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 )قرارداد ِریپُو( تأمین نقدینگی
باشد؛ به اینن معننا کنه برای تأمین نقدینگی، راه کارهای متفاوتی وجود دارد، یکی از راه کارهایی که مطرح است: بیع العینه می

را بنه او بنه کنند و سن ه هنناا کناال کسی که محتاج پول نقد است از کسی که پول نقد دارد، کاالیی را به صورت نسیه خریداری می

گیرد و در زماا سر رسید پرداخت ثنن کاالیی که نسیه خریده است، مبلغ فروشد و پول نقد را تحویل میصورت نقد با قینت کنتر می

 کند.کاال )که بیشتر از قینت نقدی بوده است( را پرداخت می

 دسته روایت داریم: بحث از بررسی ادله مشروعّیت این راه کار بود، گفته شد که در این موضوع سه

 .دسته اول: روایات دال بر صحت بیع العینه به صورت مطلق

 .روایات دال بر بطالا بیع العینه به صورت مطلق دسته دوم:

 دسته سوم: روایاتی که داّل بر تفصیل هستند.

 بحث از دسته اول از روایات بود، که رسیدیم به بررسی روایت سوم )روایت ابی بکر حضرمی(:

 1ت سومروای

ق حْلتح ِِلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع  َعِمريََة َعْن َأِب َبْكٍر اْلَْْضَرِميِ  قَاَل: َعْن َأْْحََد َعْن َعِليِ  ْبِن اْلََْكِم َعْن َسْيِف ْبنِ  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيَْي 
ْد مَ  َ ُثحَّ َحلَّ َديْ نحهح فَ َلْم َيَِ ح ِمْن َصاِحِبِه الَِّذي َعيََّنهح َو يَ ْقِضيِه قَاَل نَ َعْم.َرجحٌل تَ َعَّيَّ  ا يَ ْقِضي أَ يَ َتَعَّيَّ

 2ِمْثَلهح  َو َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَناِدِه َعِن اْلْحَسَّْيِ ْبِن َسِعيٍد َعْن َفَضاَلَة َعْن َسْيِف ْبِن َعِمريَةَ 

 

 بررسی سندی

 َعِمريََة َعْن َأِب َبْكٍر اْلَْْضَرِمي ِ  َعْن َأْْحََد َعْن َعِليِ  ْبِن اْلََْكِم َعْن َسْيِف ْبنِ  َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ََيَْي  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوبَ  سند مرحوم کلینی:

ِد بِْن یَْحَیی  : ثقه است.ُمَحنَّ

: چه البرقی باشد و چه االشعری باشد، ثقه می  باشد.أَْحَنَد َعْن َعلِيِّ

 َرَة: ثقه است.َعِنی َسْیِف بْنِ 

: در جلسه قبل وجوه متعددی برای اثبات وثاقت ایشاا مطرح شد.  أَبِي بَکٍْر الَْحْضَرِميِّ

 است، که در جلسات گذشته به بررسی او پرداخته شد، برای « علّی بن الحکم»در این سند، تنها کسی که جای بررسی دارد 
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 ایشاا در کتب رجالی چندین عنواا مطرح است:

 لحکم )که به صورت مطلق و بدوا قید ذکر شده است، مثل رجال شیخ(علی بن ا

 علی بن الحکم الکوفی

 علی بن الحکم االنباری

 زبیر مولی النخعی )النخع(العلی بن الحکم بن زبیر النخعی یا العلی بن الحکم بن 

به یک شخص برگردند، مشکلی  گردند؟ که اگربحث در این است که آیا این چهار عنواا به  یک معنوا و یک شخص بر می

، و قرینه بر این وجه این است شود زیرا که برخی از این عنواا توثیق دارند )مثل علی بن الحکم الکوفی(نداریم و وثاقت ایشاا اثبات می

 به صورت مطلق آورده شده است.« علی بن الحکم»که در هنه روایات 

شد )مثل این که علی بن الحکم االنباری و کوفی، از آا جایی که مربوط به ولی اگر این عناوین، مربوط به اشخاص متعددی با

دو شهر هستند، په دو شخص متفاوت هستند( چه دو نفر باشند یا سه نفر، در هر صورت در تعیین این که در این روایت کدام یک 

و مروی عنه نداریم، زیرا که در هنه روایات  باشند، با مشکل روبرو خواهیم شد، زیرا که قرینه ای برای تشخیص از طریق راویمی

 )تقریباً( مطلق آمده است.

شوند، در توثیق ایشاا با مشکل مواجه جایی که ما به نتیجه قطعی نرسیده ایم که این عناوین، مربوط به یک شخص میو از آا

 رویم:طوسی می باشد و سراغ سند مرحوم شیخشویم ولذا سند مرحوم کلینی برای ما قابل تنسک ننیمی

 َعْن َأِب َبْكٍر اْلَْْضَرِمي ِ  َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَناِدِه َعِن اْلْحَسَّْيِ ْبِن َسِعيٍد َعْن َفَضاَلَة َعْن َسْيِف ْبِن َعِمريَةَ سند مرحوم شیخ طوسی: 

« علّی بن الحکم»کنیم و ا میباشند ولذا از طریق مرحوم شیخ، سند معتبر به این روایت پیددر این سند نیز هنگی ثبات می

 کند.مشکلی برای ما ایجاد ننی

 بررسی داللی

گوید که شخصی بیع عینه انجام داده است، یعنی کاالیی را به صورت نسیه با قینت باال خریده است و س ه بنه راوی چنین می

لغ نسیه رسیده است، پول کافی را نندارد، صورت نقد با قینت کنتر به هناا شخص فروخته است، وقتی که زماا سر رسید پرداخت مب

تواند با آا شخص، بیع العینة انجام دهد؟ )تا در نتیجه وقت بیشنتری بنرای پرداخنت بندهی پیندا حال سؤال این است که دو مرتبه می

 فرمایند که: اشکالی ندارد.شود( حضرت میکند، هر چند مبلغ بیشتری بدهکار می

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

 این جهت نیز مشکلی ندارد.

