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 تأمین نقدینگی                                                             

 

 بحث ما در راهکار پنجم از راهکارهای تأمین نقدینگی از بیع سلم بود .

 قبال عرض کردیم چندصورت فرض میشود: 

 به نحو سلف رایج با تسویه فیزیکی  صورت اول:

 نقدی . تسویهخرید سلف و  صورت دوم :

 البته در صورت دوم ، یا به عنوان خرید است و یا به عنوان ادای دین به قیمت است.

از این عمومات ، ادله خاصه از روایات بود که عمومات و اطالقات را عرض کردیم که داللت بر صحت این معامله است. بعد 

نمیکردند ، بعضی دیگر  اثباتبه طور کامل  و مدعا راذکر شد . از حیث سند خوب بودند ولی از حیث داللت اخص بودند 

 از نظر سند مشکل داشتند . بودند،از حیث داللت کامل که هم 

، که این روایات نسبت به روایات خاصه، مطرح است روایات خاصه عارضل این روایات ، روایاتی است که به عنوان مباقماما در 

سبت ن )در صورت تمام بودن از حیث سندی و داللی( این روایاتولی ، اید دید آیا قابل جمع است یا نهبشود فلذا معارض می

 به عمومات و اطالقات مقید و مخصص است .

 روایات معارض

 روایت اول

ِد بِْن َقیٍْس َعْن َأبِي َجْعَفرٍ َعْن َعِليٍّ َعْن  ْحَمِن بِْن َأبِي نَْجَراَن َعْن َعاِصِم بِْن ُحَمیٍْد َعْن ُمَحمَّ  ع َقاَل: َأبِیِه َعْن َعبِْد الرَّ

ی َفَقاَل لَُه َصاِحبُهُ  َقاَل َأِمیُر الُْمْؤِمِنینَ  ََل نَِجُد لََك َوِصیفاا ُخْذ  ِفي َرُجٍل َأْعَطی َرُجًلا َوِرقاا ِفي َوِصیٍف ِإلَی َأَجٍل ُمَسمًّ

لَ  یْااا ِمنِّي ِقیَمَة َوِصیِفَك الْیَْوَم َوِرقاا َقاَل َفَقاَل ََل یَْأُخُذ ِإَلَّ َوِصیَفُه َأْو َوِرَقُه الَِّذي َأْعَطاُه َأوَّ ََ َداُد َعَلیِْه  ْْ ٍٍ ََل یَ  .1 َمرَّ

 بررسی سندی 

 کردند .مرحوم کلینی و شیخ طوسی هم این روایت را نقل 

ْحَمِن بِْن َأبِي نَْجَراَن َعْن َعاِصِم بِْن ُحَمْیٍد محمد بن یعقوب عن کلینی اینطور نقل کرده:  َعلِيُّ بُْن ِإبَْراِهیَم َعْن َأبِیِه َعْن َعبِْد الرَّ

ِد بِْن قَیٍْس   .2َعْن ُمَحمَّ

یُْخ از مرحوم شیخ اینطور نقل شده :  3در وسائل ِد بِْن َرَواُه الشَّ بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسیِْن بِْن َسِعیٍد َعْن یُوُسَف بِْن َعِقیٍل َعْن ُمَحمَّ

 قَْیٍس .
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َعاِصِم بِْن ولی در این روایت به قرینه روایت  مشترک استنفر  0بین حداقل این روایت سند خوبی دارد . محمد بن قیس 

ابوعبدال ل البجلی که ایشان  کنیم که محمد بن قیس)در سند شیخ(کشف مییُوُسَف بِْن َعِقیٍل )در سند کلینی( و ُحَمْیٍد 

 توثیق شده است.

ذا روایت لسایر روات نیز ثقه هستند. باشد، ثقه است.ابیه: پدر ایشان است که ابراهیم بن هاشم می علی بن ابراهیم: ثقه است.

 از نظر سند مشکلی ندارد .

 قه استث و حسین بن سعید نیزوسی از طرق صحیح از حسین بن سعید نقل کرده بنابر قول صاحب وسائل ، مرحوم شیخ ط

و روای کتاب علی بن محمد بن  1و یوسف بن عقیل نیز از اجالء و ثقات است و مرحوم نجاشی ایشان را توثیق کرده است

 لذا هر دو سند صحیح و بال اشکال است . قیس ابوعبدال ل البجلی است

 بررسی دَللی

پول را نقد داده است تا در زمان مشخصی  روایت آمده است که شخصی از امیرالمؤمنین در مورد مردی سؤال کرد کهدر این 

گوید که وصیف )غالم عبد مراهق )نزدیک بلوغ( را فروشنده به او تحویل دهد )بیع سلف( ولی در موعد مقرر، فروشنده می

وصیف، قیمت روز آن را از من بگیر )که علی القاعده گران تر شده است(،  ام، فلذا به جای آننزدیک به بلوغ( را پیدا نکرده

حضرت فرمودند که: جایز نیست گرفتن مگر وصیف یا همان ورق )پولی( که اول داده بود و حق ندارد مال بیشتری از او 

 بگیرد.

