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 یپُو()قرارداد ر   تأمین نقدینگی
دار یدا باشد، مسئله تأمین نقدینگی مییکی از مسائلی که در همه جوامع مطرح است و مبتال به می باشدد، در بسدیارم مدوارد تر 

که سرمایه و ابزار و... دارند ولدی نیداز بده کنند )با ایندار ها و... برام نیازهام ترارم و کارهام خودشان نیاز به پول نقد پیدا میکارخانه

مختلفی وجود دارد که در کشدورهام دیگدر  ده بسدا افدراد بدرام تدأمین کارهام  کنند( فلذا برام تأمین نقدینگی راهنقد پیدا می پول

کارهام دیگرم برام تأمین نقددینگی پیشدنهاد داد کده مشدک  نقدینگی قرض ربوم بگیرند، اما با توجه به حرمت ربا در اسالم، باید راه

 داشته باشد.ابتال به ربا را نیز ن

 کارهای تأمین نقدینگیراه
ها مستحدثه اسدت ولدی در مرمدوا بایدد همگدی از جهدت شدر ی کارها از صدر اسالم بوده است ولی برخی از راهبسیارم از راه

 )قرارداد ریپو( و... . قرارداد بازخریدانواا بررسی شوند، البته برخی  ناوین خاصی نیز دارند همچون بیع العینة، 

کنیم و شروط مشرو یت و جوانب هرکدام را مورد بررسی قرار خواهیم رتیب فروض و صورم که قاب  طرح است، مطرح میبه ت

 داد.

 توان مطرح کرد:کار برام تأمین نقدینگی، میفرض و صورت به  نوان راه 11حدود 

 کار اول: بیع العینةراه
بدهدد، تواند بدهی خدود را پد آورد و میمی ولی در آینده پول به دستندارد  مموجودکسی که نیاز به پول نقد دارد ولی االن 

کندد و سدپ  بده صدورت کند، به این صورت که: کاالیی را به صورت نسیه از شخصی خریددارم مدیاین شخص اقدام به بیع العینة می

 فروشد.نقدم به همان شخص می

رود و کاالیی را به صورت نسیه )مثالً غ بانک )یا شرکت دیگرم( میمثالً تاجرم که به یک میلیارد تومان نیاز دارد، به سرا

کند و سپ  همان کاال را به آن شرکت یا بانک به صورت نقدم خریدارم میمیلیون تومان  011به قیمت یک میلیارد و یکساله( از او 

اش که در مثال و بعد از سر رسید خرید نسیهگیرد فروشد و سپ  یک میلیارد را از بانک تحوی  میبه قیمت یک میلیارد تومان می

 دهد.میلیون را تحوی  می 011کند و یک میلیارد و یکسال بعد بوده است، به بانک مراجعه می

در این صورت از طرفی نیاز به نقدینگی آن شخص بر طرف شده است و از طرف دیگر د ار ربا نیز نشده است بلکه دو معامله 

 تعبیر شده است.« بیع العینة»رید نسیه و یک فروش نقدم، که از این مطلب در کتب فقهی و لغوم به انرام گرفته است، یک خ

 

 بررسی مشروعیت بیع العینة

 جایی که این صورت از صدر اسالم مطرح بوده است فلذا فتاوم فقها در این زمینه موجود است:از آن

 زمینه قائ  به تفصی  هستند:آنچه که به مشهور فقها منسوب است این است که در این 

 اگر بیع العینة بدون شرط باشد، مشروا است و اشکالی ندارد ولی اگر با شرط باشد، مشروا نیست، یعنی اگر شخصی که نیاز به 
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متدر نقدینگی دارد و اقدام به خرید کاال به صورت نسیه کرده است، اگر در ضمن بیع نسیه شرط نکرده باشند که حتماً باید به قیمدت ک

 به صورت نقدم به خود او بفروشد، این فرض اشکالی نخواهد داشت، ولی اگر شرط کرده باشند،  نین کارم جایز نیست و باط  است.