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

 شود و در نتیجه ننی تواا از مورد روایت تعّدی کرد.احتنال خصوصیت میقدر متیقن یا مانع اطالق است یا سبب 

 

 باشد.بنابراین هناا شبهه روایت قبلی نیز در این روایت وارد می
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 روایت چهارم

ِن ََيَْي َعْن َهارحوَن ْبِن َخارَِجَة قَاَل قَاَل ق حْل تح ِِلَِب َعْب ِد َعْن َأِب َعِليٍ  اِْلَْشَعرِيِ  َعْن ُمحَمَِّد ْبِن َعْبِد اْْلَبَّاِر َعْن َصْفَواَن بْ ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب 
ََ اَّللَِّ ع َعيَّْنتح َرجحًلا ِعيَنةا َفَحلَّْت َعَلْيِه فَ قحْلتح َلهح اْقِضِِن فَ َقاَل لَْيَس ِعْنِدي فَ َعيِ ِنِ  َحَّتَّ أَْقضِ  ََ فَ َقاَل َعيِ ْنهح َحَّتَّ يَ ْقِضَي  َي

َعِليِ  ْبِن اْلْحَسَّْيِ ِبِِْسَناِدِه َعْن َصْفَواَن اْْلَمَّاِل قَاَل ق حْلتح ِِلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع َو ذََكَر ِمْثَلهح  ُمحَمَّدح ْبنح  
1. 

 

ئل هر دو را در ذیل هم آورده است، زینرا کنه ینک رواینت سنائل صنفواا شود که صاحب وسااین روایت، دو روایت محسوب می

 یگر سائل هاروا بن خارجه است.الجنال است و در روایت د

 

 بررسی سند مرحوم کلینی

 نیاز به بحث دارد: َهاُروَا بِْن َخاِرَجةَ از حیث سندی روایت مشکلی ندارد، تنها در مورد 

 که هناا احند بن ادریه است و ثقه است. أَبِي َعلِيٍّ اْْلَْشَعِريِّ 

ِد بِْن َعبِْد الَْجبَّارِ   : ثقه است.ُمَحنَّ

 : ثقه است.بِْن یَْحَیی َصفَْوااَ 

 

 :َهاُروَا بِْن َخاِرَجةَ 

 :2در رجال شیخ در اصحاب امام صادق )علیه السالم( دو نفر به این عنواا آورده شده است

 هاروا بن خارجة الصیرفي مولی کوفي أبو الحسن و أخوه مراد صیرفي و ابنه الحسن.  

 .هاروا بن خارجة اْلنصاري کوفي

 واا این است که دو معنوا هستند )که هر دو در ذیل اصحاب امام صادق علیه السالم نقل شده اند(.که ظهور این دو عن

( و هم وجوه عامه ای برای اثبات وثاقت 3: هم توثیق خاص دارد )نجاشی ایشاا را توثیق کرده استهاروا بن خارجة الصیرفي

 ایشاا وجود دارد مثل:
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 :411الهاء/عبد.../بابأبيالطوسي/أصحابرجال .2

 ن خارجة الصیرفي مولی کوفي أبو الحسن و أخوه مراد صیرفي و ابنه الحسن. هاروا ب

 هاروا بن خارجة اْلنصاري کوفي.
 .هاروا بن خارجة کوفي ثقة و أخوه مراد: 347الهاء/النجاشي/بابرجال .3
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 فقیه و بودا در مشیخه مرحوم صدوق. واقع شدا در ابتدای سند من الیحضره ال 

 .مروی عنه صفواا بن یحیی و ابن ابی عنیر بودا 

 . روایت اصحاب اجناع )صفواا بن یحیی و ابن ابی عنیر( از ایشاا  

 ( ؛ ولنذا 1مرحوم نجاشی در مورد جعفر بن بشیر فرموده است که روی عن الثقات و رووا عنهروایت جعفر بن بشیر از ایشاا

 تواند به این دلیل تنسک کند(باشند، میه این دلیل قائل شود که مشایخ جعفر بن بشیر، هنگی ثقه میاگر کسی ب

 .روایت اجالء از ایشاا مثل صفواا، ابن ابی عنیر، جعفر بن بشیر، حریز، حلبی و امثالهم 

 .وقوع در اسناد کافی 

 .وقوع در اسناد کامل الزیارات 

 .وقوع در اسناد تفسیر قّنی 

 باشد و در رجال شیخ طوسی در قسنت افراد مرتب ذکر شده اسنت، کنه ظناهر در اب امام صادق )علیه السالم( میاز اصح

 باشد.این است که ایشاا را از کتاب ابن عقده استخراج کرده است ولذا ثقه می

 شده است کنه: صنحی   نقل با واسطه احند بن ادریه )ابی علی اشعری( از ایشاا، زیرا که در مورد احند بن ادریه گفته

 الحدیث و الروایة.

 

 : توثیق خاص ندارد و در روایات با این عنواا نیامده است که بتواا برای او وجوه عامه بیاا کرد.هاروا بن خارجة اْلنصاري

 بیاا کرد این است که: اوتواا به عنواا وجه عام برای اثبات وثاقت تنها راهی که می

اد مرتب ذکر شده است، که ظاهر در این و در رجال شیخ طوسی در قسنت افر باشدلسالم( میاز اصحاب امام صادق )علیه ا

 باشد.است که ایشاا را از کتاب ابن عقده استخراج کرده است ولذا ثقه می

بر شود ولذا  در هر صورت ثقه است و روایت معتکه در این صورت هاروا بن خارجه، در این روایت مردد بین دو نفر ثقه می

 خواهد شد.

