه ثقه و « علیهم السالم»البته این مؤید باطل اس، و اشکال دارد زیرا که ائمه

ولی این مطلب منافاتی ندارد با اینکه یک راوی بگوید من برای هر  اندهکردبرای سایر افراد نقل میاند شنیدهاند و مردمی که میکردهمی
کنم و اغراضی از این کار داشته باشد مثل اینکه روایات به ام روای، نقل میکنم بلکه فقط برای شاگردان خیوصیکسی روای، نقل نمی

                                              

 345رجال النجاشي، ص: . 

 : 119رجال النجاشي ؛ ص. 

 جعفر بن بشير أبو محمد البجلي الوشاء
التري  فرة نیرلي فيره مرع المسراجدا وردنا الكومن زهاد أصحابنا و عبادهم و نساكهم، و كان ثقة، و له مسجد بالكوفة باق في بجيلة إلى اليوم، و أنا و كثير من أصحابنا إذ

 .لثقات و رووا عنهلم، روى عن الیالة فيها، و مات جعفر رحمه اهلل باألبواء سنة ثمان و مائتين كان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب فقحة العيرغب في ا
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شدن نباشد و یا از استادی که ضعیف باشد، روای، نقل نکند، این موارد برای غیر معیومین و در معرض اضافه و کم  دس، به ضعفاء نیافتد
شان اند در تیمیماتجا راویان داشتهشود بلکه نظرات مختلفی که در ایناشکالی ندارد، البته این مطالب فضیل، و امتیازی محسوب نمی
باید روایاتی که حج، اس، را نقل کند فلذا فقط از اساتید ثقه حدیث نقل  تبثیرگذار بوده اس، مثل اینکه شخیی معتقد بوده که فقط

که هر روایتی را باید نقل کرد تا روایات از بین نرود و شاید روزی با استفاضه همین روایات  کرده اس، ولی شخص دیگر اعتقاد داشتهمی
  کند.کار بیایند، فلذا از اساتید غیرثقه نیز روای، نقل میبه
تواند ادعا پس کسی نمیاند، شاگردان غیر ثقه داشته« علیهم السالم»توان گف، که چون ائمههیچ یک امتیاز بر دیگری ندارد فلذا نمی پس 

 اند و اگر چنین ادعایی کرد آن را حمل بر کثیر کنیم، بلکه چنین امری ممکن اس،.کند که همه شاگردان من ثقه
 

 جواب دوم
جرا کره د، بلکره هرکشی چنین تعبیری ندارند که کلی بگویند ولری مقیودشران مروارد کثیرر باشرد نره همره مرواردر هیچ موردی شیخ و نجا

 اند: فالن شخص یروی عن الضعفاء کثیرًا.اند مثاًل گفتهمقیودشان موارد کثیر بوده اس، تیری  به آن کرده
یرًا به این صورت ن بر اینکه کثآباشد که مربوط به دو نفر اس، و حمل یک تعبیر خاص می« روا عن الّثقات و َرَووا عنه»فلذا این تعبیر که 

 باشند.فر ثقه مینو ظاهر این عبارت این اس، که تمام مشایخ و شاگردان این دو  اس، بسیار بعید اس،بوده
 

 ا اثبات کند. ر« موسی بن بکر»، تواند وثاقخالصه این وجه نیز یک وجه مبنایی اس، که اگر کسی این مبنا را پذیرف،، از این طریق می
 

 وجه پنجم

 توان به دو بیان تقریب کرد:در اسناد کتاب شریف کافی، که این وجه را می« سی بن بکرمو»وقوع 
 بیان اول:

 باشد.مرحوم کلینی در مقدمه کتاب فرموده اس، که تمام روایات این کتاب، روایات صحیحه می
باشند، زیرا بعید اس، که تمام روایات باشد که راویان احادیث این کتاب، ثقه میق، به این معنا میحکم به صح، جمیع روایات علی االطال

 یحه دانسته باشد.هایی مثل قرینه و استفاضه و تواتر، صحرا از راه
 

 ، اشکاالتی گرفته شد مثل اینکه عبارت ظهور در وثاق، تمام راویان ندارد.این بیانقباًل به مبنای 
  

 دوم:بیان 
اویران رکری از صرفات حاجی نوری در خاتمه مستدرک: مرحوم کلینی اوثق الناس اس، یعنی تمام صرفات ممتراز راویران دیگرر را دارد و ی

باشرند، فلرذا مرحروم کلینری کره اوثرق اسر، نیرز ایرن صرف، را دارد و تمرام ثقره می« علیره السرالم»هایشان ترا امرامممتاز این اس، که واسطه
 باشد.ثقه می« علیه السالم»امام هایش تاواسطه
 شود.، ثقه می«علیه السالم»که در کافی واسطه شده بین مرحوم کلینی و امام « موسی بن بکر»فلذا 
 