 اما باید ادله را بررسی نمائیم تا مقتضام ادله کشف شود:

باشد یعنی ین دو معامله میاگر در این بحث به دنبال  مومات و اص  اولی باشیم، واضح است که مقتضام اص  اولی، صحت ا

اح  ال ه » ه شرط در ضمن معامله اول باشد یا نباشد، اص  اولی این است که هر دو معامله مشروا و صحیح هستند، زیرا که مشمول 

المؤمنون »است بر اساس تقریر برخی فقها، یا مشمول « أوفوا بالعقود»هستند و شرط ضمن  قد نیز یا مشمول « أوفوا بالعقود»و « البیع

 گیرد و صحیح است.قرار می«  ند شروطهم

کار تأمین نقدینگی، بر اساس  مومات وفام به  قد، حلی ت بیع و  مومات وفام به بنابراین مقتضام اص  اولی در مورد اولین راه

 باشد.کار و معامله نسیه و نقد میشرط، صحت این راه

در مقاب  ادله خاصه مخالف یا موافقی یا دال بر تفصی  در این مسأله وجود  بعد از مشخص شدن اص  اولی باید بررسی کنیم که

 دارد؟ 

 در باب بیع العینة سه دسته روایت داریم:

 باشند.روایاتی که دال بر صحت این نوا از معامالت به صورت مطلق می .1

 باشند.روایاتی که دال بر بطالن این نوا از معامالت به صورت مطلق می .0

 تفصی  داده است. روایاتی که .3

 دسته اول از روایات: صحت مطلقا  

 1روایت اول

ْنصحوِر ْبِن يحونحَس َعْن شحَعْيٍب اْْلَدَّاِد َعْن َبشَّاِر ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيََْي َعْن ُمحَمَِّد ْبِن اْلْحَسْْيِ َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ِإْْسَاِعيَل َعْن مَ  2
ْنهح قَاَل نَ َعْم ََل ََبَْس بِِه فَ قحْلتح َلهح َأْشََتِي َسأَْلتح أَََب َعْبِد اَّللَِّ ع َعِن الرَّجحِل يَِبيعح اْلَمَتاَع بَِنَساٍء فَ َيْشََتِيِه ِمْن َصاِحِبِه الَِّذي يَِبيعحهح مِ  اٍر قَاَل:ْبِن َيسَ 

 َنَمَك.ََل بَ َقَرَك َو ََل غَ َقاَل لَْيَس هحَو َمَتاَعَك وَ َمَتاِعي ف َ 

  4َو َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَناِدِه َعْن َأِب َعِليٍ  اْْلَْشَعرِيِ  3ِمْثَلهح  َو َعْن َأِب َعِليٍ  اْْلَْشَعرِيِ  َعْن ُمحَمَِّد ْبِن َعْبِد اْْلَبَّاِر َعْن َصْفَواَن َعْن شحَعْيٍب اْْلَدَّادِ 

                                                

 
 .11؛ ص 11وسائ  الشیعة ؛ ج. 1

 .1 -011 -5الکافي  -(0)  2

 .1ذی  حدیث  1 -011 -5الکافي  -(3)  3

 .015 -11 -7التهذیب  -(1)  4
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 .3ِمْثَلهح  2َرَواهح الصَّدحوقح ِبِِْسَناِدِه َعْن َبشَّاِر ْبِن َبشَّارٍ  وَ  1َو ِبِِْسَناِدِه َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيََْي 

 بررسی داللی

ار بن یسار نق  می فروشدد و بعدد از کند که از امام صادق ) لیه السالم( پرسیدم که شخصی کاالیی را نسدیه بده دیگدرم مدیبش 

فرمایند کده کند(، حضرت میاین است که به صورت نقدم خریدارم می کند )که ظاهر درکه فروخت، همان را به از او خریدارم میاین

فرمایندد: ام؟! )اشدکالی نددارد؟!( حضدرت مدیدهد که در این صورت متاا خودم را خودم خریدارم کردهاشکالی ندارد؛ سوال را ادامه می

 بوده است ولی دیگر مال شما نیست(. آید. )مال شماوقتی که فروختی دیگر مال شما نیست و دیگر ملک خریدار به حساب می

این روایت از حیث داللت روشن و واضح است و اگر گفته نشود که منصرف به بیع نقد است، حداق  اطالق دارد که شام  

اند، ظهور خریده فروخته اند و نقدم میکه بیع  قال  نین رایج بوده است که نسیه میشود، )البته با توجه به اینمعامله نقد و نسیه می

کرده اند که به صورت نسیه گران تر بفروشند ولی به صورت نقدم ارزان تر باشد، زیرا این کار را میاولی روایت در همان بیع نقدم می

 بخرند و در نتیره سود کنند(.