شود می فردی که وثاقت او احراز نشده است،ولی اگر این وجه عام، مورد پذیرش نباشد، راوی در این روایت مردد بین فرد ثقه و 

تواا دو وجه عام بیاا کرد که مذکور در این روایت می« هاروا بن خارجه»تواا به این طریق اعتناد ننود، لکن در خصوص ولذا ننی

 که این شخص، کدام فرد است، وثاقت او اثبات شود:ص اینبدوا تشخی

تواا وثاقت مروی عنه صفواا بن یحیی واقع شده است، )اگر پذیرفته باشیم که صفواا بن یحیی ال یروی إاّل عن الثقة( می .1

 باشد.این راوی را اثبات ننود و نتیجه گرفت که سند روایت معتبر می
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که کلینی این روایت را در کافی ذکر کرده است، په از این جهت نیز وثاقت این راوی  وقوع در اسناد کافی، از آا جایی .8

 قابل اثبات است.

در این سند احند بن ادریه )ابی علی اشعری(، با واسطه از هاروا بن خارجه نقل کرده است و احند بن ادریه جزو  .4

 تواا وثاقت او را اثبات ننود.ز میباشد و طبق این مبنا نیکسانی است که صحی  الحدیث و الروایة می

 باشد.( قابل تصحی  میهستندقائل طبق مبانی کسانی که په طریق مرحوم کلینی به واسطه یکی از این وجوه )

 

 بررسی سند مرحوم صدوق

 ْبِد اَّللَِّ عُمحَمَّدح ْبنح َعِليِ  ْبِن اْلْحَسَّْيِ ِبِِْسَناِدِه َعْن َصْفَواَن اْْلَمَّاِل قَاَل ق حْلتح ِِلَِب عَ 
 

 :1دارد« صفواا الجنال»مرحوم صدوق در من الیحضره الفقیه، دو سند به 

 سند اول:

ّّ  عننه -و ما کاا فیه عن صفواا بن مهراا الجّنال فقد رویته عن محّند بن علّي ماجیلویه عنن عّننه محّنند بنن أبني  -رضني ا

 عنیر، عن صفواا بن مهراا الجّنال.  القاسم، عن أحند بن محّند بن خالد، عن أبیه، عن ابن أبي

 

 :باشنددر این سند هنه روات از اجالء و ثقات می

 .2بندار است و ثقه است: معروف به محّند بن أبي القاسم

 البرقی: ثقه است. أحند بن محّند بن خالد

 ، گرچه محل کالم بود ولی وثاقت ایشاا اثبات شد. البرقی محّند بن خالد: أبیه

 : ثقه است.یرابن أبي عن

در این سند، تنها کسی که محل کالم است، راوی بال واسطه مرحوم صدوق یعنی محند بن علی ماجیلویه است که توثیق خاص 

 تواا وجوه عامی را برای اثبات وثاقت ایشاا بیاا کرد:ندارد ولی طبق برخی مبانی می

 .ترضّی مرحوم صدوق نسبت به ایشاا 

ثاقت افراد مشهوری که از زماا مرحوم کلینی تا زماا شهید ثانی هستند و از طرفی گفته شهادت شهید ثانی نسبت به و

 شود.شود که محند بن علی ماجیلویه نیز از اساتید مشهور بوده است، ولذا مشنول این شهادت می
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را که هناا طور کنه قنبالً نینز البته حتی اگر وثاقت ایشاا را نتواا اثبات کرد، ضربه ای به اعتبار این طریق وارد ننی شود، زی

اگر تضعیف نداشته باشند، عدم بیاا وثاقنت « من ال یحضره الفقیه»گفته شده است: راوی بالواسطه مرحوم صدوق در مشیخه 

او، مشکلی ایجاد ننی کند زیرا که یا خود او صاحب کتاب است ولذا مشنول شنهادت مرحنوم صندوق در مقدمنه منی شنود و 

باشد، که در این صورت نیز وجنود و عندم شود و یا این که واسطه برای کتب مشهور و معتندعلیه بعدی میوثاقت او اثبات می

 او فرقی ندارد، زیرا که کتابی را که نقل کرده مشهور و معتند علیه بوده است.

 

 باشد. په طریق اول مرحوم صدوق به صفواا الجنال، معتبر و صحی  می

  

 سند دوم:

ّّ  عنه -و رویته عن أبي ّّ  بنن  -رضي ا عن محّند بن یحیی العّطار، عن محّند بن أحند بن یحیی، عن موسی بن عنر، عن عبد ا

 .محّند الحّجال، عن صفواا بن مهراا الجّنال

 باشد:می« موسی بن عنر»باشند و تنها بحثی که مطرح است در مورد افراد این سند هنگی ثقات می

 باشد: ثقه است.« موسی بن عنر بن بزیع»ص اگر به قرینه راوی، این شخ

« موسی بن عنر بن یزید الصیقل»و بین « موسی بن عنر بن بزیع»اگر این قرینه پذیرفته نشود و گفته شود که مردد است بین 

ن یزید، گرچه باشد که نفر دوم، توثیق ندارد ولذا امر مردد بین ثقه و غیر ثقه شده است؛ مگر کسی ادعا کند که موسی بن عنر بمی

 تواا وجه عام برای اثبات وثاقت او بیاا کرد:توثیق خاص ندارد ولی می

ایشاا از افرادی است که مرحوم صدوق و ابن ولید از مروی عنه های محند بن احند بن یحیی، استثناء کرده است و لذا داخل 

 شود که ثقات هستند.در مستثنی منه می

نناید و این طریق نیز مشکلی نخواهد داشت و در غیر این باشد، وثاقت این راوی را اثبات می په اگر کسی این مبنا را پذیرفته

 شود.صورت این طریق نامعتبر می

 

البته اگر کسی قائل شود که تنامی روایاتی که مرحوم صدوق در فقیه بیاا ننوده است، از کتب نفر آخر سلسله سند، استخراج 

استخراج کرده است که در این صورت، هر دو طریق چه صحی  باشند یا « صفواا الجنال»ز کتاب کرده است، که در این طریق، ا

 نباشند، ضربه ای به اعتبار حدیث نخواهد زد.