 

 که مستثنی منه، فقط دو چیز است فلذابا توجه به این و نیستجایز  ،آید که ادای دین به قیمت روزاز این روایت بدست می

تری به تواند پول بیشتواند با او معامله کند و همان وصیف را به فروشنده اولی به قیمت بیشتر بفروشد و همچنین نمینمی

در ، عدم جواز بیع جدید داللت دارد بر عدم جواز ادای قیمت به روز و لذا این روایتو عنوان ادای دین از فروشنده بگیرد

نتیجه این صورت از قرارداد بازخرید که: کسی بیع سلم انجام بدهد به قیمت ارزان تر و در موعد سررسید همان کاال را به 

قیمت بیشتر همان کاال را از خریدار خریداری نماید و یا این که ادای دین با قیمت روز )که علی القاعده بیشتر شده است( 

 فرمایند که باطل است.ام علیه السالم میانجام دهد، همه این موارد را ام

زه، در جایی است که مبیع پیش  فروش شده، در زمان سر رسید، وجود ندارد.البته مورد این روایت همانند روایات خاصه مجو 

رخ ه نبعدم جواز بیع جدید  عدم جواز ادای قیمت به روز وبنابراین روایت اول از حیث سندی و داللی تمام است و داللت بر 

 . داللت داردروز، 

 روایت دوم

ِ بْنِ  ِد بِْن َخالٍِد َعْن َعبِْد الله بِْد بُكَیٍْر َقاَل: َسَألُْت َأبَا عَ  َو بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسیِْن بِْن َسِعیٍد َعْن َصْفَواَن بِْن یَْحیَی َو ُمَحمَّ

 ِ يْ  عالله ََ َو لَْم یَْسَتْوِف َسَلَفُه َقاَل  )یا ثمارها( النَّاُس ِفیِه ِمَن الثَِّماِر َفَذَهَب َزَمانَُهاٍء یُْسِلُف َعْن َرُجٍل َأْسَلَف ِفي 

 .2َفْلیَْأُخْذ َرْأَس َمالِِه َأْو لِیُْنِظْرهُ 
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 بررسی دَللی

 هم این روایت را نقل کردند . 1شیخ طوسی و صدوق

 :این روایت طریق شیخ به

 صحیح است و قبالً بررسی شده است. طریق مرحوم شیخ به حسین بن سعید:

 حسین بن سعید: ثقه است.

 صفوان بن یحیی: از اجالء و ثقات است.

 ثقه است. فطحی و عبدال ل بن بکیر: 

 شود. ای به اعتبار سند وارد نمیولذا فرقی ندارد که محمد بن خالد ثقه باشد یا نباشد و در هر صورت خدشه

 شود.بن بکیر، موثقه می بنابراین روایت به خاطر عبدال ل 

 طریق مرحوم صدوق به این روایت:

د  -رضي ال ل عنه -و ما کان فیه عن عبد ال ل بن بکیر فقد رویته عن أبي ، عن أحمد بن محم  عن عبد ال ل ابن جعفر الحمیري 

ال، عن عبد ال ل بن بکیر بن عیسی، عن الحسن بن علي  بن فض 
2 

همچون علی ابن بابویه و حمیری است و احمد بن محمد بن عیسی از ثقات است و حسن  این طریق نیز مشتمل بر اجالئی

 بن علی بن فضال و عبد ال ل بن بکیر هر دو ثقه و فطحی هستند.

 بنابراین طریق مرحوم صدوق نیز معتبر و موثقه است زیرا که در هر دو سند ثقه فطحی دارد.

 بررسی دَللی

خریده ، امام میفرماید: یا پولش را بگیرد و یا اگر وقتش رسیده و نمیتواند  سلفبه صورت در این روایت ذکر شده که جنس را 

پرداخت کند به او مهلت دهد ، یکی از این دو کار باید انجام دهد و نمیتواند به قیمت روز پول بگیرد چون امام در همان دو 

 . َرْأَس َمالِِه َأْو لِیُْنِظْرُه (  ) َفْلیَْأُخذْ کار منحصر کرده 

مورد این روایت نیز اخص است یعنی در موردی است که کاالیی که مبیع قرار داده بودند، در آن زمان نبوده است فلذا کاالیی 

 را که به صورت سلف خریده بوده است را تحویل بگیرد.

 کند.ی دین به قیمت روز، میپس این روایت داللت بر عدم جواز بیع جدید و عدم جواز ادا

 روایت سوم

ِد بِْن َقیٍْس َعْن َأبِي َجْعَفٍر  َمِن  عَقاَل: َقاَل َأِمیُر الُْمْؤِمِنیَن ع َو َعْنُه َعِن النَّْضِر بِْن ُسَویٍْد َعْن َعاِصِم بِْن ُحَمیٍْد َعْن ُمَحمَّ

ْرُطُه ِإَلَّ الَْوِرَق َو ِإْن َقاَل ُخْذ مِ  ََ َتَرى َطَعاماا َأْو َعَلفاا ِإلَی َأَجٍل َفَلْم یَِجْد َصاِحبُُه َو لَیَْس  َْ نِّي بِِسْعِر الْیَْوِم َوِرقاا َفًَل ا
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 .220؛ ص 2من ال یحضره الفقیه ؛ ج. 2



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 33  :جلسه                                                              فقه بورس و اوراق بهادار  :درس  

     70/11/1311 :تاریخ                                              فاز راه بیع سلتامین نقدینگی  :موضوع 

 عندلیبی حفظه ال ل  : علیاستاد

  4صفحه  

 

ْرَطُه َو َأَخَذ  ََ ْرَطُه َطَعاَمُه َأْو َعَلَفُه َفِإْن لَْم یَِجْد  ََ ْرَطُه َفًَل یَْأُخُذ ِإَلَّ َرْأَس َمالِِه یَْأُخُذ ِإَلَّ  ََ َوِرقاا ََل َمَحالََة َقبَْل َأْن یَْأُخَذ 

 .1َل تَظلمون و َل تُظلمون

 بررسی سندی و دَللی 

 سند این روایت صحیح است . 