کرده اید، ولذا همچنین حضرت نپرسیدند که آیا در ضمن بیع اول، شرط کرده اید که او آن را خریدارم کند یا  نین شرطی ن

روایت از این جهت اطالق دارد یعنی  ه این دو معامله همراه شرط باشند یا بدون شرط باشند، صحیح و مشروا است، به  بارت دیگر: 

ترک استفصال امام ) لیه السالم( نتیره اش این است که این نحوه معامله به صورت مطلق ) ه با شرط و  ه بدون شرط( صحیح 

 است.

 ندیبررسی س

مرحوم صدوق یا یک سند، مرحوم کلیندی این روایت را هم مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق و هم مرحوم شیخ نق  کرده اند.  

ار بن یسار»با دو سند و مرحوم شیخ نیز با دو سند این روایت را نق  کرده است، لکن همگی به  رسند و ایدن شدخص راوم بدال می« بش 

 واسطه بوده است:

 کلینی  بارت است از:سند مرحوم 

ْنصحوِر ْبِن يحونحَس َعْن شحَعْيٍب اْْلَدَّاِد َعْن َبشَّاِر ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيََْي َعْن ُمحَمَِّد ْبِن اْلْحَسْْيِ َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ِإْْسَاِعيَل َعْن مَ 
 ْبِن َيَسارٍ 

 سند دوم مرحوم کلینی  بارت است از:

 َعْن َبشَّاِر ْبِن َيَسارٍ  دَّادِ مَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن َأِب َعِليٍ  اْْلَْشَعرِيِ  َعْن ُمحَمَِّد ْبِن َعْبِد اْْلَبَّاِر َعْن َصْفَواَن َعْن شحَعْيٍب اْلَْ ُمحَ 
                                                

 
 .011 -17 -7التهذیب  -(5)  1

 بشار بن یسار. 3776 -011 -3في الفقیه  -(6)  2

 .3776 -011 -3الفقیه  -(7)  3
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 بر اساس مشیخه  بارت است از:  سند مرحوم صدوق

 1يه، عن ُمم د بن أِب الصهبان، عن ُمم د بن سنان، عن بش ار بن يسارعن أب -رضي اَّلل  عنه -عن اْلسْي بن أمحد بن إدريس،

 سند اول مرحوم شیخ  بارت است از:

 َيَسار ْبنِ  َبشَّارِ أَبحو َعِليٍ  اْْلَْشَعرِيُّ َعْن ُمحَمَِّد ْبِن َعْبِد اْْلَبَّاِر َعْن َصْفَواَن ْبِن شحَعْيٍب اْْلَدَّاِد َعْن 
 است از: سند دوم مرحوم شیخ  بارت

 ْيٍب اْْلَدَّاِد َعْن َبشَّاِر ْبِن َيَسارُمحَمَّدح ْبنح ََيََْي َعْن ُمحَمَِّد ْبِن اْلْحَسْْيِ َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ِإْْسَاِعيَل َعْن َمْنصحوِر ْبِن يحونحَس َعْن شحعَ 
ت سه سند متفاوت به این حدیث باشند، بنابراین در نهایپ  در واقع دو سند مرحوم شیخ، همان دو سند مرحوم کلینی می

 وجود دارد.

 بررسی طریق مرحوم صدوق:

 این طریق دو مشک  دارد:

 « . ُمم د بن سنان »و دیگرم از جانب «  اْلسْي بن أمحد بن إدريس »یکی از جانب 

امه برویم، مثد  : شیخ بال واسطه مرحوم صدوق است ولی توثیق خاص ندارد و باید سراغ توثیقات  الحسین بن أحمد بن إدری 

که ایشان از مشایخ مشهور بوده است و بر اساس شهادت شهید ثانی که مشایخ مشهور از زمان مرحوم کلیندی تدا زمدان مدا، همگدی این

 شود.باشند، مشمول این بزرگوار نیز می دول و ثقات می

گیرد ت که فرد اولی که در مشیخه قرار مینمود، به این صور ح ایشان را مشک   دم توثیق توان به نحوم دیگر نیز البته می

شود، این شخص اگر تضعیف نشده باشد ولی توثیق نداشته باشد، مشکلی نیست، زیرا که که شیخ بال واسطه مرحوم صدوق محسوب می

ل و الیه المرجع»مرحوم صدوق در مقدمه فرموده است که   ندین  ولذا« و جمیع ما فیه مستخرج من کتب المشهورة  لیه المعو 

شود که این روایت از کتاب کدام یک از روات داخ  سلسله سند استخراج شده است؟ از کتاب احتمال در مورد این روایت مطرح می

