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 )قرارداد ِریپُو( تأمین نقدینگی
 کار از جهت شرعی بررسی شد.وجود دارد که سه راهتأمین نقدینگی کارهایی بود که برای راهبحث در 

 کار چهارمراه
ی شود که: شخصباشد که به این صورت واقع میمی« بیع الشرط»یا همان « بیع الخیار»یکی از معامالتی که در فقه مطرح است 

آوردم، کند که مثالً اگر تا فالن زمان )یا سر فالن زمان مشخص(، پول اینن کناال را پن فروشد و در ضمن معامله شرط میکاالیی را می

 کاال را به من بازگردانید.

مغازه خود شود به این صورت که شخصی که به پول نقد نیاز دارد، کارخانه یا از همین معامله برای تأمین نقدینگی استفاده می

کند که اگر سر سال جدید، پول شما را پ  دادم، کارخانه یا گیرد و شرط میفروشد و پول را میمیلیارد می 111را نقداً به قیمت 

که خریدار نیز ترغیب به این کار فرمایند که این معامله اشکالی ندارد  و صحیح است و برای اینمغازه را به او پ  بدهد، که فقها می

 آید:و سود به دست بیاورد، دو راه وجود دارد که در واقع دو صورت برای این راه کار به دست می شود

ت )مثالً یکساله( کاال در اختیار خریدار قرار میصورت  گیرد تا از آن استفاده کند: البته در واقعی ت محقق در اول: در این مد 

شوند، استفاده هایی که رهن کامل میتوان در مشروعیت اجاره خانهز این صورت میشود ولی اخارج، معموالً از این صورت استفاده نمی

گونه معامله کنند که آن خانه را بخرد )به همان قیمت که باشد( اینکرد، یعنی به جای رهن کامل )که در واقع قرض الحسنه می

ا پ  آورد، خانه را به او بازگرند فلذا بعد سال دیگر پول رخواست به عنوان قرض ن رهن ن پرداخت نماید( و شرط نماید که اگر یک می

گیرد، بدون این که مبتال به اجاره و یا ربا شده دهد و خانه را پ  میاز یک سال، صاحب خانه قبلی همان مقدار پول را تحویل می

 ها همین کار است.هباشند. بنابراین برای فرار از ربا در بحث رهن کامل یا رهن و اجاره، یکی از بهترین را

 

که پول را در یک سال دیگر، پ  آوردم، کاال را به او پ  بدهد و کند که بعد از این فروشد و شرط میصورت دوم: کاال را می

ت )مثالً یکساله( کاال را به او )فروشنده اول( اجاره بدهد تا ماهیانه اجاره آن را بدهم. )میهمچنین شرط می روشد فکند که در این مد 

کنند که در این یک سال منافع خانه متعل ق به کنند بلکه شرط میکه شرط اجاره هم نمیبه صورت بیع الخیار و شرط اجاره( و یا این

ت مسلوب المنفعة باشد.  فروشنده باشد و خریدار در این مد 

 

 

 کار چهارمأدله مشروعیّت راه
ت داده اند.نوع فقها در مورد مشروعی ت این راه کار، حکم به   صح 

 ادله ای که در این مقام برای حکم به صحت وجود دارند، عبارتند از:
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 دلیل اول: تمسک به عمومات

باشد، زیرا که بیع انجام شده است و دلیل اول برای حکم به صحت این نحوه از معامله،تمسک به اطالقات و عمومات معامالت می

دهد، کاال را بنه خنود او بازگردانندل البتنه در ادامنه در منورد نحنوه سال دیگر که پول آن را پ  میدر ضمن آن شرط شده است که یک

 شرط نتیجه و انفساخ بیع است . باشد یا به معنایحق  فسخ می شرط فعل و برگشت کاال بحث خواهیم کرد که آیا به معنای

گردد و شامل اصل بیع و شروط ضمن آن می« مومنون عند شروطهمال»و « ال ل البیع احل»و « اوفوا بالعقود»و عمومات اطالقات 

ت این نوع معامله و این نوع قرارداد بازخرید است.  مقتضای این اطالقات و عمومات، صح 

ت شده باشد، آیا مستلزم غرر می شود یا لکن شبهاتی در صحت این بیع وجود دارد همچون این که اگر جعل خیار در طول مد 

 شود.مباحث در ادامه مطرح می خیر؟ که این

 

 دلیل دوم: تمسک به أدله خاّصه 

ت این نحوه از معامله، به آن ها استناد کرده اند: ه ای در مقام وجود دارد که برخی فقها برای حکم به صح   روایات خاص 

 روایت اول: سعید بن یسار

ي ٍّ اْْلَْشَعريي ي َعنْ 
ي ي ْبني النُّْعَماني َعْن َسعييدي ْبني َيَسارٍّ قَاَل: ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن َأِبي َعلي

َِبي َعْبدي اَّللَّي  ُمحَمَّدي ْبني َعْبدي اْْلَبَّاري َعْن َعلي ق حْلتح ْلي
َاليطح أحََّنساً ميْن أَْهلي السََّوادي َو َغْْييهيْم فَ َنبييعحهحْم َو نَ ْرَبحح َعَلْيهيْم ليْلَعَشَرةي اثْ ََنْ عَ  رح َذليَك فييَما بَ ْيَنَنا َو بَ ْْيَ شَ ع إيَّنَّ ُنح َر َو اْلَعَشَرةي َثََلثََة َعَشَر َو ن حَؤخ ي

هي بيَذليَك اْلَمالي الَّذيي فييهي اْلَفْضلح  َع َو ق َ السََّنةي َو ََنْويَها َو َيْكتحبح لََنا الرَّجحلح َعَلى َداريهي أَْو َعَلى أَْرضي ََ ًً َقْد  رَا َبَض الثََّمَن ميْنهح  الَّذيي َأَخَذ مينَّا شي
ًَ اْلَوْقتح َو لَْ  فَ َنعيدحهح  ًَ فَإيْن َجا رَا ْلَمالي إيََل َوْقتٍّ بَ ْيَنَنا َو بَ ْيَنهح َأْن نَ رحدَّ َعَلْيهي الش ي َي  ًَ ًي فَ َقاَل أََرى  إيْن هحَو َجا رَا لدَّرَاهيمي فَ هحَو لََنا َفَما تَ َرى ِفي الش ي َي ََيْتيَنا 