 بررسی داللی

دهد و در زماا سنر باشد، که شخصی با کسی بیع العینه انجام میاز حیث داللت هنانند روایت قبلی )روایت ابوبکر حضرمی( می

کند تا بدهی قدینی را پرداخت کند و بدهی جدیند دهی، هنوز مبلغ پرداخت بدهی را ندارد ولذا دو مرتبه تقاضای بیع العینه میرسید ب

 فرمایند که اشکالی ندارد و با او بیع العینه انجام بده.باشد( در آینده پرداخت کند؛ حضرت می)که مبلغ بیشتری می

 ن جا مطرح است، یعنی روایت اختصاص دارد به فرضی که دو طرفی که با یکدیگر بیع ولی هناا شبه روایات قبل نیز در ای
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باشد، روایت در مقام بیاا باشند و از طرفی صدر روایت که در مورد بیع العینه دیگری میدهند، بدهکار و طلبکار میالعینه انجام می

 اثبات کرده که در آا فرض بدهی در میاا نبوده است. تواا به آا تنسک کرد وتوضی  صحت آا بیع العینه نیست ولذا ننی

 

 

 روایت پنجم

َسأَلَهح َرجحٌل  َصْفَواَن َعِن اْبِن محْسَكاَن َعْن لَْيٍث اْلمحرَاِديِ  َعْن َأِب َعْبِد اَّللَِّ ع قَاَل: ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسِن ِبِِْسَناِدِه َعِن اْلْحَسَّْيِ ْبِن َسِعيٍد َعنْ 
َ ِعيَنةا ِإََل َأَجٍل فَِإَذا َجاَء اِْلََجلح تَ َقاَضاهح فَ َيقحولح ََل َو اَّللَِّ َما ِعْنِدي َو َلِكْن  -َمَر ْبِن َحْنظََلةَ َزِميٌل لِعح  ََ َعْن َرجحٍل تَ َعَّيَّ َعيِ ِنِ  أَْيضاا َحَّتَّ أَْقِضَي

 1قَاَل ََل ََبَْس بَِبْيِعِه.
 

ق مرحوم شیخ به حسین بن سعید، صحی  است و صفواا و ابن مسکاا و لیث سند این روایت صحی  اعالئی است زیرا که طری

 باشند.مرادی نیز از ثقات و اجالء می

باشد و هناا شبهات نیز در این روایت وجنود دارد، کنه رواینت تقریب استدالل هنانند روایت قبلی و روایت ابی بکر حضرمی می

 اختصاص به طلبکار و بدهکار دارد.

 

 روایت ششم

ءح الرَّجحلح َيْطلحبح ق حْلتح ِِلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع َيَِي َعْن َصْفَواَن َعْن محوَسى ْبِن َبْكٍر َعْن َحِديٍد قَاَل: مَّدح ْبنح اْلََْسِن ِبِِْسَناِدِه َعِن اْلْحَسَّْيِ ْبِن َسِعيدُمحَ 
ِه ِمْنهح َو لَْيَس ِعْنِدي ِإَلَّ أَْلفح ِدْرَهٍم فََأْسَتِعريحهح ِمْن َجارِي فَآخحذح ِمْن َذا َو ِمْن َذا فَأَبِيعحهح ُثحَّ َأْشََتِي ِمِنِ  اْلَمَتاَع بَِعَشَرِة آََلِف ِدْرَهٍم أَْو أََقلَّ أَْو َأْكَثرَ 

 أَْو آمحرح َمْن َيْشََتِيِه فََأرحدُّهح َعَلى َأْصَحاِبِه قَاَل ََل ََبَْس بِِه.

َو الَِّذي قَ ْبَلهح  2ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُمحَمٍَّد َعْن َصْفَواَن َعْن محوَسى ْبِن َبْكٍر َعْن َحِديِد ْبِن َحِكيٍم اِْلَْزِديِ  َو َرَواهح اْلكحَلْيِِنُّ َعْن ِعدَّةٍ 
 3ِمْثَلهح. َنانٍ َعْن َعِليِ  ْبِن ِإبْ رَاِهيَم َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اْلمحِغريَِة َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن سِ 
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هنه روات ثقه بودند و بحث مفصلی نیز در مورد وجوه  قبالً )در بحث فروش عاریه ای( این حدیث بررسی سندی شده است و

 کنیم.لذا دیگر تکرار ننیعامه دال بر وثاقت موسی بن بکر بیاا شد و از این طریق اعتبار سند را اثبات کردیم، 

 

خرید  یا به شخص دیگری فروشد و س ه از او میگیرد و به کسی که طالب آا کاال است، میمیشخصی کاالیی را از هنسایه 

فرمایند که خرد( حضرت نیز در جواب میفروشند و ارزاا تر میدهد که از او خریداری کند، )که علی القاعده گراا تر میدستور می

 اشکالی ندارد. 

