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 تأمین نقدینگی                                                        

کارهایی بود که برای تأمین نقدینگی وجود دارد که گفته شد راه کارهایی برای این مقصود بیان شده بحث در راه

 کار را بررسی کردیم.راه 4اند یا حداقل مبانی آن در کتب فقهی بیان شده است، که قابل بررسی است، 

 راه کار پنجم: تأمین نقدینگی از طریق بیع سلف یا سلم

راه کار پنجم برای تأمین نقدینگی این است که به واسطه بیع سلف یا سلم، این هدف را تأمین کنیم، به این صورت 

یار ندارد، ولی اگر پول داشته باشد، دار است ـ مثالًـ و نیاز به پول دارد ولذا کاالیی هم در اختکه شخصی که کارخانه

ول آن را فروش کند و پکند را پیشتواند کاالهایی که در آینده تولید میتواند پول به دست بیاورد، بنابراین میمی

 نقداً بگیرد و در زمان خودش بدهی را پرداخت کند، که توضیح تفصیلی آن خواهد آمد.

 شود:چندین صورت متصور میبرای تأمین نقدینگی از طریق بیع سلم، 

 صورت اول: تسویه فیزیکی

کند و در زمان فروش میبیع سلم را به همان روش معمولی که بین مردم رایج است، انجام دهند یعنی کاال را پیش

ول ند و پکفروش میکند، یعنی کارخانه و یا شرکتی که نیاز به پول دارد، کاالی خود را پیشسررسید، تسویه فیزیکی می

ت نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کرده است.کند و در موعد مقرر کاال را تحویل مینقد دریافت می  دهد فلذا در این مد 

ت و مشروعی ت این نحوه از این طریق برای شرکت های کارآفرین که سرمایه ندارند، راه کار مناسبی است و برای صح 

شود و هم طالقات ادله همچون أحل  ال ل البیع و اوفوا بالعقود شامل بیع سلم میمعامله که سلم رایج و معمولی است، هم ا

ه فراوانی وجود دارد یعنی تمام روایات باب بیع سلم، به نوعی صحت و مشروعی ت این نوع از بیع را اثبات می ند و کادله خاص 

 کنیم:ها اشاره میبه عنوان نمونه به برخی از آن

يلِ قحوَب َعْن َعِليِ  ْبِن ِإبْ رَاِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِب عحَمْْيٍ َعْن ُمحَمَّدح ْبنح يَ عْ  ََ ْبِن َدرَّاٍج عَ  َجَِ  ِف  ِِبلسََّلمِ ََل ََبَْس  ْن َأِب َعِْْد اَّلَِّ   ََل
 1ِإَذا َوَصْفَت الطُّوََ َو اْلَعْرَض. اْلَمَتل ِ 

آن اشکالی ندارد ولی باید مشخصات آن را توصیف کنید تا مجهول نباشد. خواهید بفروشید، پیش فروش متاعی که می

 شود.این روایت داللت بر مشروعیت بیع سلم دارد و متاع در روایت مطلق است و شامل هر کاالیی می

ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسیِْن بِْن َسِعید ِ ع قَاَل: اَل َعْن فََضالََة َعْن َجِمیِل بِْن  ُمَحمَّ اجٍ َعْن ُزَراَرَة َعْن َأبِي َعبِْد ال ل َدرَّ
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وَل َو الَْعْرَض َو فِي الَْحَیَواِن ِإَذا َوَصفَْت َأسْ  لَِم فِي الَْحَیَواِن َو الَْمتَاعِ ِإَذا َوَصفَْت الطُّ  .0 َنانََهابَْأَس بِالسَّ

 

فیزیکی باشد، بدون هیچ شبهه ای مشروع است و بحثی بنابراین صورت اول از راه کار پنجم که بیع سلم و تسویه 

 ندارد.

 

 تسویه نقدیصورت دوم: 

دهند بلکه تسویه نقدی انجام دهند ولی در موعد مقرر، کاال تحویل نمیصورت دوم این است که بیع سلم انجام می

 شود:دهند، که خود این صورت دو قسم میمی

 قسم اول: تسویه نقدی به نحو معامله جدید

وشد فرفروش است، ارزان تر میجایی که پیشگیرد و علی القاعده از آنکند و پول را نقدی میفروش میکاال را پیش

میلیون  011ماشین به قیمت هر ماشین  011که خرد. مثل اینتر میولی در زمان سر رسید، از خود خریدار آن کاال را گران

 خرد.میلیون تومان از خود خریدار می 031در زمان مقرر، هر ماشین را تومان فروخته است برای یک سال دیگر ولی 

 باشد: که این قسم نیز دو صورت می

دهد، در بیع سلم شرط کرده است که به شرطی بیع سلم صورت اول: با شرط است. در زمانی که بیع سلم انجام می

تر بفروشد )چه خریدار شرط کرده باشد و چه گران دهم که در زمان تحویل کاال به خود فروشنده، به قیمتیانجام می

 فروشنده شرط کرده باشد و چه هر دو شرط کرده باشند(

 صورت دوم: بدون شرط است.