ْلَمالي ليْلَوْقتي فَ رحدَّ َعَلْيهي. أَنَّهح َلَك إينْ  َي  ًَ  لَْ يَ ْفَعْل َو إيْن َجا

ْثَلهح  َو َرَواهح الصَّدحوقح ِبييْسَناديهي َعْن َسعييدي ْبني َيَسارٍّ  ي ي ْبني النُّْعَماني َو عحْثَماَن بْ  مي
ني ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسني ِبييْسَناديهي َعني اْلْحَسْْيي ْبني َسعييدٍّ َعْن َعلي

يعاً َعْن َسعييدي ْبني َيَسارٍّ   1.ََنَْوهح  عييَسى َجَي

 بررسی داللی

 باشد.مقصود از اهل سواد، مناطق کوهستانی اطراف ایران و عراق مثل کرمانشاه و... می

 11یا  12باشد،  تومان می 11ها رفت و آمد و معامله داریم و کاالیی که قیمتش گوید که ما با اهل سواد و غیر آنراوی می

ها مهلت ها فروختیم، یک سال به آنجایی که پول نقد ندارند، بعد از این که مبیع را به آنبریم و از آنفروشیم و سود میتومان می

 نویسد که خانه یا زمین خود را به شما فروختم و آن بدهی را به عنوان ثمن این دهیم به این صورت که خریدار برای ما چنین میمی
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تی که به او مهلت داده شده است، دهیم که نتیجه این میخانه یا زمین قرار می شود که ثمن را نیز قبض کرده است، سپ  اگر در مد 

گردانیم. ولی اگر زمان تمام شد )مثالً ثمن کاالیی که به او فروخته شده است، را تحویل به ما بدهد، آن خانه یا زمین را به او بازمی

شود. نظر شما در مورد این معامله )خریدن دوم( شت( و او پول و بدهی اش را پرداخت نکرد، آن زمین و خانه مال ما مییکسال گذ

 اشکالی دارد؟

شود ولی اگر مال را آورد، باید خانه و زمین را به او اگر پول را نیاورد، خانه و زمین مال شما می فرمایند:امام علیه السالم می

 برگردانید.

 

نویسد که گوید که چنین میدر ابتدای میاهر این روایت این است که معامله دوم، بیع است نه تضمین و رهن، زیرا که راوی ظ

، پ  در واقع یک معامله رخ داده است، به این صورت که خانه سؤال کرده است« شراء»از نیز و در نهایت  «اَع َو قَبََض الثََّمَن ِمْنه  قَْد بَ »

دهیم ست و پول آن را نیز پرداخت کرده است ولی گفته شده است که اگر پول آن را تا یکسال دیگر بیاورید، خانه را پ  میرا خریده ا

 ماند و امام علیه السالم فرمودند که چنین معامله ای اشکال ندارد.و إال  خانه در ملک من می

 وع و صحیح است.کند که بیع الخیار یا بیع شرط، مشرفلذا این روایت داللت می

 

 بررسی سندی

دون ثالثه )مرحوم کلینی، صدوق و شیخ طوسی( این روایت را از سعید بن یسار نقل کرده اند ولذا این روایت هم در کنافی محم 
1 

 این روایت ذکر شده است. 3هیو هم در فق 2و هم در تهذیب

 سند مرحوم کلینی:   

ي ٍّ 
ي ي ْبني النُّْعَماني َعْن َسعييدي ْبني َيَسارٍّ ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوَب َعْن َأِبي َعلي

 اْْلَْشَعريي ي َعْن ُمحَمَّدي ْبني َعْبدي اْْلَبَّاري َعْن َعلي
 

 سند مرحوم کلینی صحیح است:

 باشند.باشد و ثقه است و سایر روات نیز از اجالء و ثقات میأَبِي َعلِيٍّ اْْلَْشَعِريِّ که همان احمد بن ادری  می

 

 حوم شیخ: سند مر
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ي ي ْبني النُّْعَماني َو عحْثَماَن ْبني عييَسى  

يعاً َعْن َسعييدي ْبني َيَسارٍّ ُمحَمَّدح ْبنح اْلََْسني ِبييْسَناديهي َعني اْلْحَسْْيي ْبني َسعييدٍّ َعْن َعلي  َجَي
و نتیجه گرفتیم کنه در فهرسنت قطعناً طریق مرحوم شیخ به حسین به سعید در مشیخه و فهرست، قبالً توضیح داده شده است 

 صحیح است و در مشیخه نیز علی التحقیق و نظر مختار ما، صحیح است.

 باشند.سایر روایت نیز همگی ثقه می

البته در مورد عثمان بن عیسی اختالف وجود دارد ولی چون توثیق دارد و از واقفی بودن برگشته است فلذا علی التحقیق ثقه 

 شود زیرا که ایشان و علی  بن نعمان، هر دو از سعید بن یسار نقل کرده اند.اگر ثقه هم نباشد، مشکلی ایجاد نمیاست، هر چند که 

 

 سند مرحوم صدوق:

 َرَواهح الصَّدحوقح ِبييْسَناديهي َعْن َسعييدي ْبني َيَسارٍّ 
 سند مرحوم صدوق به سعید بن یسار عبارت است از:

عن ُمم د بن اْلسن الصف ار، عن أمحد بن ُمم د  -رضي اَّلل  عنه -قد رويته عن ُمم د بن اْلسنو ما كان فيه عن سعيد بن يسار ف
 1بن عيسى، عن أمحد بن ُمم د بن أِب نصر البزنطي ، عن املفض ل، عن سعيد بن يسار العجلي  اْلعرج اْلن اط الكوِف