وجود نداشته و امام فرموده: یا پولی که قبال داده  کاالییاز نظر داللت این روایت مربوط به آن جایی است که موقع خرید 

م دهد معامله جدید نمیتواند انجا )که همان مبیع در بیع سلف است( ولیبگیرد  کاالیی را که شرط شده بود،پس بگیرد و یا 

)ولذا باید اصل  دو فقط اجازه دارد که رأس المال خود را بگیرد و حق ندارد که ظلم کن قیمت روز هم اجازه ندارد بگیرد  و

 دهد(.بته به خود او نیز نباید ظلم شود )ولذا بیش از راس المال را نمیو ال مال را برگرداند(

مورد این روایت نیز در جایی است که کاال وجود ندارد و امام علیه السالم فرموده اند که فقط همان کاال را بگیرد یا اگر کاال 

 نیست فقط رأس المال را بگیرد.

 یت چهارمروا

َعیٍْب َقاَل: بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسیِْن بِْن َسِعیٍد  )مرحوم َیخ( َُ ْعَماِن َعْن یَْعُقوَب بِْن  ِ َسَألُْت َأبَا َعبْدِ َعْن َعِليِّ بِْن النُّ  الله

ُجِل یُْسِلُف ِفي الِْحْنَطِة َو الثََّمِر ِمائََة ِدْرَهٍم َفیَْأتِي َصاِحبُُه ِحیَن یَِحلُّ الَِّذي لَُه َفیَُقولُ  ع ْْ َعِن الرَّ ِ َما ِعْنِدي ِإَلَّ نِ ُف  َو الله

ِفِه َوِرقاا  ْْ ِف الَِّذي لََك ِحْنَطةا َو بِِن ْْ اَْت بِِن َِ  .2َفَقاَل ََل بَْأَس ِإَذا َأَخَذ ِمْنُه الَْوِرَق كََما َأْعَطاهُ  الَِّذي لََك َفُخْذ ِمنِّي ِإْن 

 بررسی سندی و دَللی

 مرحوم شیخ و صدوق این روایت را نقل کرده اند.

 سند مرحوم صدوق: باسناده عن صفوان بن یحیی عن یعقوب بن شعیب نحوه.

 

ر است که از نوه های میثم تما «میثمییعقوب بن شعیب »یعقوب بن شعیب مردد بین چند نفر است ، یکی  ،از نظر سند

است که در روایات ذکر شده ولی در کتب رجالی نیامده و توثیق  «حدادیعقوب بن شعیب »است که توثیق شده ، یکی هم 

اصحاب  ز، یکی هم یعقوب بن شعیب االزرق بیاع الطعام است اکه توسط وجوه عامه وثاقت او را اثبات کنیممگر اینهم نشده 

 . استتوثیق نشده  علیه السالم است ولیامام باقر 

خ نقل شیبا توجه به حال در این روایت مراد از یعقوب بن شعیب کدامیک از این نفرات هست مشخص نیست ، اال اینکه 

باشد  ( ، چون اگر مراد اولی ) یعنی میثمیاشکالی ندارد یعقوب بن شعیباین روایت صفوان بن یحیی از  یمگویبصدوق 

پس معارضی با اثبات وثاقتش از طریق صفوان بن  تضعیف نشده اند جایی کهاز آن توثیق شده و اگر دو نفر بعدی باشند

عتبر م این روایت باشد فلذاروایت صفوان بن یحیی از این شخص، داللت دارد که این شخص ثقه می لذاو، یحیی وجود ندارد

 .شودمی
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 بررسی دَللی

جا فروشنده نیز در زمان سررسید، همه مبیع وجود ندارد و در آن زمان، نیمی از مبیع وجود دارد، در ایندر این روایت 

پیشنهاد داده است که نیمی از مبیع که موجود است را تحویل بگیر و پول نصف دیگر را نیز بگیر، امام علیه السالم فرمودند 

 که داده است را بگیرد )نه قیمت روز و بیشتر(. خواهد پول را بگیرد، باید همان مقداریکه: اگر می

از نظر داللت حدیث هم استفاده میشود که حق ندارد پول بیشتری بگیرد فقط به اندازه پولش میتواند بگیرد و نکته ای که 

ع وضومزیرا که فرض دیگر  به قیمت روز میکند و اخص میشود در اینجا وجود دارد این است که این روایت نفی ادای دین

 شود و فقط نهی از ادای دین به قیمت روز شده است.انجام بیع جدید نسبت به مبیعی فی الذمه است را شامل نمیکه  بحث

 تا اینجا مفاد اکثر روایت در جایی بود که کاال در موعد مقرر، موجود نیست ولی مفاد روایت بعدی، متفاوت است:

 مجروایت پن

ٍد َعْن ُموَسی بِْن الَْقاِسِم َعْن َعِليِّ )مرحوم َیخ( ِد بِْن َأْحَمَد بِْن یَْحیَی َعْن بَُناِن بِْن ُمَحمَّ ٍر بِْن َجْعفَ بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ

ِعیٌر َأْو ِحْنَطٌة َأ یَْأُخُذ بِِقیَمِتِه َدَراِهَم ع  ََ َمُه َدَراِهَم َفَسَد ِِلَنَّ َقاَل: َسَألُْتُه َعْن َرُجٍل لَُه َعَلی آَخَر تَْمٌر َأْو  َقاَل ِإَذا َقوَّ

ُلُح َدَراِهُم بَِدَراِهَم َو َسَألُْتُه َعْن َرُجٍل َأْعَطی َعبَْدُه عَ  ْْ ٍَ َدَراِهَم َعَلی َأْن یَُؤدَِّي اِْلَْصَل الَِّذي یَْشَتِري بِِه َدَراِهُم َفًَل یَ َشَر

ٍَ َدَراِهَم َأ یَ  ْهٍر َعَشَر ََ  .1ِحلُّ َذلَِك َقاَل ََل بَْأَس الَْعبُْد كُلَّ 

 

 بررسی دَللی

در این روایت در جایی نیست که مبیع وجود ندارد بلکه مطلق است و امام علیه السالم استفسار نفرمودند و از طرف دیگر 

یا ادای دین به قیمت روز که اعم از این است که بیع جدید انجام بدهند « أَ یَْأُخُذ بِِقیَمِتِه َدَراِهَم  »در روایت آمده است که 

 است و امام علیه السالم از این جهت نیز سؤال نفرمودند فلذا روایت از این جهت نیز اطالق دارد.

 شود.پس بر اساس ترک استفصال، اطالق روایت شامل تمام ابعاد موضوع مورد بحث می

شود زیرا که چون اصل معامله با درهم بوده است میفرمایند که: اگر مبیع را به درهم قیمت کند، فاسد امام علیه السالم می

شود که جایز )درهم داده است و کاال را به صورت سلف خریده است( و حال نیز اگر درهم بگیرد، معامله درهم به درهم می

و درهم جایی که علی القاعده ارزان تر خریده است نیست. )یعنی در واقع درهم در مقابل درهم داده شده است پس از آن

 شود.(کمتری داده است و االن باید درهم بیشتری بدهد، این کار جایز نیست، زیرا که ربا می

 بررسی سندی

 و از حضرت روایتبرادر موسی بن جعفر ) ع ( است  رسند کهاین روایت در سه کتاب نقل شده و هر سه به علی بن جعفر می

 را نقل کرده است.

 . 2شیخ طوسی در تهذیب -1

                                                           
 . 12من ابواب السلف ، ح  11، الباب  371:  11وسائل الشیعه  -1
 . 121) باب بیع المضمون ( ح  37:  0تهذیب  -2
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که این کتاب در دست صاحب وسائل بوده است و ایشان مستقیماً از کتاب علی بن جعفر نقل  علی بن جعفر در کتابش  -2

   .1کندمی

 :2حمیری در قرب االسناد  -3 

ِه َعلِيِّ بِْن َجْعفَرٍ  ِ بِْن الَْحَسِن َعْن َجدِّ ل  َعْن َأِخیِه ُموَسی بِْن َجْعفٍَر ع َرَواُه الِْحْمَیِريُّ فِي ُقْرِب اْْلِْسَناِد َعْن َعبِْد ال 

َأْن یَْأُخَذ بِکَْیلَِها َشِعیراً َأْو تَْمراً قَاَل َسَألْتُُه َو َذکََر ِمثْلَُه َو َزاَد قَاَل َو َسَألْتُُه َعْن َرُجٍل لَُه َعلَی آَخَر کُرٌّ ِمْن ِحْنَطٍة َأ یَْصُلُح لَُه  قَاَل:

 3ِإَذا تََراَضَیا فاََل بَْأَس.

 دچار مشکل است:  ،سند در هر سه

 اول: روایت َیخ 

عبدل ل است که او  اسم و عیسی است بن است که برادر احمد بن محمد «بنان بن محمد» شیخ، مشکل از جانب در سند

امه وجوه ع بعضاال اینکه از طریق  ترجمه مستقلی هم ندارد شود عبدال ل بن محمد بن عیسی ، ایشان توثیق نشده ومی

 :درست شود مثال بگوئیم

، محمد بن یحیی، حمیری، صفار(بعضی از     .از او روایت کردند اجالء )محمد بن علی بن محبوب، سعد بن عبدال ل

ایشان ـ طبق ظن  قوی ـ در اسناد کامل الزیارات واقع شده است و طبق برخی مبانی کسانی که در اسناد کامل الزیارات 

 باشند.باشند، ثقه می

 وارد شده است و هر کسی در اسناد کافی واقع شود، ثقه است.کافی اسناد در  شانای

وم ابن ولید و مرحوم صدوق، روایت محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن یحیی از ایشان روایت نقل کرده است و مرح

 یحیی روایت نقل شده استیحیی از بنان بن محمد را استثناء نکرده است یعنی از کتاب نوادر الحکمة محمد بن احمد بن 

ولی مرحوم صدوق و ابن ولید که نسبت به برخی از افراد استثناء کرده اند، ایشان را استثناء نکرده اند ولذا عدم استثناء 

 کردن، داللت بر وثاقت دارد )طبق برخی مبانی(.