شود )چه با شرط شود به نحو معامله و خرید و فروش انجام میلکن در هر دو صورت، در سر رسید تسویه نقدی می

 و چه بدون شرط(.

 به قیمت روزقسم دوم: وفای به دین 

 کنند ولی نه به صورت معامله جدید بلکه به این صورت که:در سر رسید تسویه نقدی می

فروشد، ولی بعد از یکسال میلیون تومان می 011ماشین به صورت بیع سلم به طرف مقابل به قیمت، هر ماشین  011

کند و کند و دینش را به قیمت روز وفا میمت میماشین است ولی او وفای به قی 011که باید وفای به دین کند و دین او، 

 هد. ددهد یعنی از باب وفای به دین و ادای بدهی، قیمت آن کاال را به او میکه کاال به او بدهد، پول کاال را به او میعوض این

 که این قسم نیز دو صورت دارد:

کند که در زمان سررسید، بیع سلم، شرط میکنند، یعنی در فروش و معامله سلم، شرط میصورت اول: در ضمن پیش

 وفای به دین را به قیمت روز، انجام دهد.

 دهد.کنند ولی در موعد مقرر، این کار را انجام میصورت دوم: در ضمن بیع سلم، شرط نمی
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 بررسی مشروعیّت صور مختلف صورت دوم بیع سلم

ر هیچ یک از صور و اقسام، مشکلی وجود ندارد و همگی اگر ما باشیم و عمومات و اطالقات باب معامالت، ظاهراً د

 باشند، به عبارت دیگر: مشروع می

ند و باشباشند و صحیح میمی« اوفوا بالعقود ـ احل  ال ل البیع »صورتی که دو بیع وجود داشته باشد، هر دو مشمول 

باشد ولذا از این می« المومنون عند شروطهم»حتی اگر در ضمن بیع اول شرط شده باشد که بیع دوم انجام شود، مشمول 

 جهت نیز مشکلی ندارد.

باشد، بیع اول مشکلی ندارد و چه شرط شده باشد و در صورت دیگری که از باب وفای دین به صورت قیمت روز می

مومنون عند ال»مشمول  باشد )در صورت وجود شرطمی« اوفوا بالعقود ـ احل  ال ل البیع »چه شرط نشده باشد، مشمول 

ت توان دین را به صورشود یعنی میباشد و ادله ادای دین شامل این صور نیز میباشد( ولذا بیع اول صحیح میمی« شروطهم

کاالیی که مدیون هستیم پرداخت کنیم و یا پول آن را پرداخت کنم ولذا در صورتی که هر دو راضی هستند که دین به 

ه بدهکار بریء میصورت نقدی، پرداخت شود، با پردا شود، زیرا که در ادای دین الزم نیست که حتماً ادای خت نقدی، ذم 

 توان قیمت کاال را به طلبکار تحویل داد.دین به صورت عین باشد، بلکه می

ه،  فلذا از حیث عمومات و اطالقات مشکلی در مشروعی ت این راه کار نداریم ولی باید بحث شود که از حیث ادله خاص 

 و مشکلی برای مشروعی ت این راه کار وجود دارد یا خیر؟ مانع

روایات دو دسته هستند، یک دسته از روایات فی الجمله حاکی از مشروعی ت و صحت هستند )که البته نسبت به 

ت سصحت تمام صور یا تنها برخی صور باید بررسی شود( و دسته دیگر از روایات داللت بر عدم جواز این نحو از بیع سلم ا

 )چه با شرط و چه بدون شرط(.

 ادله دال بر جواز

جا بیان ها را مختصرتر در اینبرخی از این روایات در مباحث گذشته در بیع قبل از قبض مطرح کردیم ولذا آن

 کنیم.می

 روایت اول: مرسله ابان

ٍد َعِن اْبِن َأِب عحَمْْيٍ َعْن َأَِبِن ْبِن عحْثَملَن َعْن   الدَّرَاِهمَ  يحْسِلمح  الرَّجحلِ  ِف   َعِْْد اَّلَِّ  َأْصَحلبَِنل َعْن َأِب  بَ ْعضِ َو َعْنهح َعْن َأْْحََد ْبِن ُمحَمَّ
ََ ِف الطََّعلِم ِإََل َأَجٍل فَ َيِحلُّ الطََّعلمح فَ يَ قحوَح لَْيَس ِعْنِدي َطَعلٌم َو َلِكِن اْنظحْر َمل َِيَمتحهح َفخحْذ ِمنِ   ََ ََل ََبَْس ِبَذِل ََنهح فَ َقل ََ 1. 
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َلهح   َو َرَواهح الشَّْيخح   ن ابن ابی عمیر ...()یعنی و رواه الشیخ باسناده عن احمد بن محمد ع. 1َكللَِّذي ََ ْ ْ

 بررسی سندی

و مشکل سندی روایت تنها در ارسال آن است، زیرا که سند مرحوم کلینی  3این روایت را قبالً بررسی نموده ایم

