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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

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

گیرد و در زمان سر رسید پرداخت ث ن کاالیی که نسیه خریده است، مبلغ فروشد و پول نقد را تحویل میصورت نقد با قی ت ک تر می

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

 وضوع سه دسته روایت داریم:بحث از بررسی ادله مشروعی ت این راه کار بود، گفته شد که در این م

 ، که مطرح شدند.روایات دال بر صحت بیع العینه به صورت مطلق دسته اول:

دارند. که این روایات را نیز مطرح شدند و به این  بطالن بیع العینه به صورت مطلق داللت بر ی که ادعا شدهروایات دسته دوم:

 نتیجه رسیدیم که:

نی بود اوالً مشکل سندی داشت و از حیث داللت نیز ظاهر در معامله صوری بود و  در مورد روایت اول که روایت یونه الشیبا

باشد و ولذا این روایت دلیل بر بطالن بیع العینه حتی مع الشرط، ن ی محل بحث ما نبود و قابل معارضه با روایات دسته اول نبود.

شود که اگر کاال را از شود، تنها شامل مواردی میشامل بیع العینه می حداکثر این است که اگر گفته شود این روایت مشکلی ندارد و

 شود( گرداند )یعنی بیع العینه مع الشرط( ولی داللتی بر بطالن مطلق بیع العینه ن یبدهکار نخرد، او کاال را بر می

ِ که روایت  روایت دوم ْحَ ِن بِْن أَبِي َعبِْد ال ل داللت بر بطالن بیع العینه ندارد، بلکه داللت دارد که پول  بود که گفته شد، َعبِْد الرَّ

کند که برخی این بیع العینه را از او په نگیرید، که در این صورت با روایات ابوبکر حضرمی در دسته اول از روایات، درگیری پیدا می

 روایت را ح ل بر کراهت کرده بودند.

 روایاتی که دال  بر تفصیل هستند. دسته سوم:

ل در بحث بیع العینة  دسته سوم: روایات مفصِّ

 1روایت اول

ِن اْلْحَسْْيِ ْبِن اْلمحْنِذِر َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُمحَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعِن اْبِن َأِب عحَمْْيٍ َعْن َحْفِص ْبِن سحوَقَة عَ  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوب
ُح ِِلَِب  ق حْلتح  قَاَل: ُح ََِِّّ ُحَّ أَبِيعح َََة   ُح اْلَمََاَ  محََّا ََِ  َل ْْ ََََ ُح اْلِعيَنَة  ْْلح ُح ََ َي ُح يُحِِ الََّّ ََِ َْ  َعِْْد اَّلَِّ    َِياِر ِِ ْْ ِِ  ََ ا ََ ََا  اِِ قَاَل ِِ ََ ُح َم ُِ ِمْن ِي ََ ْْ ُحَّ َأ  

 ِْْ ِِ َحْنَت أَْنَت  اَء َلَْ يَِْْع َو  َْ  َْ َ  َو ِِ َِ اَء  َْ ََّ ََ َأ َُ اْلَمْسِدِد يَ ْععحمحو ََّ أَْل ََ َا َْأَْ  ََ قحْلتح ِِ َُْت َلَْ َشْتََِ  ِْ  َْ َْيَت َو ِِ ََ ْْ َُْت ا ِْ  َْ َلَذا  َياِر ِِ
ََ َا َْأَْ . َا َلَذا شَ ْقِدمٌي َو ََتِْخٌْي  هحٍَّ َصَلَح قَاَل َِِّنَّ ْْ ُِ بَ ْعَد َأ اَء ِب َُ  َْ ِِ ََ  ََاِسٌد َو يَ قحولحو
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ُِ َعِن اْلْحَسْْيِ ْبِن َسِعيٍد َعِن اْبِن َأِب عحَمْْيٍ ُمحَ  ُح  مَّدح ْبنح اْلََْسِن ِبِِْسَناِد  1.2ِمْثَل

  یبررسی سند

ْن ِذِر قَ اَل:َعْن ِعدٍَّة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْْحََد ْبِن ُمحَمَِّد ْبِن ِعيَسى َع ِن ابْ ِن َأِب عحَم ْْيٍ َع ْن َحْف ِص بْ ِن  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوب  سح وَقَة َع ِن اْلْحَس ْْيِ بْ ِن اْلمح
 ِِلَِب َعِْْد اَّلَِّ  ق حْلتح 