نا اس، که از حیث بلکه به این مع اس،اشکال بر این بیان نیز واض  اس، زیرا که نه معنای اوثق الناس این طور اس، که حاجی نوری فرموده
 ثقه باشد.« علیه السالم»هایش تا امام ای داریم که تمام واسطهی از سایرین جلوتر اس، و از همه راستگوتر اس، و نه چنین راویراستگوی

 پس این بیان نیز هم از جه، کبری و هم از جه، صغری مخدو  اس،. 
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 وجه ششم 
لیره المعرّول ع»دارد که  کتاب اس، و کتاب او این خاصی، را بعضی قائل هستند که هر کسی که در اول سند کتاب فقیه قرار بگیرد، صاحب

 اس، زیرا که در مقدمه کتاب فقیه چنین مطلبی بیان شده اس،.« و الیه المرجع
 موسی بن بکر به صورت متعدد در اول سند مرحوم صدوق در کتاب فقیه، واقع شده اس،.

شاید  س، و وجه آنهایش قرارداده اس،، در مشیخه طریق ذکر نکرده او از طرفی مرحوم صدوق در مورد اکثر افرادی که در اول سند
دیده اس، یا اینکه طریق ذکر کرده اس، ولی در طول زمان از ها نمیهمان ادعای ایشان در مقدمه باشد که دیگر نیازی به ذکر طریق به آن

 بین رفته اس،.
ین کتاب واقع شده اس، فلذا صاحب کتاب اس، و ا که در اول سند« بکر موسی بن»تواند بگوید که پس اگر کسی این مبنا را پذیرف، می

 شود.مورد اعتماد فقها بوده اس، و مرجع فقها بوده اس،، فلذا وثاق، صاحب کتاب نیز اثبات می
 

 وجه هفتم

دوق در طرفی مرحوم ص گوییم که همین که این روای در سند کتاب فقیه قرار گرفته اس، و ازحتی اگر کسی وجه ششم را نپذیرف، می
ه صح، کشف و از این حکم ب« کنم أحکُم بیحته فهی حجة بینی و بین اهللروایاتی که در این کتاب نقل می»مقدمه کتابش گفته اس، که 

 کنیم که راویان این احادیث نیز ثقه هستند.می
 

توان دلیل بر وثاق، شود و این مطلب را نمینجا نیز وارد میشود، در ایکه همان اشکاالتی که به استدالل به مقدمه مرحوم کلینی گرفته می
 راویان این کتاب گرف،.

 
 وجه هشتم

ن ابراهیم بگویند هر کسی در تفسیر علی در تفسیر قمی )در ذیل تفسیر آیةالکرسی( فلذا طبق مبنای کسانی که می« موسی بن بکر»وقوع  
 شود.یز اثبات مین« موسی بن بکر»واقع شده باشد، ثقه اس،، وثاق، 

 
که ترکیب  سی دیگر اس،اشکال اساسی این وجه این اس، که این تفسیر موجود، تفسیر علی بن ابراهیم نیس، بلکه تفسیر موجود تبلیف ک

کرده اس، نقل « سالمعلیه ال»های خود  از امام شده اس، از تفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر ابی الجارود و روایاتی که خود مؤّلف با واسطه
ی خود مؤلف اس، یا نوشته علی بن ابراهیم اس، یا شخص ای که ذکر شده اس، نوشته شدهو از طرفی مشخص نیس، که این مقدمه

که مقدمه  ن مشخص نیس،دیگری این را نوشته اس،، فلذا حتی اگر اثبات شود که این روای، از خود تفسیر علی بن ابراهیم اس، ولی چو
 شود.اثبات نمی« موسی بن بکر»اهیم اس، یا خیر؟ فلذا وثاق، نیز از علی بن ابر

أقول تفسیر بسم اهلل الرحمن الرحیم »گوید: ی این مطلب که این مقدمه از علی بن ابراهیم نیس،، این اس، که بعد از مقدمه میو قرینه
، نه علی بن کند پس مقدمه نیز از خود مؤلف اسر میکه دالل، دارد خود مولف دارد تفسی...« حّدثنی فالن عن فالن عن علی بن ابراهیم 

 ابراهیم.
 س، ولی برای ما مجهول اس،.ااند که مؤلف چه کسی و از طرفی هر چند بعضی احتمال داده

 ی که در زمان ما قرار دارد همانعالوه بر اینکه اگر از تمام این اشکاالت صرف نظر کنیم، این مطلب نیز ثاب، نیس، که کتاب موجود
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« کتاب علی بن جعفر»و « فقه الرضا»های کتاب باشد و با سند معتبر به دس، ما نرسیده اس، و معلوم نیس، که کجا بوده اس، و مثل کتاب
 ماند که برای ما ثاب، نیستند.و... می
 