باشند و سند مرحوم شیخ نیز مشکلی ندارد، البته احمد بن محمد در این سند مطلق همگی از اجالء و ثقات می

شیخه به ایشان با مشکل مواجه است ولی طریق شیخ در فهرست معتبر است زیرا آمده است فلذا طریق شیخ در م

که باشد، راه تصحیح دارد، عالوه بر این« احمد بن محمد بن خالد»باشد و چه « احمد بن محمد بن عیسی»که چه 

نابراین تا ارد و بد« محمد ابن ابی عمیر»توانیم سند شیخ را تعویض کنیم به طریقی که به تمامی روایات و کتب می

 شود.جای سند تصحیح میاین

 ابان بن عثمان نیز از اجالء و ثقات است.

ر را که حداقل یکی از مبانی زیشود مگر اینروایت مرسله می« بعض اصحابنا»ولی با توجه به این که گفته شده است 

 پذیرفته باشیم:

 ند.باشباشند ولذا مروی عنه این افراد ولو با واسطه، ثقه میاز اصحاب اجماع می« ابان بن عثمان و ابن ابی عمیر» .0

باشد )ال یروی إال  عن الثقة( فلذا مروی عنه های او ولو با واسطه، ثقات از مشایخ ثالثه می« ابن ابی عمیر» .3

 باشند.می

کند، فلذا نمی، احمد بن محمد بن عیسی است و ایشان از ضعفاء روایت نقل «احمد بن محمد»در این جا مراد از  .2

 هادانسته است، فلذا از آنچه کسانی هستند و وثاقت آن ها را می« بعض اصحابنا»دانسته است که این او می

 روایت را نقل کرده است.

 باشند.این روایت در کافی واقع شده است و روات کافی چه مرسالت و چه غیرمرسالت همگی ثقات می  .4

 بررسی داللی

نده رسد، فروشکند ولی وقتی که وقت تحویل طعام میخرید میست که: شخصی طعامی را پیشدر این روایت آمده ا

فروش کرده است ولی محصول آفت زده است و نابوده شده است( ولذا گوید که طعام ندارم )مثال گندم را پیشمی

ا من ثمن آن را پرداخت گوید: محاسبه کنید که قیمت آن کاالیی که باید تحویل بدهم، به چه میزان است، تمی

 کنم.

گوید: قیمت گذاری این است که در این جا بیع دوم محقق شده است، می« فَُخْذ ِمنِّي ثََمَنُه  »ظاهر ثمن در عبارت 
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 شود.در بیع اطالق می« ثمن»کنید و ثمن آن را از من بگیرید، زیرا که 

 کنم.ه من دارید، همان را از شما بازخرید مییعنی حال که کاال برای تحویل ندارم، همان کاالیی که بر ذم

 فرمایند که اشکالی ندارد .امام علیه السالم نیز می

این روایت اطالق دارد و از این جهت اطالق دارد که چه شرط شده باشد و چه شرط نشده باشد، البته ممکن است 

را  شود فلذا این صورتازخرید، نشده است، میگفته شود که در مقام بیان این جهت نیست و تنها شامل صورتی که شرط ب

نیم، کتصحیح می« المومنون عند شروطهم»کنیم و صورتی که شرط وجود دارد، را به واسطه قاعده با این روایت تصحیح می

شود ولذا شرط کردن این امر نیز خالف شرع و مخالف کتاب و سنت زیرا که توسط این روایت، فی نفسه این عمل درست می

 شود. گیرد و تصحیح مینخواهد شد فلذا شرط نیز مشمول المومنون عند شروطهم قرار می

که اگر گفته شود روایت اطالق ندارد و تنها شامل شود و یا اینپس یا روایت اطالق دارد و هر دو صورت را شامل می

فلذا شرط کردن این عمل مشروع در  شودگوییم که توسط این روایت، اصل این عمل مشروع میفرض بدون شرط است، می

شود فلذا فروش، شرط مخالف کتاب و سنت نخواهد بود ولذا مشمول قاعده المومنون عند شروطهم میضمن قرارداد پیش

 شود. الزم الوفا می

 

 ماند این است که :تنها شبهه ای که در این جا باقی می

عا است، زیرا که این روایت  باشد که طعام )کاال( موجود نیست و فروشنده در موردی میاین روایت اخص  از مد 

فروش کرده اند ولی در موعد مقرر، شود که کاالیی را پیشتواند طعام را تهیه کند ولذا این روایت تنها شامل مواردی مینمی

خواهد بخرد، مشمول این روایت خواهد بفروشد یا خریدار نمیفروشنده آن کاال را ندارد ولی اگر فروشنده، کاال را دارد و نمی

 شود.خاص نمی

 جواب: 

از این حیث که مورد سؤال این است که طعام وجود نداشته است، کالم امام علیه السالم از این جهت اطالق پیدا 

 کان عنده»گفت که اند و بیش از این داللتی ندارد و مشخص نیست که اگر میکند زیرا که جواب این سؤال را دادهنمی

فرمودند که اشکالی خواهد قیمت آن را پرداخت کند، آیا امام علیه السالم، در این جا نیز میولی با این حال می« طعام

 ندارد؟!