 

ب رجالی دو نفر بنه باشند، لکن راوی مباشر از امام علیه السالم، که حسین بن منذر است، در کتدر این سند، ه گی از ثقات می

 م، ذکر کرده اند:این نام داریم، که شیخ طوسی در بین اصحاب امام صادق علیه السال

 3الحسین بن ال نذر بن ابی طریفة البجلی

 4الحسین بن ال نذر اخو ابی حسان

و هیچ کدام را مرحوم شیخ در رجال، توثیق نکرده است ولذا برای ایشان توثیق خاص مطرح نیست، و از اینن جنا کنه در رواینت 

کند که کندام ینا از اینن دو فنرد، در اینن برای ما مشخص ن ی بدون قید آمده است و قرینه راوی و مروی عنه نیز« حسین بن منذر»

توانند اثبنات ت سا کنیم که هر کدام که باشند، وثاقت راوی سند اینن رواینت را منیوجوه عامه ای به باید یا لذا وسند قرار داشته اند، 

تواند اعتبنار رواینت را بندون که وجوهی را که میاینیا  ن اید فلذا باید از سند ه ین روایت استفاده کنیم و وجوه عامه ای را بیان کنیم

 اثبات وثاقت حسین بن منذر بیان کند، مطرح ن اییم.

 وجوه عامه استخراج شده از همین روایت برای احراز وثاقت حسین بن منذر:

 :ه قنبالً بینان شنده وقوع ایشان در کافی است )زیرا که این روایت از کافی نقل شده است(، به ه ان دو تقریبی ک وجه اول

 است ) مقدمه مرحوم کلینی بر کافی ن بیان حاجی نوری در مورد اوثق الناس بودن کلینی(، لکن این مبنا را ن ذیرفتیم.

  :ة من اصحابنا»ت سا به وجه دوم اح د بن »کند، یکی از این افراد که از اح د بن مح د بن عیسی، روایت نقل می«: عد 

و  5«کان کثیر الحندیث صنحیا الرواینة»در کتب رجالی گفته شده است که « اح د بن ادریه»است، و در مورد « ادریه

 فرماید:کند و میحاجی نوری به این تعبیر ت سا می

   اند، زیراهای او ثقات بودهداللت دارند که ت امی واسطه« صحیا الروایة و الحدیث»هر راوی که در مورد او گفته شود که 
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راهی گوییم، باشد و این مطلب را به صورت مطلق میصی گفته شود که ت امی روایات او صحیا میکه وقتی در مورد شخ

برای تصحیا ه ه روایات وجود ندارد مگر این که ت امی روات آن ثقه باشند، زیرا ن یتوان با توجه به قرائن خاصه، ت امی 

 روایات یا شخص را گفت که صحیحه است.

شود که ت امی راویان او نیز ثقه بوده انند، کنه یکنی از ریه، صحیا الحدیث است، مشخص میبنابراین وقتی اح د بن اد

 باشد.می« حسین بن منذر»راویان او، که در این سند وجود دارد، 

 دانیم.البته قبالً گفته شده است که این مبنا را از جهت کبری، مردود می

  در مورد اح د بن مح د بن عیسی گفته اند که انسان بسیار بنا برخی «: اح د بن مح د بن عیسی»وجه سوم: ت سا به

کنرده اسنت، او را از شنهر کرده است و اگر کسی از ضعفا روایت نقل میاحتیاطی بوده است و از هر کسی روایت نقل ن ی

ت احتیاط خود او دقت داشته است که حتی با واسکرده است، په مشخص میقم، بیرون می طه هم از شود که با این شد 

با واسطه حدیث نقل کرده اسنت، مشنخص « حسین بن منذر»ضعفا، روایتی را نقل نکند و لذا ه ین که در این روایت از 

 باشد. واقع در سند این حدیث، ثقه می« حسین بن منذرِ »شود که می

ت احتیاط ایشان  )این مطلب هم کبرویاً نات ام است و این مطالبی این مبنا نیز به نظر ما محل  کالم است. که در مورد شد 