 

فروشی و س ه استفصال نفرمودند که این که به او می« أَبِيعحهح ُثحَّ َأْشََتِيِه ِمْنهح فَ  »حضرت در این قسنت که راوی گفته است 

فروشید و نقدی خرید، آیا به صورت مساوی و هم قینت این کار را می کنید یا با قینت کنتر خریداری می کنید یا این که نسیه میمی

 الی ندارد.کخری؟ و نسبت به هنه این صور، حضرت فرموده اند که اشخرید؟ یا این که به صورت نقدی می فروشی و نقدی میمی

بنابراین محل بحث ما )بیع العینه: به صورت نسیه و گراا تر بفروشند و به صورت نقدی و ارزاا تر خریداری نناید( نیز مشنول 

 این روایت می شود.

 ر ندارد و اعّم است. این روایت اختصاصی به بدهکار و طلبکا

باشد و مطلق هستند، بخالف سایر روایات که اختصاص به فرضی این روایت اول و روایت ششم، اعّم از طلبکار و بدهکار میبنابر

توانست بدهی خود را اداء کند، لذا با طلبکار اقدام به بیع العینه میکرد و از این راه، نقدینگی مورد نیازش را داشت که بدهکار، ننی

 تأمین می کرد.

 

تا این جای بحث با توجه به عنومات و شش روایتی که گذشت، تأمین نقدینگی از طریق بیع العینه )خرید نسیه و فروش نتیجه: 

 نقدی به خود او، جه با شرط و چه بدوا شرط( مشروع می باشد.

 

 دسته دوم: روایات داّل بر بطالن بیع العینه

بطالا و حرمت بیع العینه به صورت مطلق دارند، ولذا باید این روایات  دسته دوم از روایات، عبارت بود از روایاتی که داللت بر

 تواا بین مجنوع روایات جنع ننود:نیز بررسی شوند تا مشخص شود که چگونه می

 روایت اول

َّْيِ ْبِن َأِب اْلَْطَّاِب َعْن ُمحَمَِّد ْبِن ِإْْسَاِعيَل ْبِن بَزِيٍع َعْن َعْن ُمحَمَِّد ْبِن اْلََْسِن الصَّفَّاِر َعْن ُمحَمَِّد ْبِن اْلْحسَ  ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسِن ِبِِْسَناِده 
 يَ ْعَلمح أَنَّهح ََل َيْسَوى ق حْلتح ِِلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع الرَّجحلح يَِبيعح اْلَبْيَع َو اْلَبائِعح يَ ْعَلمح أَنَّهح ََل َيْسَوى َو اْلمحْشََتِي  َصاِلِح ْبِن عحْقَبَة َعْن يحونحَس الشَّْيَباِن ِ قَاَل:

 
 



 

 

7 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                            

 72 سه:جل                              فقه بورس و اوراق بهاداردرس: 

 61/61/6911 تاریخ:              تأمین نقدینگی )قرارداد بازخرید( موضوع:

 هللحفظه ا عندلیبی علی: استاد 

 
َكْيَف أَْنَت ِإَذا َظَهَر اْْلَْورح َو أَْورَثَ هحمح   -اِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ َلَّ أَنَّهح يَ ْعَلمح أَنَّهح َسرَيِْجعح ِفيِه فَ َيْشََتِيِه ِمْنهح قَاَل فَ َقاَل ََي يحونحسح ِإنَّ َرسحوَل اَّللَِّ ص قَاَل ْلَِ إِ 

ََ َبَِِب أَْنَت َو أحمِ ي قَاَل ِإَذا َظَهَر الالذُّلَّ قَاَل ف َ  ََ الزََّماِن َو َمََّت َيكحونح َذِل  1َو َهَذا الر ََِب فَِإْن َلَْ َتْشََتِهِ  -ر ََِب ََي يحونحسح َقاَل لَهح َجاِبٌر ََل بَِقيتح ِإََل َذِل
: نَ َعْم قَاَل َفًَل تَ ْقَربَ نَّهح َفًَل  ََ قَاَل ق حْلتح  2 تَ ْقَربَ نَّهح.َردَّهح َعَلْي

 

 

 بررسی داللی

داننند کنه فروشد در حالی که بنایع و مشنتری منیسؤال پرسیده شده است از مردی که کاالیی را به شخصی به قینت باالتر می

که ارزاا  خرد )که ظاهر در این استداند که بعد از فروختن دو مرتبه از او هناا را میقینت این کاال کنتر از این مقدار است، چوا می

تنواا اسنتفاده خرد؛ اگر هم گفته شود که سوال مطلق است، از ترک استفصال امام نسبت به نقد و نسیه، گراا تر و ارزاا تنر منیتر می

 ننود و شامل بحث ما می شود، لکن از جواب امام واض  می شود که شخص گراا تر می فروشد  و ارزاا تر می خرد(.

ّّ  علیه و آله( استناد میحضرت در مقام جواب، به کال کنند، که زمانی خواهد آمد که ربا بین مردم، رایج می از پیامبر )صلی ا

 افتند.شود و مردم به ذلّت میشود، که در آا زماا ظلم و جور زیاد میمی

 فرمانید:س ه حضرت در ادامه می

خریداری نکند، خریدار کاال را به فروشند باز  این فرضی که شنا مطرح کردید، ربا است؛ در این فرض اگر فروشنده از او

 گرداند؟می

 یونه جواب می دهد که بله.