یا از «  أمحد بن إدريس »یا از کتاب «  ُمم د بن أِب الصهبان »یا از کتاب « محمد بن سنان»استخراج شده یا از کتاب « بشار بن یسار»

 ؟«  ْي بن أمحد بن إدريساْلس »کتاب 

استخراج شده باشد، در این صورت این « بشار بن یسار»و هر کدام از این ها باشد، مشک  ما ح   است، زیرا که اگر از کتاب 

کتاب جزو کتب مشهوره بوده است و دیگر نیازم به سند به آن کتاب نداریم و سایر روات اگر توثیق خاص هم نداشته باشند، مشکلی 

 ما ندارد. برام

 آید و روات قبلی نیازم به توثیق خاص ندارند، زیرا که سند به این همان بیان میه دو مرتبباشد، « محمد بن سنان»اگر از کتاب 

 

                                                

 
 .500، ص: 1من ال یحضره الفقیه، ج .1
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أمحد »از کتاب آید و اگر که همان بیان می تخراج شدهاس « ُمم د بن أِب الصهبان »کتاب مشهور نیازم نیست، و اگر از کتاب 
استخراج شده باشد، «  اْلسْي بن أمحد بن إدريس »شود و اگر از کتاب راج شده باشد، همچنان همان بیان جارم میاستخ «بن إدريس

ل  لیه و مرجع بوده است فلذا مؤل ف  نین کتابی نیز ثقه بوده است.از آن  جایی که کتاب او معو 

که واسطه در طریدق کتدابی مشدهور اسدت و نیدازم بده نیا ثقه است یا ای الحسین بن أحمد بن إدری بنابراین باید بگوییم که 

 توثیق او نیست.

اشکال کند، وجهی نددارد و اشدکالو وارد  اْلسْي بن أمح د ب ن إدري سبنابراین ، اگر کسی به طریق مرحوم صدوق به دلی  وجود 

 نیست.

د بن سنان»شخص دیگرم که در سند مرحوم صدوق، مح  اختالف است   است:« محم 

ه ام قا ه ام دیگر قائ  به توثیق او هستند و در جام خودش به صورت مفص   بحث کرده ئ  به ضعف ایشان می د  باشند و  د 

 ایم که ایشان از اجالء و ثقات هستند و تضعیفاتی که در مورد او وارد شده است، حری ت ندارند.

ار بن یسار مشکلی ندارد.  بنابراین طریق مرحوم صدوق تا بش 

 حوم کلینی )که طریق مرحوم شیخ نیز به همان صورت است(:بررسی طریق مر

 طریق اول:

ِد بِْن ِإْسَماِ یَ ، همگی از ثقات هستند. ِد بِْن الُْحَسْیِن و ُمَحمَّ ِد بِْن یَْحَیی و ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

ث  این که مبدؤ السند در فقیه اسدت، َمْنُصوِر بِْن یُونَُ : ثقه است، نراشی او را توثیق کرده است و البته وجوه  امه ام نیز دارد م

 باشد و در رجال شیخ جزو دسته اول مرتب آمده است و امثال این موارد.در کام  الزیارت است، از اصحاب امام صادق ) لیه السالم( می

 لکن شیخ در رجالشان آورده است که ایشان واقفی است.

ی و مرحوم صدوق روایاتی البته باید توجه داشت که توثیق نراشی با یک مطلبی در  تعارض است و آن این است که مرحوم کش 

نق  کرده اند که مضمونشان  نین است: منصور بن یون  از آن دسته واقفی هایی بوده است که به دلی  طمع در مال دنیا و اموالی که 

د داشته است و  مداً دروغ گفته است؛ که اگر در دست داشته است، امامت امام رضا ) لیه السالم(  را انکار کرده است و در این کار  تعم 

 این مطلب ثابت شود، توثیقی که مرحوم نراشی کرده است، ارزشی ندارد.

ولی روایتی که نق  کرده اند برام این مطلب، از حیث سندم تمام نیست ولذا نمیتواند مقاب  توثیق مرحوم نراشی مقاومت 

 کند.