کرده است یا این که راوی های بنا واسنطه او نینز ثقنه هسنتند و از کرده است، از قم بیرون میکه هر که از ضعفا نقل می

کند، ه گی مخدوش است و حتی بر فرض این که ت ام باشد، از آن جایی کنه نسنبت بنه روات بنا واسنطه ضعفا نقل ن ی

 د په از نظر و اجتهاد خودش بوده است که برای ما اعتباری ندارد(. باشمحت ل الحه ن ی

  :رواینت را نقنل کنرده « حسین بن مننذر»با واسطه از « ابن ابی ع یر»در این جا «: ابن ابی ع یر»ت سا به وجه چهارم

ال یروون و ال »که گفته شده است « ابن ابی ع یر، اح د بن مح د بن ابی نصر بزنطی و صفوان بن یحیی»است، در مورد 

ن یوثق به علیه( که این توصیف را شامل راوینان بنا ، بر مبنای کسانی مثل شیخ مرتضی حائری )رح ةال ل « یرسلون إال  ع  

 که در این روایت آمده است را اثبات کرد.« حسین بن منذر»توان وثاقت دانند، میواسطه نیز می

باشند، لکنن اینن پذیریم که روات بی واسطه مشایخ ثالث، ثقات میر چند میاشکالی ما در این مبنا داریم این است که ه

 ، که در جای خودش بیان شده است.پذیریممبنا را در مورد روات با واسطه این سه بزرگوار ن ی

 :یکی از اصحاب اج اع است، که در مورد اصنحاب اج ناع، مبننای« ابن ابی ع یر«: »ابن ابی ع یر»ت سا به  وجه پنجم 

رسنیم، افنرادی بعندی وقتی در سند به اصحاب اج اع می که:مختلفی وجود دارد که یکی از آن مبانی عبارت است از این

بنه معننای اینن اسنت کنه عصنابه « اجت عت العصابة علی تصحیا ما یصا  عننهم»باشند و به عبارت دیگر ه گی ثقه می

 لیه السالم( دارند.اجت اع بر وثاقت راویان بعد از این افراد تا امام )ع

باشند ولنذا حسنین بنن مننذر در این صورت ت امی افرادی که واسطه ابن ابی ع یر تا امام )علیه السالم( شده اند، ثقه می

 نیز توثیق خواهد شد.

مبانی دیگری که در مورد اصحاب اج اع وجود دارد: روایات این افراد موثوق الصدور است ولنو افنرادی کنه در سنند واقنع 

 _لکن موثوق الصدور  شود،ه اند، ضعیف باشند؛ البته بر اساس این مبنا نیز هر چند توثیق حسین بن منذر احراز ن یشد
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 شود ولذا دیگر از این جا به بعد، نیاز به بررسی سندی افراد نداریم.بودن، روایت احراز می

 باشند.، ثقه میمبنای دیگر در مورد اصحاب اج اع: فقط مروی عنه بال واسطه اصحاب اج اع

اجت عنت العصنابة علنی تصنحیا منا یصنا  »باشد: ج لنه مبنای دیگر در مورد اصحاب اج اع که قول تحقیق و مختار می

 باشند.تنها داللت بر وثاقت خود این افراد دارد و به این معنا است که ه ه عل ا اج اع دارند که این افراد، ثقه می« عنهم

  :اصحاب امام صادق )علیه السالم( است، زینرا کنه اوالً اینن رواینت را از امنام صنادق )علینه حسین بن منذر از وجه ششم

کند و ثانیاً این که شیخ طوسی در رجال، هر دو حسین بن مننذر را در قسن ت مربنوط بنه اصنحاب امنام السالم( نقل می

 صادق علیه السالم، نقل کرده است.