 وجه نهم

 س،.تاب اس، و روایات فراوانی از ایشان نقل شده اکباشد و صاحب کثیر الروایة می« موسی بن بکر»
یا از جه، « ّنار روایاتنا عاعرفوا منازل الرجال علی قد»فلذا اگر کسی کثرت روایات را دلیل وثاق، شخص بداند چه از جه، روایاتی مثل 

و از این که در اثر ممارس،  شدمشخص می ،گو بوددی با او معاشرت دارند و اگر دروغکند، افراد زیااینکه کسی که زیاد روای، نقل می
 .شود که ثقه بوده اس،یاند پس معلوم مگو بودن او مشخص نشده اس، و او را تضعیف نکردهدروغ
  

 وجه دهم
ما نیز همین  واقع شده اس، و در روای، مورد بحث« علیه السالم»و امام« احمد بن ادریس»ی بین از کسانی اس، که واسطه« موسی بن بکر»

 احمد بن ادریس باشد.(« عدة»یکی از این  عن صفوان تا اخر، بنا بر اینکهطور بود.)عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد 
که  عبارت این اس، و حاجی نوری گفته اس، که معنای این« صحی  الحدیث و الروایة»گفته شده اس، که « احمد بن ادریس»و در شبن 
 باشند.ثقه می« لسالماعلیه »ها بین احمد بن ادریس و امامتمام واسطه

 شود.نیز اثبات می« موسی بن بکر»ثاق، پس و 
 

باشند، فلذا خود نجاشی در جایی ها ثقه میاین نیس، که واسطه« صحی  الحدیث و الروایة»ایم که معنای  اشکال این وجه را نیز قباًل گفته
 باشد.ها نمیسطهثاق، تمام واوای عبارت فلذا معن« محمد بن ابی عبداهلل االسدی صحی  الحدیث و الروایة ولکّنه یروی عن الضعفاء»دارد که 

ستند  ثقه ههای محمد بن ابی عبداهللواسطه» البته حاجی نوری در صدد جواب برآمده اس، و گفته اس، که این عبارت به این معنا اس، که 
 «.اس،کردههم حدیث نقل می اند که از ضعافولی بعضی گفته

 ود اس،.که این توجیه حاجی نوری خالف ظاهر و مرد
 دانم.کند و من او را ثقه مییعنی خود این شخص دقیق بوده اس، و اشتباه نقل نمی« صحی  الحدیث و الروایة»فلذا معنای 

 
 وجه یازدهم

قرباًل  آمرده اسر، کره« مرّترب»باشد و جزء آن دسته از اصحاب اس، کره در قسرم، می« علیه السالم»از اصحاب امام صادق« موسی بن بکر»
 ین مبنا داده شده اس، ولی به طور خالصه:توضی  ا

 دو قسم اس،:« علیه السالم»رجال امام صادق 
 رود و در کند و سرپس سرراغ مرثاًل میرثم مریموسی را بیان می 30رسد حدود قسم مرتب: وقتی مثاًل در حرف میم به موسی می

 کند و همین طور.تا میثم نقل می 20آنجا هم مثاًل 

 کند کره در تب ذکر میر که افراد میم را به ترتیب گف،، دو مرتبه یکسری افرادی را به صورت غیر مرقسم غیر مرتب: در آخ
 ها موسی و میثم ها و... نیز وجود دارند.آن

ی خرود شریخ در باشد ولی آن افراد مرتب از کتاب ابن عقده استخراج شده اسر، طبرق گفترهی خود شیخ میآن افراد غیرمرتب، نوشته شده
اورد مرا لرم »کنم و سرپس را از کتاب ابرن عقرده ذکرر مری« علیه السالم»جا گفته اس، که ابتدا اصحاب امام صادقه رجالش زیرا در آنمقدم
 کنم.یعنی بعد از این که مطالب کتاب ابن عقده را ذکر کردم، مواردی را که او ذکر نکرده اس،، بیان می« اذکره
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 باشد.یهای مرتب از کتاب ابن عقده مپس قسم،
ها را باشند که ابن عقده آناز ثقات می« معلیه السال»نفر از اصحاب امام صادق 4000اس، که: در مناقب فرموده  و از طرفی ابن شهر آشوب
 در کتابش ذکر کرده اس،.

ه اس،، وثاق، ه احیاء کردفلذا اگر کسی بپذیرد که این افرادی که شیخ از ابن عقده ذکر کرده اس،، همان افراد ثقه هستند که ابن عقد
 شود.موسی بن بکر نیز اثبات می

 
  
  
 