   باشد.که از ثقات و اجالء می باشدمی« هرضوان ال ل تعالی علی»، مرحوم ابن ولید  ُمم د بن اْلسنمقصود از 

د بن الحسن الصف ار از ثقات و اجالء می نل»باشد، لکنن تنهنا باشد و سایر روات نیز از اجالء و ثقات میمحم  محنل کنالم « المفض 

ل بن عمر الجع»ن روایت مقصود است، که با توجه به قرینه راوی و مروی عنه در ای هنا اختالفنی اسنت و است و ایشان بنین فق« فیمفض 

باشد و که بنه بررسنی دانند، همچنین در کتب رجالی نیز در مورد ایشان اختالف میدانند و برخی دیگر او را ثقه نمیبرخی او را ثقه می

 پردازیم:ایشان می

 «   فیمفّضل بن عمر الجع»بررسی وثاقت 

ا السالم( ذکر کرده است ولی توثیق و تضعیفی برای او ذکر شیخ در رجالش، ایشان را در اصحاب امام صادق و امام کاظم )علیهم

 .2نکرده است

 گونه فرموده است: مرحوم نجاشی در مورد ایشان این
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و قیل أبو محمد الجعفي کوفي فاسد المذهب مضطرب الروایة ال یعبأ به. و قیل إنه کان خطابیا. و قد  مفضل بن عمر أبو عبد ال ل »

 .1«مصنفات ال یعول علیهاذکرت له 

شود و برخی گفته اند که از اصحاب هم مذهبش فاسد )غالی است( و مضطرب الروایت است ولذا به روایت او اعتنا نمی

ابوالخطاب بوده است که در زمان امام باقر علیه السالم، جزو اصحاب امام بودند ولی منحرف شدند، و برای او کتاب های ذکر شده است 

 کتب قابل اعتماد نیستند.ولی آن 

 ضعیف است.« مفضل بن عمر»شود که به نظر ایشان که از این تعابیر فهمیده می

 و همچنین ابن غضائری در کتابی که به او منسوب است، چنین گفته است:

لغالة في حدیثه ء کثیر و حمل االمفضل بن عمر الجعفي أبو عبد ال ل ضعیف متهافت مرتفع القول خطابي. و قد زید علیه شي»

 .2«حمال عظیما. و ال یجوز أن یکتب حدیثه. و روى عن أبي عبد ال ل و أبي الحسن علیهما السالم

 بنابراین ایشان را ابن غضائری و نجاشی، تضعیف کرده اند.

 :، لکن باید گفت کهافتدکه اگر در همین حد  باشد، باید گفت که سند مرحوم صدوق به این روایت از اعتبار می

 اوالً: کتاب ابن غضائری چون ثابت نیست که همان کتاب ابن غضائری باشد، تضعیف نوشته شده در آن، اعتباری ندارد.

وجود « مفضل بن عمر»ثانیاً: هر چند کتاب نجاشی معتبر است و تضعیف کرده است، لکن وجوه متعدد زیادی برای اثبات وثاقت 

-جه آن وجوه دیگر، برای تضعیف نجاشی اعتباری باقی نمی ماند و در نهایت به اطمینان میدارد که برخی بسیار محک م هستند و با تو

 شخصی ت جلیل القدر و ثقه ای بوده است.« مفضل بن عمر»رسیم که 

 ه اثبات وثاقت مفضل بن عمرووج

 :وجه اول

کند، این طور فرموده السالم( نقل میشیخ مفید در کتاب ارشاد در بحثی که روایاتی برای اثبات امامت موسی بن جعفر )علیه 

 است:

 )فصل ِف النص عليه َإلمامة من أبيه ع( 

َماَمةي ميْن َأِبي َعْبدي اَّللَّي الصَّاديقي ع َعَلى ابْنيهي َأِبي اْلََْسني محوَسى ع إْلي َي ميْن شحيحوخي َأْصَحابي َأِبي َعْبدي اَّللَّي َو  َفميمَّْن َرَوى َصرييَح النَّص ي 
ًي الصَّاْلييَْي ريْضَوانح اَّللَّي َعَلْيهيْم اْلمحَفضَّلح  َو بيطَانَتيهي َو ثيَقاتيهي  تيهي َخاصَّ   3ْبنح عحَمَر اْلْحْعفييُّ َو محَعاذح ْبنح َكثيْيٍّ ... . اْلفحَقَها

 بفرماید ایشان ثقه که شیخ مفید فرماید که ایشان جزو ثقات امام صادق علیه السالم بوده است )نه اینیعنی شیخ مفید می

                                                

 
 .114هذا.../المیم/ومنالنجاشي/بابرجال. 1

 .17أحمد.../بنالغضائري/سهلإلبنالغضائري/الرجالابن .2

 .214ل ص 2اإلرشاد في معرفة حجج ال ل علی العباد ل ج. 3
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و محرم اسرار حضرت بوده اند و مشایخ اصحاب  باشند(هستند، بلکه فرموده است که ایشان از ثقات و خواص امام صادق علیه السالم می

 هستند و هم فقیه هستند و هم صالح هستند. و به عنوان نفر اول، مفضل بن عمر را ذکر کرده است.