 نفر بوده اند، ثقات بوده اند. 1000که لسالم، از طرف دیگر ت امی اصحاب امام صادق علیه ا

 شود.بنابراین حسین بن منذر نیز توثیق می

اصنحاب امنام صنادق از نفنر  1000شیخ مفید فرموده است کنه لکن شبهه ای که در این جا وجود دارد این است که اوالً 

از اصحاب امام صادق علیه السالم که از ثقات  نفر 1000شهرآشوب نیز گفته است که )علیه السالم( ثقات بوده اند و یا ابن 

بوده اند را ابن عقده در کتابش ج ع آوری کرده است، فلذا ن ی توان به صورت کلی گفت که هر فردی که جزو اصحاب و 

روات از امام صادق علیه السالم باشد، ثقه است ولذا به صرف اینکه حسین بن منذر اصحاب امام صادق علیه السالم اسنت، 

 شود.توان وثاقت او را اثبات کرد زیرا که شبهه مصداقیه مین ی

س ه سایر  مگر این که گفته شود که در رجال شیخ افرادی که ابن عقده ذکر کرده است را به صورت مرتب آورده است و

از اینن  فلنذااصحاب امام صادق علیه السالم که در کتاب ابن عقده نبوده است را به صورت غیر مرتنب ذکنر کنرده اسنت، 

 طریق باید شبهه خود را حل کنیم.

را در قس ت مرتب ذکر کنرده  1بینیم که ایشان الحسین بن ال نذر بن ابی طریفة البجلیولی با مراجعه به رجال شیخ، می

را در قس ت غیرمرتب ذکر کرده است ولذا از آنجایی کنه قریننه ای ننداریم  2الحسین بن ال نذر اخو ابی حساناست ولی 

زیرا مردد بنین ثقنه و  توانیم وثاقت راوی این روایت را احراز کنیمکه کدام یا از دو نفر، راوی در این روایت هستند، ن ی

 .باشدغیر ثقه می

 وجوه اعتبار این حدیث بدون اثبات وثاقت حسین بن منذر:

 :وجه اول

 کنند، اع این است که روایاتی که ایشان نقل میه ان طور که در قس ت قبلی اشاره شد، یکی از مبانی در مورد اصحاب اج 
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شود و موثوق الصدور هستند و دیگر نیازی به بررسی وثاقت افراد واسطه اصحاب اج اع تا امام علیه السالم نداریم، بلکه تصحیا می

مام علیه السالم، موثوق الصدور حتی اگر ضعیف هم باشند، ضربه ای به سند روایت نخواهند زد، زیرا که این روایت از اصحاب اج اع تا ا

 است.

په نیازی به احراز وثاقت راویان واسطه بین ابن ابی ع یر تا امام علیه السالم، نداریم و از آن قس ت به بعد روایت صحیحه )به 

 باشد.اصالح قدماء به معنای موثوق الصدور( می

 .نیستاین مبنا « ی تصحیا ما یصا  عنهماجت عت العصابة عل»لکن گفته شد که این مبنا مخدوش است و مفاد 

 :وجه دوم

 توان گفت:طبق برخی از مبنا می

کند که آثار صحیحه صادقین علیهم السالم در آن باشند، مرحوم کلینی در مقدمه کافی در جواب کسی که درخواست کتابی می

باشند و هر چند این مطلب داللت بر توثیق ندارد فرموده است که خواسته ش ا را ع ل کردم یعنی ه ه روایات این کتاب صحیحه می

ت ت امی روایات کافی است و این خبر در حق  ایشان محت ل الحه و الحدس است و از طرفی  ولی این شهادت مرحوم کلینی بر صح 

 شهادت حجت است.

، نه این که با توجه به قرائن لکن اوالً این وجه مبتنی بر ت امی ت کبری است یعنی اخبار ایشان محت ل الحه و الحدس باشد

توان ادعا کرد که احت ال دارد، کلینی از چنین مطلبی را فرموده باشند، در حالی که در کتاب کافی شواهد متعددی وجود دارد که ن ی

 روی حه  این شهادت را داده است و ه چنین روایات مرسله و... فراوان در کافی وجود دارد.

ت تا تا روایات موجود در کافی باشد، ثانیاً این که مقصود مرح وم کلینی از ج له ای که در مقدمه بیان کرده است، صح 

کنم، آن اثری که از مج وع روایات مشخص نیست و چه بسا مقصود از آثار صحیحه این باشد که در هر بابی روایات متعدد نقل می

توان موثوق الصدور بودن تا تا السالم صادر شده است ولذا ن ی فه یده می شود، این اثر و مفاد من حیث ال ج وع از امام علیه

 روایات را اثبات ن ود.