ولی ممکن است که کسی ادعای الغای خصوصیت کند یعنی بگوید که هر چند سؤال از این مورد است ولی فرقی 

ند. کنکه طعام وجود دارد ولی با این حال، بازخرید میکند یا ایناخت مینیست بین این که طعام وجود ندارد و ثمن را پرد

یعنی اگر بیع دوم صحیح است، دیگر داشتن یا نداشتن طعام، تأثیری در صحت یا بطالن بیع نخواهد داشت. )و حتی اگر 

 دارد(.گوییم که داشتن یا نداشتن طعام، در این بطالن تأثیری نبیع دوم صحیح نباشد، همچنان می

 تواند به این روایت استناد کند.بنابراین اگر کسی از این روایت ادعای خصوصی ت بفهمد، می

فهمد و ثانیاً احراز تنقیح مناط، مشکل است، بنابراین نه از ولی اگر کسی بگوید که: اوالً عرف از این روایت اطالق نمی

اید دانیم و شزیرا که علم غیب نداریم و تمامی مالکات را نمی توان الغای خصوصی ت کرد.جهت ثبوتی و نه از اثباتی نمی

خصوصیتی در مقام باشد که ما اطالعی نداشته باشیم، هر چند در نظر عرف و حکم و بنای عقالء بین این دو صورت فرقی 
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ی زیرا که حاکم در یکتوان احراز کرد که از نظر شرعی نیز بین این دو صورت فرقی نیست، نباشد ولی از این مطالب نمی

عقالء و در یکی شارع است فلذا چه بسا احکامشان با یکدیگر متفاوت باشد، پس اگر بخواهیم از این که بین عقالء بین دو 

 چیز فرقی نیست، کشف کنیم که در نزد شارع نیز فرقی بین این دو نیست، امری مشکل است.

شود که کاالیی که باشد و تنها شامل صورتی میاز مدعا می پس هر چند این روایت داللت بر مدعا دارد ولی اخص  

 فروش شده است، موجود نباشد و بخواهند به واسطه بیع دوم، بازخرید کنند، در این صورت مشکلی ندارد.پیش

 روایت دوم: 

ِد ْبِن ََيَْي َعْن  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوب ِد ْبِن اْْلحَسْْيِ َو عَ  ُمحَمَّ يعل  َعْن َصْفَواَن َعِن ْن ُمحَمَِّد ْبِن ِإْْسَلِعيَل َعِن اْلفَ َعْن ُمحَمَّ لَذاَن َجَِ ََ ْْضِل ْبِن 
 ََ ََْ َيكحْن ِعنْ َسأَْلتحهح َعْن َرجحٍل َأْسَلَف َرجحًل  َدرَاِهَم ِِبِْنَطٍة َحَّتَّ ِإَذا َحْضَ  اْلِعيِص ْبِن اْلَقلِسِم َعْن َأِب َعِْْد اَّلَِّ   ََل ََجلح  َدهح َطَعلٌم َر اْْ

ََ نَ َعمْ  ََ ِبطََعلِمِه ََل  َسمِ ي َكَذا َو َكَذا ِبَكَذا َو َكَذا َصلعل .يح  َو َوَجَد ِعْنَدهح َدَوابَّ َو َمَتلعل  َو َرَِيقل  َيَِلُّ َلهح َأْن ََيْخحَذ ِمْن عحرحوِضِه تِْل

 2.3ِمثْ َلهح  َو َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَنلِدِه َعْن ُمحَمَِّد ْبِن يَ ْعقحوبَ  1َوهح نَْ  َو َرَواهح الصَّدحوقح ِبِِْسَنلِدِه َعْن َصْفَواَن ْبِن ََيَْي 

 بررسی سندی

 مرحوم کلینی دو سند به این روایت دارد:

 ْلَقلِسِم َعْن َأِب َعِْْد اَّلَِّ  اَعْن ُمحَمَِّد ْبِن اْْلحَسْْيِ َعْن َصْفَواَن َعِن اْلِعيِص ْبِن  ُمحَمَِّد ْبِن ََيَْي  َعنْ  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوب .1

لَذاَن َعْن َصْفَواَن َعِن اْلِعيِص ْبِن اْلَقلِسِم عَ  ُمحَمَّدح ْبنح يَ ْعقحوب  .2 ََ ِد ْبِن ِإْْسَلِعيَل َعِن اْلَفْْضِل ْبِن   ْن َأِب َعِْْد اَّلَِّ  َعْن ُمحَمَّ

مَِّد ْبِن ُمحَ  »ل کرده است و لذا اگر گفته شود که وثاقت بنابراین مرحوم کلینی از دو طریق این روایت را از صفوان نق
د ولذا مرحوم کنگوییم که سند دیگری که مرحوم کلینی به صفوان دارد، مشکل را برطرف میشود، میثابت نمی« ِإْْسَلِعيَل 

لَذاَن  از که راویُمحَمَِّد ْبِن ِإْْسَلِعيَل کلینی برای این حدیث سند صحیح دارد. )البته به نظر ما  ََ  (.ست، ثقه استااْلَفْْضِل ْبِن 

 مرحوم شیخ نیز این روایت را از همان کتاب کافی مرحوم کلینی استخراج کرده است ولذا سند همین است.