 باشد.البته این مبانی تام و تمام نیست و علی المبنی می

شود ولی در غیر این صورت، این طریق به این حدیث نامعتبر ان اثبات شود، این طریق معتبر میبنابراین اگر وثاقت ایش

 شود.می

 

 

 

                                                           
 . 12، ح  123مسائل علی بن جعفر :  -1
 . 1751، ح  265 – 262قرب االسناد :  -2
 .371؛ ص 11الشیعة ؛ جوسائل . 3
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 دوم: كتاب علی بن جعفر 

که طریق صاحب وسائل به کتاب علی بن جعفر  ایناال   و اگر اثبات شود، اشکالی وجود ندارد اصل کتاب ایشان مشکلی ندارد

طه ای خاص به واسبه نسخهطریق تشریفاتی است لذا طریق  ،تام و تمام نیست چون طریق صاحب وسائل تا شیخ طوسی

 شود .ی ماین کتاب اثبات نقرائت یا سماع یا اجازه نداشته است ولذا 

 در قرب اَلسناد یریحمدوم: 

قل از جدش علی بن جعفر، نکه است مبتال به عبدال ل بن حسن  طریقحمیری در قرب االسناد: این طریق عبدال ل بن جعفر 

مان طور هکه توثیقی ندارد مگر از طریق وجوه عامه بتوان این حدیث را درست کرد کما اینکند و قبالً نیز گفته شد که می

کتاب  هب طریقهمان بیانی که در مورد فاتی است مثل قرب االسناد هم طریق تشری صاحب وسائل به طریقکه قبالً گفتیم 

 .گفته شد علی بن جعفر

 نتیجه:

 این روایت از حیث سند مشکل دارد . اوَلا:

مبتنی است بر یک قاعده ای که مورد عمل فقهاء واقع نشده و مخالف قواعد فقهی است و آن استدالل به این روایت  ثانیاا:

که در این جا معامله جدید رخ داده است یا ادای دین به قیمت با این) ِِلَنَّ اِْلَْصَل الَِّذي یَْشَتِري بِِه َدَراِهُم ( این است که 

)عوض حنطه  عوض را جای معوض قرار داده علیه السالم امام لیدر اینجا معامله درهم به درهم نشده وروز رخ داده است و 

 و این خالف قواعد عامه فقهی قرار داده شده است و در نتیجه درهم به درهم شده است( که درهم بوده است به جای معوض

زیرا که از عمل  هم دلیلی نداریمکه مورد عمل فقهاء واقع نشده است برای این ، البته است و مورد عمل فقهاء واقع نشده

توان ادعا پس نمی .استعمل کرده  ب عینه()در با بلکه حتی ظاهرا شیخ طوسی به این روایت همه فقهاء اطالعی نداریم

کرد که فقها عمل نکرده اند و خالف قواعد عامه است و از طرفی خالف قواعد عامه بودن، اشکالی ندارد زیرا که چه بسا این 

 مورد از آن عموم، خارج شده باشد.

 

ه بآید که آیا این روایات پیش میبحث تعارض ولی در هر صورت، اگر از مشکالت سندی و داللی حدیث صرف نظر کنیم، 

 ؟ چه صورتی با هم جمع میشوند

زیرا که موضوع در همگی در جایی است که  با روایات مجوزه که قبال بررسی شد تعارض داردناهیه بنابراین روایات اخص 

آن اشاره کردیم، در  بهعلی بن محمد که قبال  مکاتبه روایت علی بن جعفر با روایت مبیع در زمان سر رسید وجود ندارد.

کَتَبُْت ِإلَْیِه َرُجٌل لَُه َعلَی  »زیرا که هر دو کلی در کلی بودند، زیرا که در روایت محمد بن علی گفته شد که  تعارض است

ا تََقاَضاُه قَاَل ُخْذ بِِقیَمِة َما لََك ِعْنِدي َدَرا و در روایت مورد بحث )علی بن جفر( « ِهمَرُجٍل تَْمٌر َأْو ِحْنَطٌة َأْو َشِعیٌر َأْو ُقْطٌن فَلَمَّ

لی با این حال، حضرت در و« َسَألْتُُه َعْن َرُجٍل لَُه َعلَی آَخَر تَْمٌر َأْو َشعِیٌر َأْو ِحْنَطٌة َأ یَْأُخُذ بِِقیَمتِِه َدَراِهمَ  »نیز گفته شد که 

َمُه َدَراِهَم فََسدَ إِ  »دوم فرموده اند که: ولی در روایت « َب یَُجوُز َذلِكَ فَکَتَ  »روایت اول فرموده اند که:  پس چون موضوع  «َذا قَوَّ

شد که  ، البته گفتهکنندداند، با یکدیگر تعارض میداند و یکی جایز نمیهر دو روایت تقریباً واحد است ولی یکی جایز می
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ات بدون مخصص و مقی د باقی ولذا حجت نیستند ودر نتیجه اطالقات و عموم هر دو روایت از نظر سندی مشکل دارند