است واگر کسی هیچ یا از وجوه مذکور را ن ذیرفت، این روایت برای « حسین بن منذر»بنابراین تنها مشکل سندی این روایت 

  شود.او از اعتبار ساقط می

 وجه سوم: 

مشهور به این روایت ع ل کرده اند و این طور فتوا داده اند که اگر در بیع العینه، شرط وجود داشته باشد، بیع باطل است و در 

 غیر این صورت بیع العینه اشکالی ندارد فلذا ضعف سندی این روایت جبران خواهد شد.

 اشکال به وجه سوم:

 بیع اول است:اوالً فتوایی که منسوب به مشهور است، در مورد 

په مستند فتوای مشهور، این « اگر کسی در ض ن بیع اول شرط کند که طرف مقابل دو مرتبه از او بخرد، بیع اول باطل است»

 باشد.روایت نیست زیرا که این روایت در مورد بیع دوم می

 ی نداریم که مستند مشهور، ه ین ثانیاً اگر فتوای مشهور مربوط به بیع دوم باشد، مدرک فتوای مشهور مشخص نیست و دلیل
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 روایت بوده است، شاید به روایت دیگر مثل روایت یونه شیبانی و... استناد کرده باشند.

 شود.شهرت ع لی نسبت به این روایت اثبات ن یبنابراین 

 

 یبررسی دالل

 دهد که:در این روایت، سائل به امام علیه السالم، چنین توضیا می

خرم و به این کند )من نیز کاال ندارم( و لذا کاالیی را به صورت مرابحه از دیگر میو طلب بیع العینه میشخصی به من مراجعه 

شود گفت زیرا علی القاعده از آن خرم )هر چند اطالق دارد لکن باالتر از اطالق را هم میفروشم و س ه ه ان جا از او میشخص می

فروشد و به اهد انجام بدهد و قصد بیع العینه دارند، په کاال را گرانتر به صورت نسیه میخوجایی که این کارها را به خاطر سود می

خرد، په حداقل قدر متیقن ه ین فرض است؛ ولی در هر صورت جواب امام اطالق دارد( ، صورت نقدی و به قی ت ارزان تر از او می

ینه( ، برای بیع دوم، هر دو طرف اختیار داشته باشید یعنی اگر او فرمایند: اگر بعد از فروختن به مشتری )طالب بیع العحضرت می

کنید و اگر نخواستید از او خریداری فروشد و ش ا نیز اگر خواستید از او خریداری میفروشد و اگر نخواست، ن یخواست، به ش ا می

 کنید، در این صورت بیع العینه اشکالی ندارد.ن ی

 

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

که فروشنده اختیار ندارد و حت ناً بایند از طنرف مقابنل بخنرد و حنق است که کاالیی که مالا شده است را به فروشنده بفروشد؛ یا این

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

، باطل است و اال خیر؛ که این روایت قابلیت این را دارد 1په معنای ظاهری این روایت این شد که اگر در بیع العینه، شرط باشد

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

 

 اشکال

 کل ات شیخ انصاری در مکاسب وجود دارد: این اشکال در

ِإَذا کَاَن بِالِْخَیاِر ِإْن َشاَء بَاَع َو ِإْن »در این روایت صحبت از شرط نیست بلکه آن چه در این روایت مطرح شده است این است که 

که داللت بر این دارد که طرفین طیب نفه داشته باشند و اگر « ْم تَْشتَرِ َت َو ِإْن ِشئَْت لَ َشاَء لَْم یَبِْع َو کُْنَت أَنَْت بِالِْخَیاِر ِإْن ِشئَْت اْشتََریْ 

در مورد بیع دوم، طیب نفه نداریم، از آن جایی که معامله ش ا بدون رضایت باطنی است )ولو یا طرف طیب نفه نداشته باشد( فلذا 

گر رضایت طرفین باشد، حتی با شرط ض ن عقد نیز، معامله ش ا باطل است و دیگر این روایت ربطی به شرط ض ن عقد ندارد، بلکه ا

 بیع العینه اشکالی نخواهد داشت )بر اساس این روایت( زیرا که هر دو راضی هستند و طیب نفه ندارند.