 .یدفرمایند که نزدیک این کار نشوحضرت نیز با تأکید می

 

بنابراین کاالیی که به صورت نسیه به قینت باالتر فروخته شود و س ه به قینت کنتر به صورت نقدی خریداری شود، ربا 

 شود.ع حرام و باطل میباشد و بالتبمی

شود و داند و داخل در حّرم الربا میهر چند روایات دسته اول، دال بر صحت بودند ولی این روایت، این نحوه از معامله را ربا می

ّّ  البیع ننی  شود. )از تحت ادله حلّیت بیع خارج و داخل در ادله حرمت ربا شده است(.مشنول احّل ا

 کنند.با یکدیگر تعارض پیدا می په این دو دسته روایات

 لکن در داللت این روایت بر حرمت بیع العینه، اشکاالتی وجود دارد:
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 اشکال اول

 .این روایت اطالق ندارد

ننه شنرط،  صرف علنم داشنتن اسنت که به معنای« أَنَّهح يَ ْعَلمح أَنَّهح َسرَيِْجعح ِفي ِه فَ َيْش ََتِيِه ِمْن هح  »هر چند در ابتدا سائل گفته است که 

گرداند، این معامله را انجام داده است، ولذا ظاهر روایت این اسنت کنه شنرطی در کنار داند که دو مرتبه به خود او بر مییعنی چوا می

 .نیست

فرمانید کنه اگنر باشد، به خاطر ذیل روایت است که حضرت سؤال میدلیل اصلی این که در اینجا گفته شده است که ربا میولی 

ََ  1ال ر ََِب فَ ِإْن َلَْ َتْش ََتِهِ هننین گوننه اسنت:« بله»دهد که زند؟ و یونه جواب میبه خود او نفروشد، آیا معامله را به هم می کاال را َردَّهح َعَلْي 
: نَ َعمْ   قَاَل ق حْلتح

 تواا بیاا کرد:دو وجه برای این سؤال امام میکه 

ازی بوده است و اگر خریدار دو مرتبه از او خریداری نکند، کاال را هناا اشاره دارد که هنه این کارها برای صورت سوجه اول: 

کند و إاّل خرید ، یعنی اگر خریدار دو مرتبه از او بخرد، خرید میرود، زیرا که قصد جّدی برای خرید نداشته استگذارد و میجا می

صرفاً برای رّد و بدل شدا پول است )شبیه دستگرداا( و شود که قصد جّدی برای معامله وجود ندارد و فقط کند ولذا مشخص میننی

 باشد که اسم آا بیع است ولی هدف و غرض اصلی ربا بوده است. در واقع حیله ای برای ربا می

وجه دوم: قصد بیع جّدی وجود داشته است ولی شرط نیز وجود داشته است که حتناً کاال را دو مرتبه از او خریداری نناید و اگر 

 کند(.زند ) فسخ مید، طرف مقابل حق فسخ دارد و معامله را به هم مینخری

که در شرط در میاا بوده است و چوا شرط شده است، ربا شده په یا مراد جّدی، معامله نبوده است فلذا ربا است و یا این

 است.

، بلکه یا قصد جّدی بر بیع نبوده است یا داردوجود « علم به خریدا دو مرتبه»تواا ادعا کرد که در این میاا، صرف بنابراین ننی

اند و روایت متعرض فرضی که قصد جّدی بر معامله وجود دارد و شرط شرط در میاا بوده است و حضرت این دو فرض را تحریم کرده

 در میاا نیست، نشده است؛ بنابراین روایت اطالق ندارد.

تواا اخذ ننود که رت نیز به قدر متیقن آا )اشتراط و معامله صوری( میشود که در این صوکه مجنل میپه این روایت یا این

باشد که نتیجه این می شود که اگر مراد از این روایت، فرضی که ظاهر در یکی از فرض میدهد و یا ایندر این صورت تعارض رخ ننی

 وند که قصد معامله جّدی داشتند و اگر مراد از این روایت شباشد که قصد معامله جّدی ندارند، روایت بی ارتباط با روایات دسته اول می
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 شود.فرضی باشد که شرط در میاا باشد، این روایت سبب تخصیص دسته اول از روایات می

داند که کاال را به او ولی بعید نیست که مقصود از این روایت، معامله صوری باشد، زیرا که در صدر گفته است که فروشنده می

-کند و معامله ننیاند و در ذیل آمده است که خریدار هم اگر طرف مقابل )فروشنده اصلی( از او کاال را نخرد، کاال را رها میگردبر می

 ها صرفاً حیله ای برای ربا بوده است. کند، بنابراین هیچ یک از دو طرف قصد جّدی بر معامله ندارند ولذا این کار آا

 دسته اول از روایات را ندارد. فلذا این روایت تواا معارضه با 

 بررسی سندی

ي  َل بْ  ِن بَزِي  ٍع َع  ْن َع  ْن ُمحَمَّ  ِد بْ  ِن اْلََْس  ِن الصَّ  فَّاِر َع  ْن ُمحَمَّ  ِد بْ  ِن اْلْحَس  َّْيِ بْ  ِن َأِب اْلَْطَّ  اِب َع  ْن ُمحَمَّ  ِد بْ  ِن ِإْْسَاعِ  ُمحَمَّ  دح بْ  نح اْلََْس  ِن ِبِِْس  َناِده
 ق حْلتح ِِلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع ونحَس الشَّْيَباِن ِ قَاَل:َصاِلِح ْبِن عحْقَبَة َعْن يح 

 

ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِده فَّارِ  ُمَحنَّ ِد بِْن الَْحَسِن الصَّ در مشیخه شبهاتی دارد، لکن طریق شنیخ بنه صنّفار : طریق شیخ تا صّفار َعْن ُمَحنَّ

 باشد.در فهرست، اشکالی ندارد و قابل اعتناد می

ابِ ُمحَ  ِد بِْن الُْحَسْیِن بِْن أَبِي الَْخطَّ  : از اجالء و ثقات است.نَّ

ِد بِْن ِإْسَناِعیَل بِْن بَِزیعٍ   : از اجالء و ثقات است.ُمَحنَّ

 )َعَقبَة(: َصالِ ِ بِْن ُعْقبَةَ 

ای برای اثبات وه عامهاست لکن ایشاا توثیق خاص ندارد ولی وج« صال  بن عقبَة بن قیه»ظاهراً به قرینه راوی و مروی عنه 

 وثاقت ایشاا وجود دارد، که عبارت اند از:

 .وقوع در اسناد کامل الزیارت 

 .وقوع در تفسیر قّنی 

  مرحوم صدوق از ایشاا بدو سند کرده است و در مشیخه نیز برای ایشاا سند ذکر کرده است، ولنذا اگنر گفتنه شنود کنه

صاحب کتاب هستند و کتبشاا مرجع و معتند علیه بنوده اسنت  ند،هست« من ال یحضره الفقیه»کسانی که اول سندهای 

 )مهنترین وجه برای اثبات وثاقت ایشاا( ولذا مؤلفین این کتب نیز قابل اعتناد بوده اند.