 :مرحوم صدوق نیز این روایت را به واسطه ی طریقی که به صفوان بن یحیی دارد، نقل کرده است 

                                                           
 .2828 -320 -2الفقيه  -(3)  1

 .334 -72 -2ستبصار ، و اال120 -21 -7التهذيب  -(2)  3

 .203؛ ص 11وسائل الشيعة ؛ ج. 2
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ن صفوان بن عن علي  بن إبراهيم بن هلَم، عن أبيه، ع -رضي اَّل  عنه -رويته عن أِبو مل كلن فيه عن صفوان بن َيي فقد 
 1.َيي

طریق ایشان نیز صحیح است و مشکلی ندارد، زیرا تنها کسی که در این طریق محل کالم است، ابراهیم بن هاشم 

 ت.باشد که ایشان به نظر ما از اجالء و ثقات است و شأن او فوق این سخنان اسمی

 بنابراین روایت به همه طرق، صحیحه است. 

 بررسی داللی

خرید کرده است ولی در زمان سررسید، فروشنده گندم ندارد ولکن کاالهای دیگری مثل حیوان، شخصی گندم را پیش

الی که اشک فرمایندعبد و... دارد، آیا خریدار در مقابل گندم و طلبی که از فروشنده دارد کاالهای دیگر بگیرد ؟ حضرت می

صاع گندم از شما خریدم. )یعنی معی ن کند که چه مقدار  011گونه بگویند که مثالً این چهار حیوان را در مقابل ندارد و این

 کاالی دیگر در مقابل چه مقدار از کاالیی که طلبکار است(.

 ید نیست که گفته شود که در بیع است ، گرچهبع «يحَسمِ ي َكَذا َو َكَذا ِبَكَذا َو َكَذا َصلعل  »ظهور این فقره از روایت 

 احتمال دارد که در وفای به دین نیز باشد ولی بعید نیست که ظهور عرفی در بیع داشته باشد.

اشد، بباشد بلکه بحث از تبدیل کاال به کاال میلکن در این روایت بحث از تسویه نقدی به معنای پرداخت پول نمی

نیم کدهد. فلذا از این جهت الغای خصوصیت میفروخته است، کاالی دیگری به مشتری می یعنی به جای کاال و عینی که

، رقیق و درهم وجود ندارد فلذا حکم درهم و دینار و پول هم همین طور است.و می  گوییم که فرقی بین متاع، دواب 

ذا شود ولروایت استفاده می اگر کسی قائل به الغای خصوصی ت شود، جواز تأمین نقدینگی به این صورت، از این

 دهند.فروش کرد و سپس تسویه نقدی انجام میتوان کاالیی را پیشمی

 اشکال

 اطالق این روایت نیز از چندین جهت اشکال دارد:

 جهت اول:

خواهند مورد این روایت نیز طعامی است که در زمان سر رسید وجود ندارد و لذا شامل موردی که کاال وجود دارد و می

 شود.تسویه نقدی کنند، نمی

 که از این جهت نیز الغای خصوصیت شود که گفته شد مشکل است.مگر این

 جهت دوم:

توان گفت که شامل درهم و پول و... در این روایت مبادله کاال به کاال رخ داده است ولذا فقط با الغای خصوصیت می

 شود.نیز می

 جهت سوم:

                                                           
 .442؛ ص 4من ال يحضره الفقيه ؛ ج. 1
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در زمان پیش فروش شرط وجود داشته است یا خیر ولذا از این جهت نیز اطالق در این روایت بیان نشده است که 

 ندارد.

البته ممکن است جواب داده شود که روایت در بیان این جهت نیست ولذا این جهت را از اطالق روایت استفاده 

طه ادله عامه )اطالقات و کنیم و یا به واسکنیم بلکه یا بر اساس الغای خصوصیت حکم به صحت در هر دو صورت مینمی

 عمومات و قاعده المومنون عند شروطهم( حکم به صحت این نحوه بیع نمائیم.