ادِ  مقصود است و مشکلی ندارد و مرحوم نراشی « شعیب بن ا ین الحداد»جا به قرینه راوم و مروم  نه : که در این ُشَعْیٍب الَْحدَّ

ی ایشان را توثیق کرده اند.  و شیخ و ابن فضال در کش 

اِر بِْن یََسارٍ  ال در کشی بَشَّ مثد  ایدن  او را توثیق کرده اند و البته وجوه  امه ام نیز دارد: مشکلی ندارد و مرحوم نراشی و ابن فض 

و روایت احمد به ادری  )کده جدزء افدراد صدحیح الحددیث اسدت( از ایشدان، روایدت  که: مبدو سند بودن در فقیه، وقوا در اسناد کافی

 اصحاب اجماا )مث  ابن ابی  میر، صفوان( از ایشان، روایت مشایخ ثالثه از ایشان )ابن ابی  میر بدون واسطه و صفوان با واسطه از 
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است و در قسمت افراد مرتب در کتاب شیخ ذکر شده اسدت و  که از اصحاب امام صادق ) لیه السالم(ایشان روایت نق  کرده است(، این

 روایت اجالء از ایشان.

 شود.بنابراین سند اول مرحوم کلینی )اگر مشکلی که از ناحیه منصور بن یون  مطرح شد، قاب  جواب باشد( موثقه می

 سند دوم مرحوم کلینی:

 َعْن َبشَّاِر ْبِن َيَسارٍ  اْْلَبَّاِر َعْن َصْفَواَن َعْن شحَعْيٍب اْْلَدَّادِ َأِب َعِليٍ  اْْلَْشَعرِيِ  َعْن ُمحَمَِّد ْبِن َعْبِد 
: همان احمد بن ادری  است و ثقه است.  أَبِي َ لِيٍّ اْْلَْشَعِريِّ

ِد بِْن َ بِْد الَْربَّاِر: از اجالء و ثقات است، که همان   جود داشت.که در طریق مرحوم صدوق واست  ُمم د بن أِب الصهبانُمَحمَّ

 َصفَْواَن: صفوان بن یحیی ثقة.

 بنابراین طریق دوم مرحوم شیخ، صحیحه است. 

 گردد، که بررسی شد.و طریق مرحوم شیخ نیز که به همین دو طریق برمی

 

باشد؛ و از طرف دیگر از مشکلی ندارد زیرا طبق برخی طرق صحیحه و طبق یک طریق موثقه میبنابراین از حیث سند، روایت 

خواهد به یث داللی، تمام است و دال بر این است که این نحوه از بازخرید و تأمین نقدینگی از این طریق مشروا است و اگر کسی میح

 قرض ربوم مبتال نشود، یکی از بهترین راه ها همین بیع العینة است.

 

 1روایت دوم

ق حْلتح  َد ْبِن ُمحَمٍَّد َعِن اْبِن َأِب عحَمٍْرٍ َعْن َعِليِ  ْبِن ِإْْسَاِعيَل َعْن َأِب َبْرٍر اْلَْْرَرِميِ  قَاَل:ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيََْي َعْن َأمحَْ 
 3ْشََتِيِه ِمْنهح َو أَْقِبضح َماِل قَاَل ََل ََبَْس.أَْقِرَك فَأَبِيعحهح اْلَمَتاَع ُثحَّ أَ  2ِْلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع َيرحونح ِل َعَلى الرَّجحِل الدَّرَاِهمح فَ َيقحولح ِبْعِِن بَ ْيعا  

 
ار غلط است و صحیح آن َعمَّاٍر  َو َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَناِدِه َعْن َأمْحََد ْبِن ُمحَمٍَّد َعِن اْبِن َأِب عحَمٍْرٍ َعْن َعِليِ  ْبِن ِإْْسَاِعيَل َعنْ  )ظاهراً  ن  م 

ارٍ  َ ْن َ لِيِّ بِْن ِإْسَماِ ی َ   .4ِمْثَلهح  ( َعْن َأِب َبْرٍر اْلَْْرَرِميِ بِْن َ مَّ

                                                

 
 .5 -011 -5الکافي  -(5)  1

 في التهذیب متا ا) هامو المخطوط( و في الکافي شیئا. -(6)  2

 .13؛ ص 11وسائ  الشیعة ؛ ج. 3

 .131 -176 -6التهذیب  -(7)  4
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 بررسی سند مرحوم کلینی

ِد بِْن یَْحَیی  : ثقة.ُمَحمَّ

دٍ  باشد، ولدی هدر کددام باشدند، ثقده باشد که به احتمال زیاد همان ابن  یسی مییا ابن خالد و یا این  یسی می :أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ

 هستند.