 ( از ایشاا.یونه بن عبدالرحننروایت اصحاب اجناع ) 

ِد بِْن ِإْسَناِعیَل بِْن بَزِ روایت اجالء )یونه بن عبد الرحنن،   ( از ایشاا.1یعٍ ُمَحنَّ

                                                

 
ِد بِْن إِْسَناعِیَل بِْن بَِزیعٍ . ظاهراً راوی کتاب صال  بن عقبة، 1  باشد یعنی تنام کتابش را محند بن اسناعیل نقل کرده است.می ُمَحنَّ
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 تواا ادعا کرد کنه باشد، لکن در قسنت غیرمرتبی است که شیخ آورده است ولذا ننیاز اصحاب امام صادق علیه السالم می

باشند و از اینن طرینق جزو افرادی است که از کتاب ابن عقده استخراج شده است ولنذا شنبهه مصنداقیه در منورد او منی

 رد.تواا، وثاقت او را اثبات کننی

 .وقوع در اسناد کافی 

 

ْیبَانِيِّ   :یُونَُه الشَّ

مرحوم شیخ نام ایشاا را در رجالش، در قسنت غیرمرتب از اصحاب امام صادق )علیه السالم( ذکر کرده است ولی هیچ توثیق یا 

 تضعیفی در مورد او نیاورده است.

 ه نظر ما این مبنا مخدوش است.باشد، که بتنها راه برای اثبات وثاقت او، وقوعش در اسناد کافی می

 

که روایت از حیث تواا تنسک به این روایت کرد، ولذا عالوه بر این بنابراین این روایت از حیث سند، ضعیف است و دیگر ننی

 تواا با روایات دسته اول، معارضه کند.داللت اشکال داشت، از حیث سندی نیز اشکال دارد و ننی

 

 1روایت دوم

 أَنَّهح قَاَل: 2ْبِد الرَّْْحَِن ْبِن َأِب َعْبِد اَّللَِّ ِدِه َعْن ُمحَمَِّد ْبِن َأْْحََد ْبِن ََيَْي َعِن اْلََْسِن ْبِن َعِليٍ  َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعاِمٍر َعْن أَََبٍن َعْن عَ َو ِبِِْسَنا
ح يَ قحولح ََل ت حَعيِ ْنهح ُثحَّ تَ ْقِبضحهح  ََ َعَلْيِه.ََل تَ ْقِبْض ِمَّا ت حَعَّيِ    3 ِمَّا َل

 

ِ  »چند در وسائل الشیعه به این صورت نقل شده است که هر   ّّ ْحَنِن بِْن أَبِي َعبِْد ا لکن سنند سنقط دارد و « أَنَُّه قَالَ   َعْن َعبِْد الرَّ

ِ »در اصل این گونه بوده است :   ّّ ْحَنِن بِْن أَبِي َعبِْد ا ِ أَبِي َعبْ َعن  َعْن َعبِْد الرَّ  ّّ  که ناسخ این کلنه را سقط کرده است.« أَنَُّه قَالَ  ِد ا

 آید:در هر صورت در سند این روایت نیز شبهاتی قابل طرح و پاسخ است ولی عنده بحث، داللت این روایت است که می

 بررسی داللی

 مضنوا این روایت عبارت است از:

 نه انجام ندهید، )احتنال دارد این جنله تفسیر جنله قبل باشد( س ه گوید بیع العیدهی، میقبض نکن از چیزی که عینه می
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) علیه السالم(. -(2)  2  ّّ  في التهذیبین زیادة عن أبي عبد ا
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 او را قبض کنید، از آنی که از او طلب کار هستید.

 « چه چیزی از او گرفته نشود؟»در این روایت مشخص نشده است که 

ح یعنی  استصادر از امام تنها صدر روایت احتنال اول:  باشد و ین فرض ادامه روایت، کالم راوی می)که در ا ََل تَ ْقِبْض ِمَّا ت حَعَّيِ 

چیزی که عینه داده شده است را دو مرتبه از او په یعنی آا :است« نکنیدو بیع معامله » از ال تقبضباشد( و مقصود قابل استناد ننی

د. )و مثالً باید حتناً شنده، نفروشیو، که داللت دارد بر بطالا بیع العینه به این صورت که دو مرتبه به خود فرو دو مرتبه از او نخر نگیر

  د نه به صاحب اولیه کاال(.یبه دیگری بفروش

شود و با دسته اول از روایات درگیری پیدا این صورت روایت اطالق دارد و شامل نقصیه، زیاده، با شرط و بدوا شرط میکه در 

 کند.می

دهید، به عنواا طلب، از بدهکار ، هناا پولی که به بدهکار میاحتنال دوم: مقصود این است که وقتی بیع العینه انجام دادید

فرمودند باشد، که در این صورت تنها با روایاتی که میننی« معامله نکن»باشد و به معنای می« قبض نکن»نگیرید، )ال تقبض: به معنای 

اا نبود بلکه فقط داللت داشت که شخص بیع شود و مخالفتی ندارد با روایاتی که بدهی در میمخالف می« عّینی حتی اقضیک»که 

دهد، که در این صورت این روایت با روایت ابی بکر حضرمی، صفواا الجنال، هاروا بن خارجه و لیت مرادی معارضه العینه انجام می

مه روایت چه کالم امام ت، پرداخت بدهی توسط بیع العینه بوده است. که در این احتنال ادادر آا روایاموضوع کند، زیرا که پیدا می

شود: این کار را انجام ندهید که اول بیع العینه انجام بدهید و س ه بدهی خود را از آا مال باشد و چه کالم راوی معنا چنین می

بیع  فرماید که حق ندارید، طلب خود را از پولبردارید؛ که در این صورت روایت داللت ندارد که بیع العینه باطل است بلکه فقط می

 العینه بردارید.