                                                

 
 از او بخرد.. چه شرط شده باشد که حت اً از او بخرد، یا شرط شده باشد که حت اً به او بفروشد و چه شرط شده باشد که به او بفروشد و فروشنده نیز 1
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از بین خواهد رفت و دیگر قابل « شرط»و حتی اگر صرفاً چنین احت الی در معنای این روایت داده شود، دیگر ظهور روایت در 

  ل نیست.استدال

 جواب 

ظاهر در این است که شخص آزاد است نه این که طیب « ِإَذا کَاَن بِالِْخَیاِر  »شود که این ادعا خالف ظاهر است و وقتی گفته می

ی قوی است که « طرفین ملزم به خرید و فروش نباشند»فه د که طور مینفه دارد ولذا هر عرفی از این عبارت این و این ظهور به حد 

 الً احت الی که شیخ انصاری مطرح ن وده اند، قابلی ت طرح شدن و ضربه زدن به ظهور را ندارد.اص

 

 په اگر این روایت از نظر سندی حجت شود، از نظر داللی مشکلی نخواهد داشت.

 

 روایت دوم
ْسَناِد َعْن َعِْْد اَّلَِّ ْبِن اْلَْسَ  1 ْعَفٍَّ ِف ق حَِّْب اْْلِ َُ ْعَفٍَّ   قَاَل:َعْْدح اَّلَِّ ْبنح  َُ ُِ محوَسى ْبِن  ْعَفٍَّ َعْن َأِخي َُ ُِ َعِليِ  ْبِن  َُدِ  ُح َعْن  ِن َعْن  َسََْلَح

ُح ِِبَْمَسِة َدرَاِلمَ  َا ََ ْْ ُحَّ ا ِ  بَِعَتََِّة َدرَاِلَم  َ  ثَ ْو َِ  ٍُ ُح ََا َلَْ  َر ُُّ قَاَل ِِ ََ َا  َيْتََِطْ أَ َيَِ  .َْأْ َ َو َرِضَيا 

ُح عَ  ُِ َِِّلَّ أَنَُّح قَاَل:َو َرَوا َََِاِب ْعَفٍَّ ِِف  َُ ُح ِِبَْمَسِة َدرَاِلَم بَِنْقدٍ  ِليُّ ْبنح  َا ََ ْْ ُحَّ ا  ٍُ َُ  2.3بَِعَتََِّة َدرَاِلَم ََِِل َأ

 

 بررسی داللی

ارد و این روایت طبق نقل صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر، نص  است در مسئله مورد بحث )نسیه بفروشد و نقدی بخنرد( د

 طبق نقل قرب االسناد ظهور در مسئله مورد بحث دارد بلکه اظهر این است که ه ان نقد و نسیه است.

 

فرماینند: در این روایت بیع العینه مطرح شده است که از حضرت در مورد مشروعی ت آن سؤال شده است و امام علیه السالم منی

 شند، اشکالی نخواهد داشت.شرط نشده باشد و طرفین راضی به معامله دوم با اگر

ظاهر در بطالن است اعم از « فیه بأس»که مفهوم این روایت این است که اگر شرط در میان باشد، معامله باطل است. )زیرا که 

 عدم بطالن است(« فال بأس»فلذا ظهور بطالن و کراهت نیست 

 خورد )ک ا این که با روایت قبلی نیز ین روایت تقیید میبنابراین روایات مطلقه )چه دال  بر صحت و چه دال  بر بطالن( توسط ا

                                                

 
 .111قرب اإلسناد  -(1)  1

 .100 -127مسائل علي بن جعفر  -(1)  2

 .12؛ ص 18وسائل الشیعة ؛ ج. 3
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 تقیید می خورند(.

 

در روایت تفسیر است و عطف تفسیری است و مشخص کرده است که « واو»البته برخی در این روایت شبهه کرده اند که 

تواند مقی د ه، داللتی ندارد فلذا ن یو این روایت بیش از طیب نف« طرفین راضی باشند»این است که « شرط نکنند»مقصود از این که 

 مطلقات در این باب باشد.

 شود.ولی جواب ه ان است که این احت ال، خالف ظاهر است و اعتنایی به این احت ال ن ی

 په داللت این روایت ت ام است.