 شود.و نقل شیخ مفید، مفضل بن عمر از ثقات و خاصة و بطانة امام صادق علیه السالم میبنابراین طبق شهادت 

 

شوند و در کنند و ساقط میممکن است کسی بگوید، حداکثر این است که این توثیق با تضعیف مرحوم نجاشی، معارضه می

 ماند.باقی نمی« مفضل بن عمر»نهایت دلیلی برای اثبات وثاقت 

گوییم که به فرض که همین یک وجه را برای اثبات وثاقت ایشان داشتیم و این وجه سبب اطمینان شخصی می ولی در جواب

باشد، زیرا که اوالً مطلب نجاشی، شهادت گوییم که این توثیق بر تضعیف مرحوم نجاشی مقدم میدر عین حال میبه وثاقت نشود، 

باشد، ولذا اخبار از ضعف است نه شهادت به ضعف،  نی دارد و شهادت از روی ح  نمیها سال با مفضل، فاصله زماهباشد زیرا که دنمی

برسیم و آن معاصر که از « مفضل»باشد و او نیز از استادش، تا به معاصر و از این جهت حجت است که اخبار نجاشی از استادش می

سخن شیخ مفید نیز مطرح است بنابراین این جا ما دو خبر شیوخ و اجالء بوده است، او را تضعیف کرده است و همین بیان در مورد 

 داریم:

یک خبر از نجاشی در مورد ضعف مفضل و یک خبر شیخ مفید در مورد وثاقت )یعنی شیخ مفید نیز از طریق استادش و او نیز 

و ثقه  انددانستهر خودشان میبا واسطه استادش و همین طور تا از خود امام صادق علیه السالم شنیده اند که مفضل را محرم اسرا

اند، به ما رسیده است، ولی آن تضعیف در مقابل توثیق شیخ مفید ارزشی ندارد زیرا که شیخ مفید از جانب خود نگفته است دانستهمی

ل بن عمر»که  صی را توثیق دانند و وقتی معصوم شخثقه است بلکه کأن  که گفته است که امام صادق علیه السالم او را ثقه می« مفض 

کنند بلکه از آن جایی کرده باشد و غیر معصوم ولو عادل باشد، همان شخص را تضعیف کرده باشد، این دو مطلب با یکدیگر تعارض نمی

ت یا خبر نجاشی از تضعیف مفضل بن عمر، امری قطعی نیست بلکه چه بسا اشتباه دکه احتمال اشتباه غیرمعصوم وجود دارد، شها

گویند، وقتی در مقابل این سخن، حضرت سخنی دیگری میچون عادل است، قول او در سایر موارد حجت است( ولی کرده باشد )و 

جایی که این دو محتوا با یکدیگر تعارض ندارند و قول معصوم بر باشد. فلذا از آنکنیم که سخن غیرمعصوم، خطا مییقین پیدا می

کند با خبر ثقه ای که ای که سخن عادلی را نقل میقه نیز چنین است یعنی خبر ثقهغیرمعصوم، مقدم است بنابراین در مورد خبر ث

م است.کند، بلکه خبر ثقه ای که قول معصوم را نقل میکند، تعارض نمیقول امام صادق علیه السالم را نقل می  کند، مقد 

م میبنابراین تضعیف نجاشی بی اعتبار می  شود.شود و توثیق شیخ مفید، مقد 

 :وجه دوم

 ابن شهر آشوب در مورد ایشان فرموده است:

 1و روى صريح النص عليه َإلمامة من أبيه ثقات منهم أخوه علي و إسحاق و املفضل بن عمر اْلعفي و معاذ بن كثْي و...

                                                

 
 .121ل ص 1مناقب آل أبي طالب علیهم السالم )البن شهرآشوب( ل ج. 1
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، که البته همین نیز «ثقات»ت که مقصود ثقات امام صادق علیه السالم باشد، بلکه فرموده اس« ثقاته»البته ایشان نفرموده است 

 شود.دال بر توثیق می

 

 وجه سوم:

ایشان در اسانید کامل الزیارات واقع شده است فلذا برای کسانی مثل صاحب وسائل که قائل هستند که تمام رواتی که کامل 

 شود.باشند، وثاقت ایشان اثبات میباشند، ثقات میالزیارات می

 داریم.البته ما این مبنا را قبول ن

 

 وجه چهارم:

ی واقع شده است که طبق نظر برخی بزرگان مثل مرحوم خویی، کسانی که در تفسیر علی بن ابراهیم، واقع  ایشان در تفسیر قم 

 باشند.شده اند، همگی ثقات می

 این وجه نیز از جهت کبری، محل کالم است.

 

 وجه پنجم:

ل بن عمر»جعفر بن بشیر از   .1ستروایت نقل کرده ا« مفض 

 .2مرحوم نجاشی در مورد جعفر بن بشیر فرموده است که: روی عن الثقات و رووا عنه

 که برخی از این جمله استظهار کرده اند که تمامی مشایخ و شاگران جعفر بن بشیر، ثقه بوده اند.

 از این جمله این است که:البته مرحوم خویی و آیت ال ل سیستانی به این استظهار اشکال کرده اند و فرموده اند که مراد 

کرده اند که نتیجه این می شود که بسیاری از مشایخ و شاگردان کرده است و کثیراً ثقات از او نقل میکثیراً از ثقات نقل می

 شود.باشند ولذا برای موارد مشکوک این وجه مفید نخواهد بود زیرا که شبهه مصداقیه میجعفر بن بشیر، ثقه می

 این کبری تمام است.لکن به نظر ما 

 وجه ششم:

 اعتماد و توثیق مرحوم شیخ نسبت به ایشان، در تهذیب و استبصار:

                                                

 
 علي بن إبراهیم عن صالح بن السندي عن  جعفر بن بشیر عن  المفضل بن عمر قال قال أبو عبد ال ل ع محمد بن یعقوب عن[ : 21/1] 2/214الکافي/. 1

]ضمیر[ عن محمد بن الحسین عن  جعفر بن بشیر عن  عن سعد بن عبد ال ل  محمد بن الحسن بن علی الطوسی[ : 471/5/1] 2/151اإلستبصار/

 .مفضل بن عمر قال دخل النباجي علی أبي عبد ال ل ع... فقالال
 .115الجیم/النجاشي/بابرجال. 2
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 کند:سپ  مطلبی را بیان می  کنندایشان در ابتدا روایت زیر را نقل می

لت علی  أبي عبد و أما ما رواه محمد بن أحمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن سنان عن  مفضل بن عمر قال دخ

ال ل ع... فقال فأول ما في هذا الخبر أنه لم یروه غیر محمد بن سنان عن المفضل بن عمر و محمد بن سنان مطعون علیه ضعیف جدا و 

 1ما یستبد بروایته و ال یشرکه فیه غیره ال یعمل علیه

 