 : از اجالء است و ثقة است.ُ َمْیرٍ ابِْن أَبِي 

ار است ار نق  کرده است )هر َ لِيِّ بِْن ِإْسَماِ یَ : به قرینه راوم و مروم  نه، ایشان َ لِيِّ بِْن ِإْسَماِ یَ  بن  م  ، که شیخ نیز از  م 

ار است(، مرحوم نراشی در ترجمه ا ار نوشته شده است ولی صحیح آن بن  م  ار فرموده است که  نسحاق ب ند به اشتباه  ن  م   م 

شود، که است یعنی در میان راویان حدیث، از وجوه و اشخاص بارز آنان محسوب می« وجوه من روم الحدیث» لی  بن اسما ی  از 

ار است. فلذا اگر نگوییم این سخن توثیق  لی  بن اسما ی  است ، حداق  مدح واالیی می  باشد.ظاهراً ایشان پسر برادر اسحاق بن  م 

 بنابراین یا ثقه است یا ممدوح است.

ه ام نیز برام وثاقت ایشان وجود دارد مث  روایت ابن  میر  از )که از مشایخ ثالثه است که ال یروم إال   ن ثقة( البته وجوه  ام 

  نیز گفته شد:نق  اصحاب اجماا )ابن ابی  میر( از ایشان، وقوا ایشان در اسناد کافی به همان دو بیانی که قبالً  ایشان،

 بیان اول: شهادت مرحوم کلینی در مقدمه به صحت تمامی روایاتو که مالزم است با توثیق رواتو.

بیان دوم: اوثق الناس بودن مرحوم کلینی ولذا داشتن خصوصی ات سایر روات مث  مشایخ ثالثه و در نتیره وثاقت روات او اثبات 

 شود.

د»او : نام أَبِي بَکٍْر الَْحْضَرِميِّ  ه برام وثاقت او می«  بدال ه بن محم   باشد، از جمله:است، توثیق خاص ندارد ولکن وجوه  ام 

 .اصحاب اجماا ) بدال ه بن مسکان، صفوان بن یحیی، یون  بن  بدالرحمن( از ایشان روایت نق  کرده اند 

 .مشایخ ثالثه مث  صفوان از ایشان روایت نق  کرده است 

 وقوا در اسناد کافی 

 قوا در بدو سند فقیه: بنابراین که گفته شود، بدو سند مرحوم صدوق، کسانی هسدتند کده صداحب کتداب هسدتند ولدذا و

ل  لیه و مرجع میاین احادیث را از کتبی نق  می»شود که مشمول سخن ایشان در مقدمه می  «.باشندکنم که معو 

  دانند.وجه را معتبر میوقوا در اسناد کام  الزیارات: بر اساس مبنام کسانی که این 

 .از اصحاب امام صادق  لیه السالم هستند که در قسمت مرتب رجال شیخ، اسم آورده شده اند 

  شاید این وجه به  نوان توثیق خاص محسوب شود: مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب، فرموده است که ابوبکر حضدرمی، از

زیسته است و لذا قدول او نیدز محتمد  که نزدیک زمان شیخ می خواص امام صادق  لیه السالم است؛ ابن شهر آشوب نیز

شود و لذا حتی اگر کسی ادله  امه را نیز نپذیرد ولی این وجه را قبول داشته الح  و الحدس است فلذا قول او حرت می

 شود.باشد، اثبات وثاقت ایشان می

 

 باشد. بنابراین روایت طبق طریق مرحوم کلینی، صحیحه می
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 ند مرحوم شیخبررسی س

نقد  کدرده اسدت و « ِبِِْسَناِدِه َعْن َأمْحَ َد بْ ِن ُمحَمَّ ٍد  »باشد، با این تفاوت که شیخ طریق مرحوم شیخ نیز همانند مرحوم کلینی می

ا شدبهه دارد ولذ« من جملة ما ذکرته»جا قبالً نیز گفته شده است که طریق شیخ به احمد بن محمد، در مشیخه نا تمام است زیرا در آن

آید ولی در فهرست شیخ، راهی برام تصحیح مرحوم شیخ به این بزرگوار وجدود دارد ) ده در مصداقیه نسبت به این روایت به وجود می

واقع احمد بن محمد بن  یسی اشعرم باشد و  ه احمد بن محمد بن خالد برقی( و حتی اگر کسی این طریق را هم نپذیرد، با تعدوی  

 توان طریق شیخ به این حدیث را تصحیح کرد:ابن ابی  میر میسند مرحوم شیخ به 

یعنی این طور بگوییم که: مرحوم شیخ این روایت را از احمد بن محمد از ابن ابی  میر نق  کرده است ولی مرحوم شیخ در 

صحیح بوده است و بعد از آن نیز  فهرست به جمیع کتب و روایات ابن ابی  میر، طریق صحیح دارد، ولذا این روایت نیز تا ابن ابی  میر

 صحیحه است و مشکلی ندارد.