 

 شود.ولذا اگر تمسک به الغای خصوصیت نکنیم و از ادله عامه کمک نگیریم، این روایت اخص  از مدعا می

 روایت سوم

ََ  َعْن محَعلِويََة ْبِن ححَكْيمٍ  1َو َعْن َسْهِل ْبِن زََِيدٍ  ٍَ ََل َسِن   الرَّجحلح يحْسِلفحِن ِف الطََّعلِم َكتَ ْْتح ِإََل َأِب اْلَْ   َعِن اْلََْسِن ْبِن َعِليِ  ْبِن َفْضَّل
ََ نَ َعْم.فَ َيِجي  ءح اْلَوَْتح َو لَْيَس ِعْنِدي طََعلٌم أحْعِطيِه ِبِقيَمِتِه َدرَاِهَم ََل

 2.3ِمثْ َلهح  َسْهِل ْبِن زََِيدٍ َو َرَواهح الشَّْيخح ِبِِْسَنلِدِه َعْن 

 بررسی سندی

که قبالً بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم « سهل بن زیاد»این روایت از جهت سندی مشکلی ندارد مگر از ناحیه 

م است زیرا که به احتمال بسیار قوی منشأ  که هر چند توثیقات و تضعیفات داشت ولی به نظر ما توثیقات ایشان مقد 

 .«شهد علیه بالغلو و الکذب و اخرجه من قم الی ری  »تضعیفات ایشان، کالم احمد بن محمد بن عیسی است که همه 

کنیم فلذا اگر کسی این جهت را بپذیرد، روایت جایی که بحث مفصل آن گفته شده است، دو مرتبه تکرار نمیو از آن

 شود.موثقه می

 بررسی داللی

ش طعام است و در وقت سر رسید، طعام وجود ندارد ولذا سؤال کرده اند که آیا این روایت نیز در مورد پیش فرو

 اند که اشکالی ندارد.شود به قیمت روز، به او درهم بدهم؟ حضرت علیه السالم نیز فرمودهمی

 البته این روایت نیز از چندین جهت شبهه دارد:

                                                           
 «.منه» هكذا في الكافي، و ليس قبله سند يبنى عليه، و الظاهر أن روايته عن سهل بن زياد بالواسطة و هي عدة من أصحابنا -(2)  1

 .332 -73 -2، و االستبصار 131 -20 -7التهذيب  -(7)  3

 .202؛ ص 11وسائل الشيعة ؛ ج. 2
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کاالی پیش فروش شده، در موعد مقرر وجود ندارد  این روایت نیز اخص  از مدعا است، زیرا که گفته شده است که .0

 )به همان بیانی که در روایات قبلی گفته شد(.

)البته نسبت به اصل طعام نیز نیاز به الغای خصوصیت دارد ولی چون واضح است که طعام خصوصیتی ندارد و به 

 عنوان مثال گفته شده است، این جهت را اشکال نکردیم(.

 گفته شد، از جهت مشروط بودن یا نبودن،محل کالم است.طور که قبالً همان .3

دو احتمال وجود دارد: ادای دین باشد )ادای دین به قیمت( یا بیع جدید باشد؛ « أحْعِطيِه ِبِقيَمِتِه َدرَاِهَم  »در عبارت  .2

 هت که امامتوان با توجه به ترک استفصال امام علیه السالم تصحیح نمود، یعنی از ان جالبته این جهت را می

 خواهید ادایخواهید بیع انجام دهید یا میعلیه السالم نپرسیدند که منظور شما از این عبارت این است که می

شود هر کدام که باشد، اشکالی ندارد، مگر این که دین به قیمت کنید؟ ولذا چون نپرسیدند پس مشخص می

تمالی نبوده است بلکه واضح و روشن بوده است و برای ما گفته شود که کالم راوی برای امام )علیه السالم( دو اح

مجمل شده است؛ بنابراین در صورتی که گفته شود که در زمان صدور نیز این کالم دو احتمالی بوده است، 

توانیم به ترک استفصال امام علیه السالم، استناد کنیم و بگوییم که این روایت داللت بر صحت هر دو صورت می

 توانیم به ترک استفصال امام استدالل کنیم.کند ولی در غیر این صورت نمیبه قیمت و بیع حدید میادای دین 

 روایت چهارم

ْعتحهح ِمْن عَ  1 ََْد ْسَِ ِد ْبِن ِعيَسى َعْن َعِليِ  ْبِن ُمحَمٍَّد َو  ََ ُممد بن اْلسن ِبِِْسَنلِدِه َعِن الصَّفَّلِر َعْن ُمحَمَّ َلهح َعَلى  َرجحلٌ ْيِه َكتَ ْْتح إِلَ   ِليٍ  ََل
ِعْيٌ َأْو  ِحْنَطةٌ َرجحٍل ََتٌْر َأْو  ََ  َحْطنٌ َأْو  ََ ل تَ َقلَضلهح ََل ََ ِعْنِدي  خحذْ فَ َلمَّ ََ أَْم َل دَ )یا مالُک عندی( بِِقيَمِة َمل َل ََحوزح َلهح َذِل رَاِهَم َأ 

لَء اَّلَّح  ََ ََ َعْن تَ رَاٍض ِمن ْهحَمل ِإْن  ََحوزح َذِل  .َفَكَتَب 

ََ َكتَ ْْتح إِلَْيِه َو ذََكَر ِمثْ َلهح  َو َعْنهح َعْن َعِليِ  ْبِن ُمحَمَّدٍ   2.3ََل