 

 بررسی سندی

ی بن جعفر بوده است و  صاحب وسائل که این روایت هم در قرب االسناد از علی بن جعفر نقل شده است و هم در خود کتاب عل

 دسترسی به این کتاب داشته است، آن را نقل کرده است.

 :طریق اولبررسی سندی 

ْعَفٍَّ عَ  َُ ُِ َعِليِ  ْبِن  َُدِ  ْسَناِد َعْن َعِْْد اَّلَِّ ْبِن اْلََْسِن َعْن  ْعَفٍَّ ِف ق حَِّْب اْْلِ َُ َُ َعْْدح اَّلَِّ ْبنح  ُِ محوَسى ْبِن   ْعَفٍَّ   قَالَ ْن َأِخي
 در این طریق دو اشکال )وجه ضعف( وجود دارد:

 :اوالً 

 بِْن الَْحَسِن: توثیق ندارد، ایشان نوه علی  بن جعفر علیه السالم، می
ِ ل باشد ولذا از نوادگان امام صادق علینه السنالم اسنت و َعبِْد ال 

باشد مگنر بنا دلینل عندم وثاقنت او ریم فلذا هر امامزاده ای ثقه میاگر کسی مبنایش چنین باشد که ما مط ئن به وثاقت امامزادگان دا

 تواند وثاقت ایشان را اثبات کند.مشخص شود، می

 ولی ما چنین نظری را قبول نداریم )و چه بسا کسی هم قائل نباشد( و لذا این طریق با مشکل مواجه است.

 :ثانیاً 

کند ولی این کتاب به طریق متواتر یا معتبر برای ما اثبات سناد نقل میصاحب وسائل این روایت را مستقی اً از کتاب قرب اال

نشده است زیرا که واضا است طریق متواتر به این کتاب نداریم و از طرفی طریق واحد معتبر نیز به این کتاب نداریم زیرا که هر چند 

ولی آن طریق تشریفاتی است ، زیرا که آن طریق به  صاحب وسائل در خات ه، طریق صحیحی را به کتاب قرب االسناد ذکر کرده است

 خات ه صاحب وسائل فرموده است که:نسخه ای که در دست صاحب وسائل موجود بوده است، نبوده و شاهد این ادعا این است که در 

 .1«روایة ولده مح د کتاب قرب اإلسناد: للشیخ؛ الثقة؛ الجلیل، ال عت د، عبد ال ل بن جعفر، الح یري.»

                                                

 
 155، ص: 20وسائل الشیعة، ج .1
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بوده است یعنی راوی آخر را که « ولده مح د»به نقل از  په نسخه ای از قرب االسناد که در اختیار صاحب وسائل بوده است،  

ثنی ...... عن مح د بن عبدال ل بن جعفر عن ابیه»این کتاب را نقل کرده است باید این گونه باشد که  در حالی که طریقی صاحب « حد 

باشد ن ی« مح د بن عبدال ل بن جعفر»رسد و در طریق شیخ طوسی در فهرست به قرب االسناد طوسی می کند به شیخوسائل نقل می

شود نسخه ای که در اختیار صاحب وسائل بوده است، هیچ ارتباطی با نسخه ای که در اختیار شیخ طوسی بوده است، ولذا مشخص می

 سی به نسخه قرب االسناد دسترسی داشته است.ندارد، په ن ی توان گفت که صاحب وسائل از طریق شیخ طو

بنابراین در طریق اول صاحب وسائل این دو مشکل وجود دارد ولذا باید به بررسی طریق دوم صاحب وسائل برای این روایت، 

 یعنی طریق صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر ب ردازیم:

 

 

 

 بررسی سندی طریق دوم:

ْعَفٍَّ  َُ ُح َعِليُّ ْبنح  َََِاِبُِ  َو َرَوا  ِِف 
و سایر واسطه ها از فقهاء و اجنالء و ثقنات در طریق مرحوم صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر، عبدال ل بن حسن وجود ندارد 

رسد و شیخ طوسی در فهرست به کتاب علی بن و از طرف دیگر طریق صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر به شیخ طوسی می هستند

 شود.په این طریق صحیحه می رد.جعفر، طریق صحیا دا

 بنابراین برخی از فقها قائل به صحیحه بودن روایاتی هستند که صاحب وسائل مستقی اً از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است، 