کند و که در واقع روایتی را که نقل کرده است و سپ  در مقام اشکال سندی، فقط نسبت به محمد بن سنان اشکال می

گفت که ضعیف است یا شود که مفضل بن عمر در نظر شیخ ثقه بوده است و إال  میگوید ایشان ضعیف هستند فلذا مشخص میمی

ضی  به مفضل بن عمر نکرده است و فقط متعرض محمد بن سنان شده است، کشف حداقل مجهول است، پ  این که هیچ گونه تعر 

 کنیم که مفضل بن عمر در نزد شیخ ثقه بوده است.می

شود لکن به عنوان مؤید بر وثاقت است، که البته قبالً نیز گفته شده است که این قیبل موارد، شهادت بر وثاقت راوی قلمداد نمی

 .مفید باشد در کنار سایر وجوه، تواندراوی می برای تحصیل اطمینان به وثاقت

 وجه هفتم:

، ولذا مرحوم صدوق به ایشان اعتماد کرده است و بدو سند فقیه واقع شده است و در مشیخه نیز به ایشان طریق ذکر کرده است

 توان حکم به وثاقت ایشان نمود:به دو تقریب می

 تقریب اول:

مرحوم صدوق د، صاحبان کتبی هستند که شوها طریق ذکر میشوند و در مشیخه به آنکسانی که در بدو سند فقیه واقع می

مفضل بن »روایات فقیه را از آن ها استخراج کرده است و آن کتاب ها معول علیه و مرجع بوده است، فلذا مؤلف آن کتب من جمله 

 آمده است: شود زیرا که مصداق این جمله مرحوم صدوق هستند که در مقدمهثقه می« عمر

ع يعح َما فييهي محْسَتْخرٌَج ميْن كحتحبٍّ َمْشهحورَةٍّ َعَلْيَها اْلمحَعوَّلح َو إيلَْيَها اْلَمْرجي  2َو َجَي

شود، زیرا الزمه این که کتابی معول علیه عند الفقها باشد، این است که مؤل ف آن کتاب نیز مورد ولذا وثاقت ایشان اثبات می

 اعتماد فقها بوده است.

 تقریب دوم:

حَّتيهي  »کنم که مرحوم صدوق در مقدمه فرموده است که در این کتاب روایاتی را نقل می  َو أَْعَتقيدح فييهي أَنَّهح ححجٌَّة فييَما  َأْحكحمح بيصي
 

                                                

 
 .[ 1141/27/1] 7/141یب/التهذ. 1

 .1ل ص 1من ال یحضره الفقیه ل ج. 2
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باشد و راویان آن من جمله، مفضل بن عمر، می فلذا روایتی که از مفضل بن عمر نقل کرده است، صحیحه« 1بَ ْيَني َو بَ ْْيَ َرِب ي تَ َقدََّس ذيْكرحه

 باشند.ثقه می

ت روایت بر اساس  ت با شهادت به وثاقت متفاوت است و تالزمی ندارد زیرا چه بسا حکم به صح  لکن گفته شد که حکم به صح 

مقدمه، دال  بر وثاقت راویان کتاب  روایت یا قرائن محفوفه و... بوده باشد، فلذا این جمله دردالئلی دیگر همچون موثوق الصدور بودن 

  باشد. فقیه نمی

 

 باشد.پ  تقریب اول، تقریب خوبی می

 

 وجه هشتم:
امام صادق علیه السالم بر ایشان اعتماد کرده است و جزو خواص حضرت بوده است فلذا برخی بزرگان در مورد مفضل بن عمر 

که امام صادق علیه السالم، برای ایشان یک حدیث اختصاصی توحیدی امالء گفته اند که: برای جاللت مفضل بن عمر همین کافی است 

باشد و در توحید آورده شده است و هر کسی شایستگی دریافت این مطالب را ندارد فلذا مشخص فرموده اند که در حد  یک کتاب می

رده اند. روایت آن چنان با عظمت است که شود که مقامی نزد حضرت داشته است که حضرت این حدیث طوالنی را به او امالء کمی

 . پ  شخصی ت مورد اعتماد امام صادق علیه السالم بوده است.2نجاشی در مورد آن فرموده است که اسم این روایت کتاب فکر است

 توان به عنوان مؤیدی برای وجه اول نیز ذکر شود.البته این وجه را می

 نهموجه 

 گوید که:کند، میدر زمانی که سفراء ائمه علیهم السالم را نقل می مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه،

ه ای دیگر ممدوح هستند ه ای مذموم هستند و عد  ، سپ  یکی از ممدوحین را 3سفراء ائمه علیهم السالم دو دسته هستند، عد 

 ست.که از سفرای ائمه )علیهم السالم( بوده است و ممدوح بوده ا 4کندبیان می« مفضل بن عمر»

 و چه توثیقی از این باالتر که شخصی سفیر امام و متولی  امر امام باشد.

 شود ولی در واقع چنین نیست، زیرا مگر البته برخی گفته اند که صرف وکیل و متولی امر بودن، دلیل وثاقت شخص نمی

                                                

 
 .1ل ص 1من ال یحضره الفقیه ل ج. 1

 .و له کتاب یوم و لیلة، و کتاب فکر: 114رجال النجاشي، ص:  .2

ر من کان سفیرا حال الغیبة نذکر طرفا من أخبار من کان یختص بکل إمام و یتولی له اْلمر علی وجه من اإلیجاز و نذکر من کان ممدوحا و قبل ذک. 3

 (115الغیبة )للطوسي(/ کتاب الغیبة للحجة، النص، ص: ) منهم حسن الطریقة و من کان مذموما سیئ المذهب لیعرف الحال في ذلك.
 (411الغیبة )للطوسي(/ کتاب الغیبة للحجة، النص، ص: ) و منهم المفضل بن عمر مران بن أعینفمن المحمودین ح. 4
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برسد نسبت به وکیل امام علیه السالم، پ  حتماً مورد شود شخصی وکیل و متولی امر شخصی باشد ولی مورد اعتماد او نباشد، چه می

 اعتماد امام علیه السالم بوده است.