 باشد.بنابراین روایت دوم نیز مشک  سندم ندارد و معتبر می

 

 بررسی داللی

خواهم از او بگیرم، پول ندارد )نقددینگی نددارد(، کند که از کسی طلبکار هستم، و وقتی میراوم به امام ) لیه السالم(  رض می

فروشم )به صورت نسیه( و سدپ  آن ه ام برام من انرام بده، تا دین شما را اداء کنم. بنابراین من نیز کاالیی را به او میگوید: معاملمی

دهم تا پول نقد پیدا کند و بتواند بدهی قبلی اش را به من بدهد و بدهی بداقی ماندده از را از او میخرم )به صورت نقدم، و به او پول می

م جدیدم که گرفتده اسدت، بدیو از ولی به خاطر نسیه گیرماو می ر مو د سر رسیدش بپردازد( و سپ  مالم را ازخرید نسیه را هم د

 .مقدار قبلی به من بدهکار شده است

 شود ولی در این صورت د ار ربا نشده اند.نتیره این کار شبیه امهال در قرض است که منرر به ربا می

 

 ه در ضمن بیع اول شرط شده باشد که حتماً باید به خدودم بفروشدید یدا حتمداً بایدد از مدن  این روایت نیز اطالق دارد، یعنی

 باشد.بخرید، یا این که  نین شرطی نشده باشد؛ همچنین ظاهر این روایت این است که بیع اول نسیه و بیع دوم نقدم می

 

 است.بنابراین بر اساس این روایت نیز بیع العینة به صورت مطلق بال اشکال 

 

 توان مطرح نمود، به این صورت که:البته یک شبهه می

این نحوه از بازخرید که بفروشد و بخرد، اطالق ندارد و برام کسی صحیح است که طلبکار باشد، یعنی طلبکدار بدا بددهکار حدق  

است که بده صدورت بازخریدد   نین کارم دارد نه این که به صورت مطلق  نین کارم صورت بگیرد، یعنی این روایت شبیه امهال دین

 کند که ربا پیو بیاید(. صورت گرفته است )و امهال دین با قرض نمی
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ولذا اشخاصی که بدهی بالفع  در میانشان وجود ندارد، بلکه پول را برام امرم دیگر نیاز دارد )نه این که بدرام پرداخدت بددهی 

 د نسیه و نقد انرام دهند و بیع العینة انرام دهند.توانند خریاش به طرف مقاب  به پول نیاز داشته باشد( نمی

باشد و شدام  مدواردم کده دو طدرف طلبکدار و باشد، ولی اخص  از مد ا مییعنی هر  ند روایت از حیث سند و داللت تمام می

 گردد.بدهکار نیستند، نمی

 جواب:

است ولی ظاهر این است که این نکته  هر  ند مورد روایت در جایی است که یکی از طرفین بدهکار و دیگرم طلبکار

را مؤثر در حکم به « طلبکار بودن»شود و  رف و در فهم  رفی الغام خصوصیت از این مورد میخصوصی تی در حکم مسأله ندارد 

 بیند.صحت این خرید نسیه و فروش نقدم نمی

ک به این روایت تمام میتوان الغام خصبنابراین با توجه به این که مورد مخصص نیست و در این جا می -وصیت انرام داد، تمس 

 شود.

که  ون وقتی بدهی وجود داشته باشد، خطر امهال ولی اگر کسی اد ام احتمال خصوصیت مورد روایت را داشته باشد مث  این

ه است، ولذا داللت روایت و قرض ربوم وجود داشته است ولذا شارا برام به ربا نیافتادن طرفین، بیع العینة را به این صورت جایز شمرد

 شود. اخص  از مد ا می

تواند الغام خصوصی ت نماید، مخصوصاً بر مبنام کسانی )مث  آخوند خراسانی( که ولذا کسی که احتمال خصوصیت بدهد، نمی

ی طلبکار و دیگرم اند که یکدانند، زیرا که قدر متیقن در روایت، دو شخصی بودهقدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از اطالق می

 توان به ترک استفصال امام ) لیه السالم( تمسک کرد.شود و نمیبدهکار است و همین قدر متیقن مانع از اطالق کالم امام می

 