گرچه برخی با این مبنا مخالفت کرده اند. )به این دلیل که طرق صاحب وسائل تشریفاتی بوده است و طریق به نسخه ای خاص 

شته است )نه س اعة و نه قرائة و نه اجازة طریقی نداشته است( فلذا طرق صاحب وسائل اعتباری ندارد و به ه ان نسخه های ندا

متداول در بازار دسترسی داشته است فلذا طریق به عنوان کتاب است نه به نسخه ای خاص از کتاب؛ تنها در مورد کتب اربعه از آن 

 ی به بررسی طریق صاحب وسائل به آن کتب را نداریم.جهت که متواتر بوده اند، نیاز

 

نتیجه تا این جای بحث : ادله بطالن بیع العینه یا تفصیل ه گی اشکال داشتند )سنداً او داللة او کلیه ا( ولذا اطالقات صحت 

 ن نقدی با مشکلی مواجه نیست.بیع العینه )چه با شرط و چه بدون شرط( باقی می مانند و نتیجه این است که این راه کار برای تامی

 ولی دو اشکال مهم در بحث باقی می ماند که اگر آن ها جواب داده شوند، این نتیجه، نهایی خواهد شد:

 

 اشکال اول:

 مرحوم شهید فرموده است که:

ی نیست، یعنی صرفاً به دنبال صورت سازی می صی که شرط و شخباشند در بیع العینه اگر شرط وجود داشته باشد، قصد جد 

 می کند که این کاال را می خرم به شرط این که از من نیز بخرید، قصد جدی برای معامله ندارد و ظاهر سازی کرده است ولی قصد 
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 واقعی خریدار گرفتن پول است و قصد واقعی فروشنده نیز این است که سود به دست بیاورد از طریق پول دادن.

شود و در نتیجه طبق این اشکال، هر دو معامله باطل خواهد بود، زیرا که مله باطل میاز طرف دیگر با انتفای قصد جدی معا

معامله اول بدون قصد جدی بوده است ولذا باطل است و در معامله دوم، خریدار مالا نبوده است که کاال را بفروشد و فروش کاال به 

 مالا آن، بی معنا است، فلذا معامله دوم نیز محقق نشده است.

 

 جواب نقضی:

خود ش ا در ه ین بیع العینه در صورتی که در ض ن معامله شرط نکرده باشند، قائل به صحت هر دو بیع شده اید، در حالی که 

 اگر قصد جدی در میان نیست ، فرقی بین بودن یا نبودن شرط نیست و باید در هر دو صورت معامله ها باطل باشند.

خرد، و فروشد و او نیز میدانند که طرف مقابل دو مرتبه میفته شد که هر دو میه ان طور که روایت یونه شیبانی گ

 قصدشان ه ین است و طبق اشکال ش ا، قصد جدی بر معامله ندارند.

 

 جواب حلی:

در این موارد )چه با شرط و چه بدون شرط( قصد جدی وجود دارد و واقعا میخرد، ولذا اگر کاال را خرید و تحویل گرفت ولی 

 قبل از معامله دوم، کاال از بین رفت، واضا است که از جیب مشتری رفته است.

 

 شود و وجود قصد جدی بسیار محل شبهه است، مثل این که :البته با این حال در بعضی موارد این اشکال تقویت می

میلیون تومان به  200یلیارد و کاالیی کم ارزش را به قی ت باال معامله می کنند مثل این که یا خودکار را به قی ت یا م

و پول آن را تحویل  فروشدبه صورتی نقدی به ه ان بایع به قی ت یا میلیارد می ه ان خودکار را خرد و س هصورت نسیه می

 گیرد.می

عاً ربا در این موارد باید گفت که صرفاً صورت سازی است و واقعاً قصد جدی وجود ندارد و ن ی توان حکم به صحت آن کرد و واق

 است و چه بسا روایت یونه الشیبانی، ناظر به این موارد باشد.

په اگر از مواردی باشد که واضا و روشن است که حیله ای است برای ربا و قصد جدی برای معامله ندارند، ن ی توان حکم به 

 باشد.صحت آن ن ود و واقعاً ظلم و ربا می

 