 مانند.می

 ولی اگر صرف نظر از اشکاالت سندی کنیم و بگوییم هر دو حجت هستند:

داشته باشند: روایت اول صریح در جواز است ولی روایت دوم که نهی است و صریح نیست، حمل بر کراهت  اگر جمع عرفی

 شود.می

َمُه َدَراِهَم فََسدَ إِ  »وقتی گفته شده است  رسد این جمع، عرفی نباشد زیرا کهلکن به نظر می  ارشاد به بطالن است و«  َذا قَوَّ

ارشاد به صحت است، این دو «  َب یَُجوُز َذلِكَ فَکَتَ  »توان آن را حمل بر کراهت کرد،بنابراین با توجه به این که لسان نمی

 ند.شوتوانند جمع عرفی داشته باشند و هیچ یک قرینه بر دیگری نمینمی

 گوییم:کنند. ولذا برای ترجیح چنین میتعارض میاگر جمع عرفی نداشته باشند: 

واهد خزیرا که می ) أوفوا بالعقود ( و) أحل الله البیع ( موافق کتاب است ، علی بن محمد که میگفت جایز استمکاتبه  

ردید ولی گاگر تنها بود، مقی د و مخصص آیه میت )البته روایت علی بن جعفر مخالف کتاب اسولی بفروشد و بیع انجام دهد 

علی بن محمد چون موافق با کتاب است ترجیح دارد ، لذا روایت  در مقام تعارض به صورت عام و خاص، مخالف آیه است(

 .مقدم میشود)بنا بر فرض تمامی ت سند( بر روایت علی بن جعفر ، بنابراین روایت مجوزه 

و اگر گفته شود که چنین مرجحی وجود ندارد، هر دو روایت تعارضا و تساقطا فلذا باید به مرجع فوقانی رجوع کرد که 

 باشند.عمومات و مطلقات اوفوا بالعقود و احل ال ل البیع می

در هر دو صورت  که بعد از تعارض و تساقط، آیه قرآن مرجع است وبنابراین آیه قرآن یا مرجح روایت مجوزه است یا این

حکم به صحت این نحوه قرارداد بازخرید است که پیش خرید شده است و قرار شده است که در نهایت از همان شخص به 

 تر بخرد.قیمت گران

  روایات معارض:سایر روایات مجوزه با جمع بین  

 دیگر:اما روایات 

مربوط به جائی باب( و روایت یعقوب بن شعیب،  16باب( و عبدال ل بن بکیر )روایت  16و  15روایت محمد بن قیس )روایت 

 یعنی بیشتر نگیر . )َفًَل یَْأُخُذ ِإَلَّ َرْأَس َمالِِه (این بود  علیه السالم معموالً  بود که جنس نباشد چون تعبیر امام

 است.این نوع قرارداد و معامله  ارشاد به بطالن شود که:یا مفهوم این روایات استفاده مینهی در این روایات  ظهوراز لذا 

زه عبارت بودند از:روایات   مجو 

 روایت اول: مرسله ابان

ٍد َعِن ابِْن َأبِي ُعَمیٍْر َعْن َأبَاِن بِْن ُعْثَماَن َعْن بَْعضِ  ِ  َو َعْنُه َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ  ُجلِ الرَّ  ِفي عَأْصَحابَِنا َعْن َأبِي َعبِْد الله

َراِهمَ  یُْسِلمُ  َعاُم َفیَُقوُل لَیَْس عِ  الدَّ َعاِم ِإلَی َأَجٍل َفیَِحلُّ الطَّ ْنِدي َطَعاٌم َو لَِكِن انُْظْر َما ِقیَمُتُه َفُخْذ ِمنِّي ثََمَنُه ِفي الطَّ

 .1َفَقاَل ََل بَْأَس بَِذلِكَ 

 . و امام علیه السالم فرموده اند که اشکالی ندارد ظهور در معامله جدید دارد« ُخْذ مِنِّي ثََمَنهُ »روایت با توجه به  این
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 ز نیست،جای روز، ادای به قیمت یا و میگفت بیع شکه به اطالق ناهیه روایاتیز است و بین بین این روایت که میگوید جای

ٍة  »گفتند: زیرا که می َل َمرَّ  لذاوعموم و خصوص مطلق است بنابراین بین این دو  «.اَل یَْأُخُذ إاِلَّ َوِصیفَُه َأْو َوِرقَُه الَِّذي َأْعَطاُه َأوَّ

ین نتیجه ا و و روایات ناهیه دیگرشود بر روایت محمد بن قیس دم میمق )اگر حجت باشد( بنابراین روایت ابان بن عثمان

چون  باشدکاری صحیح نمیولی به نحو ادای دین به قیمت روز، چنین راه صحیح استجدید شود که به نحو معامله می

براین بنا خورند.روایات ناهیه دیگر تقیید می، در نتیجه روایت ابان ظهور در معامله دارد، اما به نحو ادای دین صحیح نیست

ت بود جاگر هم حولی روایت ابان مرسله است و حجت نیست  روایت ابان بن عثمان با روایت ناهیه در تعارض نیستند، البته