باشد ولی اگر کسی احتنال اول را نیز مطرح  کند، نتیجه گر چه احتنال اول خالف ظاهر است و ظاهر هنین احتنال دوم می

 شود و قابلیت معارضه با دسته اول از روایات را نخواهد داشت.این می شود که روایت مجنل می

 گیرد.ول از روایات قرار ننیپه در هر صورت این روایت نیز معارض دسته ا

 

 این روایات ربطی به محل بحث نداشتند و قابل معارضه با روایات دسته اول نبودند. نتیجه بررسی دسته دوم از روایات:

 

ل در بحث بیع العینة  دسته سوم: روایات مفصِّ

 1روایت اول
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َد ْبِن ُمحَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعِن اْبِن َأِب عحَمرْيٍ َعْن َحْفِ  ْبِن سحوَقَة َعِن اْلْحَسَّْيِ ْبِن اْلمحْنِذِر َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْحَْ  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوب
يئحِِن الرَّجحلح فَ َيْطلحبح اْلِعيَنَة فََأْشََتِي َلهح اْلَمَتاَع محرَاََبَةا ُثحَّ أَبِيعحهح  ق حْلتح  قَاَل: هح ُثحَّ َأْشََتِيِه ِمْنهح َمَكاِن قَاَل ِإَذا َكاَن َِبْْلَِياِر ِإْن ِِلَِب َعْبِد اَّللَِّ ع َيَِ ِإَيَّ

ِد يَ ْزعحمحو َشاَء ََبَع َو ِإْن َشاَء َلَْ يَِبْع َو كحْنَت أَْنَت َِبْْلَِياِر ِإْن ِشْئَت اْشََتَْيَت َو ِإْن ِشْئَت َلَْ َتْشََتِ َفًَل  ِِ َن َأنَّ َهَذا  ََبَْس فَ قحْلتح ِإنَّ أَْهَل اْلَمْس
َا َهَذا تَ ْقِدمٌي َو ََتِْخرٌي َفًَل ََبَْس.  فَاِسٌد َو يَ قحولحوَن ِإْن َجاَء ِبِه بَ ْعَد َأْشهحٍر َصَلَح قَاَل ِإَّنَّ

 1.2ِمْثَلهح  ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسِن ِبِِْسَناِدِه َعِن اْلْحَسَّْيِ ْبِن َسِعيٍد َعِن اْبِن َأِب عحَمرْيٍ 
 دهد که:سائل به امام علیه السالم، چنین توضی  میدر این روایت، 

خرم و به این را به صورت مرابحه از دیگر می ییکند )من نیز کاال ندارم( و لذا کاالشخصی به من مراجعه و طلب بیع العینه می

و در هر  خردا تر از او میفروشد و ارزاخرم )که ظاهر در این است که گرانتر به او میفروشم و س ه هناا جا از او میشخص می

فرمایند: اگر بعد از فروختن به مشتری )طالب بیع العینه( ، برای بیع دوم، هر دو طرف ، حضرت می (صورت جواب امام اطالق دارد

کنید و می فروشد و شنا نیز اگر خواستید از او خریداریفروشد و اگر نخواست، ننیاختیار داشته باشید یعنی اگر او خواست، به شنا می

 کنید، در این صورت بیع العینه اشکالی ندارد.اگر نخواستید از او خریداری ننی

 

شود که اگر حداقل یکی از طرفین برای انجام بیع دوم، ملزم باشد مثالً خریندار اختینار نندارد و ملنَزم مفهوم این روایت این می 

که فروشنده اختیار ندارد و حتنناً بایند از طنرف مقابنل بخنرد و حنق یا ایناست که کاالیی که مالک شده است را به فروشنده بفروشد؛ 

 ندارد که نخرد؛ یا این که هر دو ملزم هستند، در این صور فیه بأس و بیع اول اشکال داشته است.

 

 دهد که:س ه ادامه می

ر هناا جا و بال فاصله، جایز نیست، اهل مسجد )مقصود علنای عامه است( چنین معتقد اند که این معامله باطل است و خرید د

 بلکه اگر بعد از گذشت چند ماه، مراجعه کند و به فروشنده، بفروشد، اشکالی ندارد. 

فرمایند که در این که هنزماا باشد یا با فاصله، فرقی ندارد و آا صورتی که گفته شد، این نحوه بیع، صحی  است امام نیز می

 .بفروشد و این مطلب دخالتی در حکم مساله ندارد یا با تأخیرزودتر بفروشد دارد که )اختیار داشتن دو طرف(، فرقی ن

 

 په معنای ظاهری این روایت این شد که اگر در بیع العینه، شرط باشد، باطل است و اال خیر؛ که این روایت قابلیت این را دارد 
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 72 سه:جل                              فقه بورس و اوراق بهاداردرس: 

 61/61/6911 تاریخ:              تأمین نقدینگی )قرارداد بازخرید( موضوع:

 هللحفظه ا عندلیبی علی: استاد 

 

 چنین است(. که مخصص دسته اول از روایات باشد. )هناا طور که فتوای مشهور نیز

  

 بنابراین تامین نقدینگی به صورت اول در فرضی که شرط در میاا باشد، صحی  نیست.