 بررسی سندی

 بنابراین مرحوم شیخ طوسی برای این روایت دو سند در تهذیب ذکر کرده است:

ٍد َو قَْد َسمِْعتُُه مِْن عَ  ِد بِْن عِیَسی َعْن َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ فَّاِر َعْن ُمَحمَّ فار )صلِي  قَاَل محمد بن الحسن بِِإْسَناِدِه َعِن الصَّ

 با واسطه از علی بن محمد نقل کرده است(
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 )صفار بال واسطه از علی بن محمد نقل کرده است(َعْن َعِليِ  ْبِن ُمحَمٍَّد  ِبِِْسَنلِدِه َعِن الصَّفَّلرِ  ُممد بن اْلسن 
که صفار به دو صورت نقل کرده است، هر دو احتمال وجود که آیا در کالم شیخ سقط رخ داده است یا اینحال این

 دارد.

طریق شیخ به صفار، اشکالی ندارد و معتبر است و هم در مشیخه علی التحقیق و نظر مختار ما درست است و هم در 

 ست معتبر است و مشکلی ندارد.فهر

 صفار نیز از اجالء و ثقات است.

 دو نفر محتمل است:« محمد بن عیسی»

 محمد بن عیسی بن عبید یقطینی .0

 محمد بن عیسی بن عبد ال ل االشعری )پدر احمد بن محمد بن عیسی اشعری( .3

که روایات و این« علی بن محمد»و با توجه به راوی )صف ار( هر دو شخص محتمل است ولی با توجه به روایت از 

 بیشتر است، ظن قوی  بلکه« ابن عبید»بر « محمد بن عیسی»بیشتر است و اطالق « محمد بن عیسی بن عبید»

 است. «محمد بن عیسی بن عبید یقطینی »جا مقصود آرویم که در ایناطمینان به دست می

وجه  «محمد بن عیسی بن عبد ال ل االشعری  »شود زیرا که البته هر کدام باشند، به اعتبار حدیث ضربه ای وارد نمی

طور که قبالً همان«  محمد بن عیسی بن عبید یقطینی »من وجوه اشاعره است فلذا حداقل ممدوح است و در مورد 

د یگفته شد: عده ای او توثیق و عده ای او را تضعیف کرده اند ولی منشأ تضعیفات کالم ابن ولید است و کالم ابن ول

م است.  دال  بر تضعیف نیست پس توثیقات مقد 

 پس تا اینجا سند مشکلی ندارد.

 سه عنوان برای علی بن محمد، در این طبقه برای ایشان مطرح است:«: علی بن محمد»

 :0القاسانی: شیخ ایشان را در بین اصحاب امام هادی علیه السالم آورده است و تضعیف کرده است علی بن محمد .0

 مد القاساني ضعیف أصبهاني من ولد زیاد مولی عبد ال ل بن عباس من آل خالد بن األزهرعلي بن مح

 :3علی بن محمد بن شیره القاسانی: نجاشی در رجالش آورده است .3

 علي بن محمد بن شیرة القاساني 

 أنه سمع)القاشاني( أبو الحسن کان فقیها مکثرا من الحدیث فاضال غمز علیه أحمد بن محمد بن عیسی و ذکر 

 منه مذاهب منکرة و لیس في کتبه ما یدل علی ذلك.

 بنابراین ایشان را احمد بن محمد بن عیسی، تضعیف نموده است.

 : 2علی بن شیره: شیخ در رجالش در بین اصحاب امام هادی علیه السالم ذکر کرده است و توثیق کرده است .2

 علي بن شیرة ثقة.
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باشند زیرا که علی بن محمد بن شیره این سه عنوان متعلق به یک شخص میبرخی تالش کرده اند که بگویند که 

جد  علی بن محمد است و لذا هم به پدرش که محمد باشد منسوب شده است و هم به « شیره»گفته شده است که 

ش منسوب شده است و گفته شده  ه گوییم ککه در مورد علی بن حسن بن فضال می)مثل این« علی بن شیره»جد 

ال( و از طرف دیگر علی بن محمد القاسانی نیز همان است که جد  او ذکر نشده است.  علی بن فض 

بنابراین اگر هر سه یکی باشند، تضعیف شیخ و احمد بن محمد بن عیسی با توثیق شیخ نسبت به علی بن شیره، 

د که مرحوم باشمی« غمز»انی، کنند ولذا اگر بگوییم که منشأ تضعیف شیخ نسبت به علی بن محمد القاستعارض می

نه ذکر أ »نجاشی از احمد بن محمد بن عیسی  نقل کرده است و منشا آن نیز مشخص است زیرا گفته شده است که 

پس اعتباری ندارد زیرا که به نظر او مذهبش فاسد بوده و یا مثالً غالی بوده است، فلذا « سمع منه مذاهب منکرة 

تضعیف شیخ نیز که به احتمال قوی به تبع تضعیف احمد بن محمد بن عیسی بوده تضعیفش کرده است، بنابراین 

ر ماند، در نتیجه سند معتبشود و توثیق شیخ در ذیل علی بن شیره بدون معارض باقی میاست، از اعتبار ساقط می

 شود.می

                        را شیخ بدون فاصله آورده است: ای و علی بن محمد القاسانیلکن این ادعا از ریشه باطل است، زیرا که علی بن شیره

 علي بن شیرة  - 8 - 3102

 ثقة. 