 .با آن روایات تعارض نداشت

 : روایت عیص بن قاسمروایت دوم

ُد بُْن یَْعُقوب ِد بِْن یَْحیَی ُمَحمَّ اَذاَن  َعْن ُمَحمَّ ََ ِد بِْن ِإْسَماِعیَل َعِن الَْفْضِل بِْن  ِد بِْن الُْحَسیِْن َو َعْن ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ

 ِ َرُجٍل َأْسَلَف َرُجًلا َدَراِهَم بِِحْنَطٍة َحتَّی َقاَل: َسَألُْتُه َعْن  عَجِمیعاا َعْن َصْفَواَن َعِن الِْعیِص بِْن الَْقاِسِم َعْن َأبِي َعبِْد الله

ُخَذ ِمْن ُعُروِضِه تِْلَك بَِطَعاِمِه ِإَذا َحَضَر اِْلََجُل لَْم یَكُْن ِعْنَدُه َطَعاٌم َو َوَجَد ِعْنَدُه َدَوابَّ َو َمَتاعاا َو َرِقیقاا یَِحلُّ لَُه َأْن یَأْ 

 .1كََذا َو كََذا َصاعاا َقاَل نََعْم یَُسمِّي كََذا َو كََذا بِ 

ا ال میکنی بیع است یؤود این چیزی که شما سمفاد این روایت این است که امام نفرماین روایت از حیث سند معتبر بود، 

یعنی چه بیع جدید و چه ادای )نََعْم یَُسمِّي كََذا َو كََذا بِكََذا (که جایز استفرمود  مطلقا ادای دین به قیمت است ، بلکه

یت این روازیرا که  ، با آن روایات تعارض پیدا میکنداگر این روایت اطالق داشته باشد  لذاو ه قیمت روز، جایز است،دین ب

 ند.کندیگر داللت بر عدم جواز می روایات ولیروز، جایز است ادای دین به قیمت و چه بیع چه مطلقا  داللت بر این دارد که

  

یَِحلُّ لَُه َأْن یَْأُخَذ ِمْن ُعُروِضِه تِلَْك  »فرماید که میاین روایت  چنین گفته شود که:تعارض، برای حل مشکل  کهمگر این

خواهد کاالی دیگری را تحویل دهد فروش کرده است را ندارد، االن میکاالیی که پیشاست یعنی چون  کاالدرباره «  بَِطَعاِمهِ 

اهیه روایت ن ز است یعنی تبدیل جنس به جنس دیگری اشکال ندارد اما، امام فرمود این کار جای)نه اینکه پول تحویل دهد(

ول به پشده تبدیل جنس پیش فروش  )مثل روایت محمد بن قیس و یعقوب بن شعیب( در مورد پول )ورق( است یعنی از

دیل کاال به ولی تبنهی شده است. پس این روایات با یکدیگر تعارضی ندارند فلذا تبدیل کاال به کاالیی دیگر اشکال ندارد 

    پول اشکال دارد.

 با روایت عبد ال ل بن بکیر باید گفت:  (بن قاسم صروایت عیرابطه این روایت )

فَلَْیْأُخْذ  ) که به او مهلت بدهد،طبق روایت عبدال ل بن بکیر، تنها کاری که جایز است این است که یا پول آن را بگیرد یا این

تواند به جای آن کاالی دیگری بگیرد و همچنین تواند معامله جدید انجام بدهد و نمییعنی نمی (ْأَس َمالِِه َأْو لُِیْنِظْرُه رَ 

 کند کهمی داللتقاسم بن  صروایت عیفهماند، ولی تواند پول بیشتری بگیرد، البته این مطلب را به واسطه اطالقش مینمی

ر گردد و دمین دو روایت عموم و خصوص مطلق اخص از او میشود و نسبت بین ای فلذاجنس به جنس اشکال ندارد تبدیل 
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)البته روایت عبدال ل بن بکیر نسبت به این که معامله جدید بشود یا ادای دین  .شودنتیجه مقی د روایت عبدال ل بن بکیر می

 شود(.نمیماند و ساقط به قیمت شود، بدون مخصص باقی می

 : حسن بن علی بن فضالروایت سوم

اٍل َقاَل: كََتبُْت ِإلَی أَ  ُجُل  عبِي الَْحَسِن َو َعْن َسْهِل بِْن ِزیَاٍد َعْن ُمَعاِویََة بِْن ُحكَیٍْم َعِن الَْحَسِن بِْن َعِليِّ بِْن َفضَّ الرَّ

َعاِم َفیَِجي  .1ُء الَْوْقُت َو لَیَْس ِعْنِدي َطَعاٌم ُأْعِطیِه بِِقیَمِتِه َدَراِهَم َقاَل نََعمْ یُْسِلُفِني ِفي الطَّ

موده بیع باشد یا ادای دین نفرعلیه السالم روایت ابن فضال که در روایات مجوزه به آن اشاره شد ، مطلق است یعنی امام  

 طور مطلق فرموده جایز است .بلکه ب ،باشد

ند با هم تعارض دار )که داللت بر این داشتند که فقط حق دارد، پول خود را بگیرد( این روایت با روایاتی که قبال خواندیم

طور جمع کند ) کما اینکه جمع اگر کسی اینبنابراین این روایت نص در جواز است اما آن روایات ظهور در بطالن داشتند . .