توانند به این راه روم بیاورند که بدهکار باشند و بخواهند با بنابراین با پذیرش این شبهه، تنها کسانی برام تأمین نقدینگی می

 ار خود وارد معامله نسیه و نقد بشوند.طلبک

 

 1روایت سوم

ق حْلتح ِْلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع  َعِمٍرََة َعْن َأِب َبْرٍر اْلَْْرَرِميِ  قَاَل: َعْن َأمْحََد َعْن َعِليِ  ْبِن اْلََْرِم َعْن َسْيِف ْبنِ  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيََْي 
ح ِمْن َصاِحِبِه الَِّذي َعيََّنهح َو يَ ْقِريِه قَاَل نَ َعمْ َرجحٌل تَ عَ  ْد َما يَ ْقِري أَ يَ َتَعْيَّ َ ُثحَّ َحلَّ َديْ نحهح فَ َلْم َيَِ  .ْيَّ
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 1ِمْثَلهح  َو َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَناِدِه َعِن اْلْحَسْْيِ ْبِن َسِعيٍد َعْن َفَراَلَة َعْن َسْيِف ْبِن َعِمٍرَةَ 

 

 لیبررسی دال

گوید که شخصی بیع  ینه انرام داده است، یعنی کاالیی را به صورت نسیه با قیمت باال خریده است و سپ  بده راوم  نین می

صورت نقد با قیمت کمتر به همان شخص فروخته است، وقتی که زمان سر رسید پرداخت مبلغ نسیه رسیده است، پول کافی را نددارد، 

تواند با آن شخص، بیع العینة انرام دهد؟ )تا در نتیره وقت بیشدترم بدرام پرداخدت بددهی پیددا می حال سؤال این است که دو مرتبه

 فرمایند که: اشکالی ندارد.شود( حضرت میکند، هر  ند مبلغ بیشترم بدهکار می

 

واند، بدهی خود را دیرتدر شود تا بتشود، در این جا نیز بدهی بدهکار بیشتر مییعنی همان شبیه ربا در ربا که اضعاف مضا ف می

ندارد، زیرا که فروشنده ایدن  د اشکالیامبلغ مازشود ولی در بیع العینه مضا ف، پرداخت کند، ولی در قرض ربوم، آن پول اضافی، ربا می

 سود را فروشنده از بیع به دست آورده است نه از قرض ربوم.

شرط بوده است یا بدون شرط، ولذا روایت اطالق دارد، پ  روایت از  در این حدیث نیز امام استفصال نکردند که بیع العینه، با

 این جهت نیز مشکلی ندارد.

شود که قدر متیقن در مورد شخص طلبکار و بدهکار است و این ولی شبهه روایت قبلی در مورد ذی  این روایت نیز مطرح می

م کرد. شود و درقدر متیقن یا مانع اطالق است یا سبب احتمال خصوصیت می  نتیره نمی توان از مورد روایت تعد 

 ولی این روایت با روایت قبلی تفاوتی نیز دارد:

یعنی مردم بیع العینه انرام داده است، ولی گفته « رج  تعی ن»ممکن است گفته شود در صدر این روایت گفته شده است که 

ر روایت، بیع العینة مطلق است و ا م  از این است که قبالً بدهکار نشده است که در آن جا نیز طلبکار و بدهکار بوده اند، بلکه در صد

 بوده است یا بدهی در میان نبوده است.

 ولی این تفاوت قاب  جواب دادن است، به این صورت که: 

 صدر روایت از آن جهت در مقام بیان نیست و به صورت مرم  شخص گفته است که قبالً بیع العینة ام رخ داده است و اصالً 

باشد که آیا در مقام بیان این نیست که شرایط بیع العینه قبلی را توضیح بدهد و امام نیز در مقام بیان حکم شر ی بیع العینة اول نمی

ت بیع العینة اولی، سؤال سائ  را پاسخ داده اند.  از اول کارشان صحیح بوده است یا نه؟ بلکه حضرت با فرض صح 

 توان با ترک استفصال امام ) لیه السالم( باشند نه اولی، پ  نمیم بیان پاسخ از بیع العینه دوم میپ  امام  لیه السالم در مقا
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 نسبت به بیع العینة اول، اطالق گرفت.

 

 باشد.بنابراین همان شبهه روایت قبلی نیز در این روایت وارد می

 

 شود.ان شاء ال ه در جلسه بعدم از حیث سند این روایت بررسی می

 

 

 

 

  

 

  

 