 وجه دهم: 

 از ایشان روایت نقل کرده اند. و ابن ابی عمیر و... روایت اصحاب اجماع مثل یون  بن عبدالرحمن

قبالً نیز گفته شد که در مورد کبرای این وجه و  فلذا اگر این مبنا را قبول داشته باشیم ، از جهت صغروی اشکالی ندارد، هر چند

 معنای عبارتی که در توصیف اصحاب اجماع گفته شده است، خدشه داریم. 

 وجه یازدهم:
 ابن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از ایشان روایت نقل کرده اند.

ن یوثق بهالیروون و ال یرسلون »گویند مشایخ ثالث طبق مبنای کسانی که می  «.إال  عم 

 وجه دوازدهم: 

 باشد.ایشان کثیر الروایت می

 طبق مبنای کسانی که قائل هستند که کثرت روایت داللت بر وثاقت دارد.

 وجه سیزدهم:

ال و... از ایشان، روایت نقل کرده اند.  اجالئی همچون یون  بن عبدالرحمن، ابن ابی عمیر، ابن فض 

 یند روایت اجالء از شخصی، داللت بر وثاقت آن شخص دارد.گوطبق مبنای کسانی که می  

 

 وجه چهاردهم: 
 احمد بن محمد بن عیسی از ایشان با واسطه روایت نقل کرده است.

طبق این بیان که: احمد بن محمد بن عیسی بسیار دق ت داشته است که از ضعفاء روایتی نقل نشود و اگر کسی از ضعفاء، روایت 

شود که او را ثقه کرد، خود او با واسطه از مفضل بن عمر، روایت نقل کرده است فلذا مشخص میا از قم بیرون میکرد، او رنقل می

 دانسته است.می

 لکن همان طور که قبالً گفته شد، این کبری مخدوش است.

 وجه پانزدهم:

 ابن ولید از ایشان با واسطه روایت نقل کرده است.

ه چنان دقتی داشته است که روایات یون  بن عبدالرحمن را در جایی که محمد بن عیسی بن طبق این بیان که: ابن ولید ک

ه زیادی نقل کرده است، عبید، منفرداً نقل کرده است، استثناء می کند و یا روایاتی که محمد بن احمد بن یحیی در نوادر الحکمة از عد 

ه  کنم.ها را نقل نمیگوید که من روایات آنکند و مییای از روایانی که در آن جا آمده است را استثناء معد 

ل بن عمر، روایات فراوانی نقل کرده است، فلذا مشخص می  دانسته است.شود که او را ثقه میحال که ایشان از مفض 

 حدیث نقل  کند که ایشان با واسطه از غیر ثقهکبرای این وجه نیز به نظر ما ناتمام است، زیرا که آن استثنائات کشف نمی
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 کرده است، بلکه معنای دیگری دارد که در جای خودش بیان شده است.نمی

 

 وجه شانزدهم:

ه او را رجالشمفضل بن عمر از اصحاب امام صادق علیه السالم می نقل کرده است یعنی  باشد و جزو آن دسته است که ابن عقد 

این است که مرحوم شیخ طوسی در رجالش، مفضل بن عمر را در قسم مرتبی که باشد که ثقه هستند، و شاهدش نفری می 1111جزو 

 ابتدائاً از رجال ابن عقده استخراج کرده است، آورده است.

 

 وجه هفدهم:

باشد و به باشد و در مورد عظمت مفضل بن عمر میعلیه السالم می و امام کاظم روایات عدیده فراوانی که عمدتاً از امام صادق

ی ز شود که ایشان شخص ثقه و با یاد هستند که دیگر نیاز به بررسی سندی ندارند و برای انسان اطمینان بلکه یقین حاصل میحد 

شیخ مفید و عیون االخبار مرحوم  االختصاصعظمتی بوده است، که این روایات اکثراً در کتاب رجال کشی آمده است و همچنین در 

 یات عبارتند از:برخی از آن روا نیز آمده است، صدوق

ثَ َنا َعلييُّ ْبنح  ي ٍّ )مرحوم صدوق( قَاَل َحدََّثَني ُمحَمَّدح ْبنح محوَسى ْبني اْلمحَتوَك يلي قَاَل َحدَّ
إيبْ رَاهييَم َعْن ُمحَمَّدي ْبني عييَسى ْبني عحَبْيدٍّ ُمحَمَّدح ْبنح َعلي

ْبنح عحَمَر  اْلمحَفضَّلح  َدَخلَ  إيذْ كحْنتح عيْنَد الصَّاديقي َجْعَفري ْبني ُمحَمَّدٍّ ع   َّللَّي ْبني اْلَفْضلي اْْلَاِشييي ي قَاَل:َعْن َعْبدي ا َعْن َأِبي َأمْحََد اْْلَْزدييي )ابن ابی عمْي(
بُّ َمْن ُيحيبُّ  بَُّك َو أححي َك إيلَْيهي ُثحَّ قَاَل إيََلَّ ََي محَفضَّلح فَ َو َرِب ي إيّن ي َْلححي يعح َأْصَحاِبي َما تَ ْعريفح َما اْخَتَلَف فَ َلمَّا َبصحَر بيهي َضحي َك ََي محَفضَّلح َلْو َعَرَف َجَي

ْبتح أَْن َأكحوَن َقْد أحْنزيْلتح فَ ْوَق َمْنزيَلتي  1اثْ َناني  َا... .فَ َقاَل ع بَْل أحْنزيْلَت اْلَمْنزيَلَة الَّتي أَن ْ  2فَ َقاَل َلهح اْلمحَفضَّلح ََي اْبَن َرسحولي اَّللَّي َلَقْد َحسي  3َزَلَك اَّللَّح ِبي
 

 روایت دیگر که مرحوم کلینی در روضه کافی نقل کرده است:

ححَسْْيي ْبني  ني َسعييدٍّ َجَييعاً َعني اْبني َأِبي عحَمْْيٍّ َعنْ َعلييُّ ْبنح إيبْ رَاهييَم َعْن أَبييهي َو ُمحَمَّدح ْبنح َُيََْي َعْن َأمْحََد ْبني ُمحَمَّدي ْبني عييَسى َعني اْلْحَسْْيي بْ 
ْنَقريي ي َعْن يحونحَس ْبني ظَْبَياَن قَاَل: َِبي َعْبدي اَّللَّي ع أَ ََل تَ ْنَهى َهَذْيني الرَّجحَلْْيي َعْن َهَذا  ق حْلتح  َأمْحََد اْلمي فَ َقاَل َمْن َهَذا الرَّجحلي َو َمْن َهَذْيني  الرَّجحلي ْلي

 ْبني عحَمَر فَ َقاَل ََي يحونحسح َقْد َسأَْلتحهحَما َأْن َيكحفَّا َعْنهح فَ َلْم يَ ْفَعََل  اْلمحَفضَّلي ْبَن زَائيَدَة َو َعاميَر ْبَن جحَذاَعَة َعني الرَّجحَلْْيي ق حْلتح أَ ََل تَ ْنَهى ححْجَر 
 

                                                

 
 داد.فهمیدند، هیچ اختالفی بین حتی دو نفر از اصحاب هم رخ نمیفهمی، اگر سایر اصحاب هم میچه تو می. یعنی : آن1

 د.کنم مرا باالتر از جایگاهی که هستم، باال بردی. یعنی: گمان می2

 .214اإلختصاص ل النص ل ص. 3



 

 

12 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                            

 03 سه:جل                                     فقه بورس و اوراق بهاداردرس: 

 42/03/0011 تاریخ:                    ریپو(    نگی )قراردادتأمین نقدی موضوع:

 فظه ال ل ح عندلیبی علی :استاد 

 
ح َعزَّةَ َفَدَعْوت حهحَما َو َسأَْلتحهحَما َو َكَتْبتح إيلَْيهيَما َو َجَعْلتحهح َحاَجتي إيلَْيهيَما فَ لَ  َأْصَدقح ِفي َمَودَّتيهي ميْنهحَما فييَما  1ْم َيكحفَّا َعْنهح َفََل َغَفَر اَّللَّح َْلحَما فَ َو اَّللَّي َلكحَثْي ي

ََلني ميْن َمَودَِّتي َحْيثح يَ قحولح    -يَ ْنَتحي
بََّها ْلَغْيبي َأَلَّ أححي َي  أَ ََل َزَعَمْت 

 
 ميحَهاإيَذا َأََّن لَْ يحْكَرْم َعَليَّ َكري 

. بُّ 2أََما َو اَّللَّي َلْو َأَحبَّاّني َْلََحبَّا َمْن أححي
 

 دارید؟کند که آیا آن دو مرد را از آن یک نفر، باز نمیعرض می

 حضرت: مراد شما ازآن یک نفر و آن دو نفر چه کسانی هستند؟

 اند(کردهعمر؟ )یعنی این دو نفر بدگویی مفضل را می دارید حجر بن زائده و عامر بن جذاعه را از مفضل بنگوید: آیا بازنمیمی

دهند، آن دو را به نزد خودم فراخواندم و از آن حضرت: ای یون ، از این دو نفر خواسته ام که این کار را نکنند ولی گوش نمی

کار خود بر نداشتند، خدا آن دو را  خواهم این کار را نکنید ولی با این حال، دست ازها نامه نوشتم که از شما میدو خواستم، به آن

ه)نام شاعر عاشق( نسبت به نبخشد، به خدا قسم کثیر  است که گفته است، سپ  از آن دو نفر صادق تر بوده  )نام معشوق او( عز 

-وست میداشتند، کسی را که من دفرمایند: به خدا قسم اگر این دو نفر مرا دوست میخوانند و سپ  میرا از او می حضرت شعری 

 داشتند.دارم، آن ها هم دوست می

 روایت دیگر را کشی نقل کرده است:
 

، قَاَل َحدََّثَني محوَسى ْبنح َبْكرٍّ، قَاَل:ُمحَمَّدح ْبنح َمْسعحودٍّ، قَاَل َحدََّثَني َعْبدح اَّللَّي ْبنح ُمحَمَّدي ْبني َخَلفٍّ  طييُّ ثَ َنا َعلييُّ ْبنح َحسَّاَن اْلَواسي  ، قَاَل َحدَّ
: َلمَّا َأََتهح  ََ اْلََْسني )ع( يَ قحولح َهح اَّللَّح َكاَن اْلَواليدح بَ ْعَد اْلَواليدي، أََما إينَّهح َقدي اْسََتَاَح. اْلمحَفضَّلي  َمْوتح َسَيْعتح َأ  3ْبني عحَمَر، قَاَل َرمحي

 ده است و با مرگش به راحتی رسید.چه عظمتی از این باالتر که حضرت در وصف او فرموده اند که بعد از پدر من، پدرم بو

 

 روایت دیگر در الغیبة شیخ:

ْسَنادي َعْن َأمْحََد ْبني إيْدرييَس َعْن َأمْحََد ْبني ُمحَمَّدي ْبني عييَسى َعني اْلْحَسْْيي ْبني َسعييدٍّ َعنْ  ََذا اإْلي ُمحَمَّدي ْبني َأِبي عحَمْْيٍّ َعني اْلْحَسْْيي ْبني َأمْحََد  ِبي
ْنَقري  ْبني عحَمَر َو هحَو ِفي  اْلمحَفضَّلي َدَخْلتح َعَلى َأِبي َعْبدي اَّللَّي ع َو َأََّن أحرييدح أَْن َأْسأََلهح َعني  ي ي َعْن َأَسدي ْبني َأِبي َعََلًٍّ َعْن هيَشامي ْبني َأمْحََر قَاَل:اْلمي