 علي بن محمد القاساني  - 1 - 3104

 .0ضعیف أصبهاني من ولد زیاد مولی عبد ال ل بن عباس من آل خالد بن األزهر

اب امام هادی علیه السالم هستند فلذا پس دو عنوان در ذیل یک امام علیه السالم آمده اند، بنابراین هر دو از اصح

این که نسبت اشتباه به شیخ طوسی بدهیم و بگوییم که اشتباهاً گمان کرده است، این دو عنوان، دو شخص مستقل 

 هستند و یکی را تضعیف کرده و یکی را توثیق کرده !! خیلی بعید است.

 که یکی ثقه و دیگری ضعیف است.بنابراین ظاهر بلکه نص  کالم شیخ این است که دو نفر هستند 

حال اگر بگوییم که علی بن محمد القاسانی که شیخ ذکر کرده است، همان علی بن محمد بن شیره القاسانی است 

 که نجاشی تضعیف کرده است، فلذا این شخص دو تضعیف دارد و توثیقی هم ندارد.

 یرا که هر دو تضعیف دارند.و اگر هم بگوییم که این دو نیز متفاوت هستند، تفاوتی ندارد ز

 «علی بن محمد بن شیره القاسانی»و « علی بن محمد القاسانی»بنابراین شخصی که در روایت ما وجود دارد مردد بین 

شود که چه یکی باشند ، چه دو نفر، تفاوتی ندارد زیرا هر دو تضعیف شده اند )یا حداقل توثیق نشده اند(، بنابراین روایت می

 شود.ی بدون اعتباری میاز جهت سند

عالوه بر این اشکال سندی، مشکل دیگر این روایت این است که این روایت مکاتبه است زیرا که در ابتدای روایت 

 .کَتَبُْت ِإلَیْهِ آمده است که : 

و مشخص نیست که برای چه کسی نامه را نوشته است و هر چند ظن قوی بلکه اطمینان است که برای امام علیه 
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 السالم نامه نوشته است ولی جای طرح این اشکال وجود دارد که شاید نامه برای غیر معصوم )یکی از فقها( بوده است.

 بررسی داللی

واهد خمفاد روایت چنین است: شخصی از شخص دیگر خرما یا گندم یا جو یا پنبه طلبکار است، و وقتی از بدهکار می

 ید که قیمت کاالییگوکاالیی را که بدهکار هست، تحویل بدهد؛ به او می کند تا بدهکارطلب خود را درخواست می

 .بگیررا  مکه بدهکار هست

در این روایت بخالف روایت قبلی بحث از این نیست که طعام یا مبیعی که بدهکار بوده است ، موجود نیست بلکه 

 نه، بلکه بدون استفصال فرمودند که اشکالی ندارد.اطالق دارد و امام علیه السالم نیز نپرسیدند که آن کاال را دارد یا 

 بنابراین روایت از این جهت که کاال موجود باشند یا نباشد، اطالق دارد.

و همچنین در مورد سوال نیز هر دو احتمال وجود دارد یعنی ممکن است قیمت را به عنوان بیع جدید بدهند و 

پرداخت کنند و امام علیه السالم از این جهت نیز استفصال نکرده اند ممکن است قیمت را به عنوان وفای دین به قیمت، 

 بنابراین روایت از این جهت نیز اطالق دارد.

که مورد و سؤال راوی اختصاصی به بیع سلم ندارد و چه بسا همچنین از جهتی دیگر نیز روایت اطالق دارد و آن این

مقابل را تلف کرده است ولذا ضامن است، بنابراین سوال در مورد  که خرماهای طرفمربوط به چیز دیگری باشد مثل این

ِعْيٌ أَْو  ِحْنَطةٌ َلهح َعَلى َرجحٍل ََتٌْر َأْو  َرجحلٌ  »مطلق بدهی است  ه معامله پیش و امام علیه السالم نیز نپرسیدند ک«  َحْطنٌ أَْو  ََ

 رموده اند که جایز است.فروش بوده است یا بدهی سبب دیگری داشته است، و به صورت مطلق ف

 جهت اطالق دارد و از حیث داللت بسیار خوب است ولی از حیث سند مشکل دارد. 2بنابراین از 

 

بنابراین هر چند روایات خاصه مربوط به پیش خرید و بازخرید، مشکل سندی یا داللی )اخص از مدعا بودند( داشتند 

  کنند.این راه کار برای تامین نقدینگی می داللت بر صحتولی عمومات و اطالقات باب معامالت 

 ولی این که روایات معارض وجود دارد یا خیر، ان شاء ال ل در جلسه بعد.