يلح َعَلى  اْلَعَرقح َضْيَعةٍّ َلهح ِفي يَ ْومٍّ َشدييدي اْْلَر ي َو    َو فَابْ َتَدَأّني فَ َقاَل نيْعَم َو اَّللَّي الَّذيي ََل إيلََه إيَلَّ هحَو الرَّجحلح اْلمحَفضَّلح ْبنح عحَمَر اْلْحْعفييُّ نيْعمَ  ْدريهي صَ َيسي

                                                

 
 اسم معشوقته. -بفتح العین المهملة و الزاى المعجمة المشددة -اسم شاعر. و عزة -بضم الکاف و فتح الثاء و تشدید الیاء المکسورة 1

 .171ل ص 1اإلسالمیة( ل ج -الکافي )ط . 2
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َا هحَو َواليٌد بَ ْعَد َواليدٍّ. ْيتح اَّللَّي الَّذيي ََل إيَلَه إيَلَّ هحَو الرَّجحلح ]هحَو[ اْلمحَفضَّلح ْبنح عحَمَر اْلْحْعفييُّ َحَّتَّ َأْحصَ  1بيْضعاً َو َثََلثيَْي َمرًَّة يحَكر يرحَها َو قَاَل إيَّنَّ

 

 بار به همراه قسم، تکرار کردند که چه خوب مردی است مفضل بن عمر. 11حضرت بیش از 

 

 روایت دیگر:

ي ي ْبني َحسَّاَن 
ثَ َنا َعلييُّ ْبنح اْلْحَسْْيي اْلعحَبْيدييُّ، قَاَل:مَحَْدَوْيهي، َعني اْلََْسني ْبني محوَسى، َعْن َعلي طيي ي اْْلَزَّازي قَاَل َحدَّ َكَتَب أَبحو َعْبدي اَّللَّي   اْلَواسي

َْي  اْلمحَفضَّلي )ع( إيََل  ي ي حي
ي َكاَن إيََل َعْبدي اَّللَّي ْبني َأِبي يَ ْعفحورٍّ إيلَْيَك َعْهدي  ، ََي محَفضَّلح َعهيْدتح يَ ْعفحورٍّ َعْبدح اَّللَّي ْبنح َأِبي  َمَضىْبني عحَمَر اْلْحْعفي

2...َصَلَواتح اَّللَّي َعَلْيهي، 
 

 

 یعنی آن عهدی که با عبدال ل بن ابی یعفور )که از اجالء و بزرگان بوده است( داشته ام، با تو )مفضل بن عمر( دارم.

 

 عمر است.و روایات متعدد دیگری که همگی دال  بر عظمت و جاللت قدر مفضل بن 

 گذارد که ایشان از اجالء و ثقات بوده اند.و مجموعه این روایات و وجوه دیگری که گفته شد، جای شک باقی نمی

تضعیف نقل کرده است ولی در مقابل این وجوه باید بگوییم که آن نقل، اشتباه بوده است و چه  گر چه مرحوم نجاشی، برای او

است، متهم به غلو شده باشد و مرحوم کشی نیز روایتی در غلو ایشان نقل کرده است، البته روایت بسا به خاطر مقام باالیی که داشته 

 باشد و وجاده است فلذا ارزشی ندارد:مسند هم نمی
 

ْْبييَل ْبني َأمْحََد اْلَفاَرََيِبي ي ِفي كيَتابيهي: َحدََّثَني ُمحَمَّدح ْبنح عييَسى، َعني اْبني أَ  َط ي جي ِبي عحَمْْيٍّ، َعْن محَعاوييََة ْبني َوْهبٍّ َو إيْسَحاَق ْبني َوَجْدتح ِبي
ِبي َعْبدي اَّللَّي َعمَّارٍّ قَاَل ي اْلمحَفضَّلي : َخَرْجَنا نحرييدح زيََيرََة اْلْحَسْْيي )ع(، فَ قحْلَنا َلْو َمَرْرََّن ِبَي ْحَنا َفَخرََج فَاْسَتْفتَ  اْلَبابَ ًح َمَعَنا، فَأَتَ ْيَنا ْبني عحَمَر فَ َعَساهح َيَي

َخ ميَن اْلكحوفَةي فَ َنَزْلَنا َفَصلَّْيَنا، َو إيلَْيَنا فََأْخَْبَََّن، فَ َقاَل َأْسَتْخريجح اْلْيَماَر َو َأْخرحجح َفَخرََج إيلَْيَنا َو رَكيَب َو رَكيْبَنا، َفطََلَع لَنَ  ا اْلَفْجرح َعَلى أَْربَ َعةي فَ رَاسي
ََ َعْبدي اَّللَّي أَ ََل تحَصل يي! فَ َقاَل َقْد َصلَّْيتح اْلمحَفضَّلح َواقيٌف لَْ يَ ْنزي  . ْل يحَصل يي، فَ قحْلَنا ََي َأ  3قَ ْبَل أَْن َأْخرحَج ميْن َمْنزيَلي

 

 که این طور که این جا نقل شده است، یعنی اصالً اهل نماز نبوده است ولی با آن وجوه و روایاتی که گفته شد، ارزشی برای این 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                            

 03 سه:جل                                     فقه بورس و اوراق بهاداردرس: 

 42/03/0011 تاریخ:                    ریپو(    نگی )قراردادتأمین نقدی موضوع:

 فظه ال ل ح عندلیبی علی :استاد 
 

 منقوالت نیست.

 

شود بر صحت وجه چهارم  )تامین نقدی از بنابراین روایت سعید بن یسار به هر سه سند، معتبر و صحیحه است ولذا دلیل می

کنم که اگر یکسال دیگر پول را پ  آوردم، کاال را به من فروشم ولی شرط میباشد، به این صورت که کاال را میراه بیع الخیار( می

 فروشم.و در این مدت نیز کاال را یا با شرط از او اجاره می کنم و یا مسلوب المنفعة میبازگرداند 

تواند وجه شرعی باشد، که کسی که واقعا مستاجر است، خانه را بخرد ولی شرط کنند و این طریق برای رهن کامل خانه نیز می

 برگردد.  که اگر صاحب قبلی یک سال دیگر ، پول خانه را پ  داد، خانه به او

 