ین ا) ََل یَْأُخُذ ِإَلَّ َوِصیَفُه َأْو َوِرَقُه الَِّذي َأْعَطاُه ( ( که این روایت ابن فضال نص در جواز است اما روایاتی که گوید: اند کرده

به رشاد ا و حکم تکلیفی نفسی کراهتی است ) تنزیهی است ( وشود یعنی ارشاد نیست حمل بر کراهت می لذانهی است و

 همچنینو یعنی مکروه است معامله جدید انجام شود )  ََل یَْأُخُذ ِإَلَّ َوِصیَفُه َأْو َوِرَقُه الَِّذي َأْعَطاُه ( بطالن نیست ، بلکه 

داریم یعنی دست از ظهور دلیل در با توجه به نص، دست از ظهور برمی . بنابرایناست به قیمت مازاد ادای دین شود مکروه

تیجه . بنابراین با یکدیگر تعارضی ندارند و نل بر حکم تکلیفی تنزیهی میکنیمو حم داریمارشاد به بطالن و یا حرمت برمی

 جایز ولی مکروه است.شود که در مواردی که کاال وجود ندارد، انجام معامله جدید و یا ادای دین به قیمت روز، این می

ارشاد است و نهی نیز نهی تنزیهی است، « نعم»ای را بپذیرد و بگوید اگر کسی چنین جمع عرفی این یک نوع جمع است و

 آید. مشکلی به وجود نمی

اد به صحت ارش روایت این ارشاد به بطالن دارد و آن بلکه، لسان حکم تکلیفی نیست در این روایت اما اگر کسی گفت لسان

یکی گوید باطل است زیرا که د دارد ، هر دو ارشادی هستند و این جمع عرفی در اینجا معنایی ندارد ، با هم تعارض میکنن

رجح در این بحث م قرآنموافق با که  رسد باب تعارض می اینجا نوبت به مرجحاتدر نتیجه . گوید باطل نیستمیو دیگری 

اطالقات و عمومات آیات شریفه با روایت ابن فضال موافق است و روایات محمد بن قیس و امثال این که ارشاد  یعنی ما است

به بطالن داشت ، با عمومات و اطالقات قرآن مخالف است . بنابراین روایت ابن فضال بر روایات دیگر مقدم میشود و حکم به 

ع و عام فوقانی قرار قرآن مرجکنند، تعارض و تساقط  دو دسته روایت  هم این مرجح پذیرفته نشود و شود ، و اگرصحت می

 فوقانی میشوند برای صحت این نوع معامالت . عو امثال اینها مرج وفوا بالعقود () أ وحل الله البیع ( ) أیعنی  گیرد،می

 بیان شد.روایت ابن فضال با روایات دیگر تا اینجا جمع بین 

 

 قدماء صحیح نیست ( و بگوید روایت ابن فضال نمیتواند مبنایاما اگر کسی طبق مبنای قدماء اشکال کند ) البته به نظر ما 

با روایات دیگر معارضه کند ، چون برخی از قدماء گفته اند روایت موثقه با روایات صحیح نمیتواند معارضه کند، و اگر روایت 

در  )البته حجت است، نداشته باشداگر معارض  یعنی روایت موثقهحه از حجت می افتد ، موثقه باشد در قبال روایات صحی
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گر معارضی از روایات ا ولی اصل حجی ت روایت موثقه اختالف مبنا وجود دارد و برخی قائل به عدم حجی ت آن شده اند(

ند با کروایت ابن فضال معارضه می ،قدماءطبق این نظر بنابراین از حجیت می افتد .  ه باشد، آن روایت موثقهصحیحه داشت

ه ماند و در نتیجشود که روایات دیگر بدون معارض باقی میافتد، و نتیجه این میروایات صحیحه دیگر فلذا از حجی ت می

باطل  بنامولی به نظر ما این  .تخصیص زده میشود ی،عمومات و اطالقات قرآن حکم به مطلق باید کرد، فلذا بر اساس این مبنا

 کنند و مرجح آن ها قرآن است.شوند و یا تعارض میو جمع این دو دسته روایت در این است که یا حمل بر کراهت می است

پیش  ،را به نحو سلم به کسی کاالیینتیجه این میشود: طبق اطالقات و عمومات آیه و برخی از روایات ، این نوع معامله که 

چه در ) ،از خود او به قیمت گرانتر بخریم وقت سررسید درکنیم ، و این جنس را  گیو نقدین فروش کنیم تا تأمین پول

 ،کار نیستظهور در صحت این معامله دارد و ظاهرا اشکالی به این راه ضمن بیع اول شرط شده باشد یا شرط نشده باشد(

باشد؟! )که این اشکال اساسی و کلی میو همان حیل شرعی  با روح رباخواری است گفته شود که این کار موافقکه این مگر

 مطرح که قبالً  دو اشکال ، همانشده باشدشرط  البته ناگفته نماند که در فرضی که معامله دوم، در آینده بررسی خواهد شد(

 : ، که عبارت بودند ازوارد است شدند،

نیز واقعاً قصد جدی وجود دارد و همان طور . که جواب این است که در این موارد معامله اول نیست براینکه قصد جدی  .یک

 که در فرض عدم شرط، قصد جدی وجود دارد، در فرض شرط نیز قصد جدی وجود دارد.

پیش فروش من متوقف بر این است که دوباره به صحت در واقع ، یعنی وقتی به شما میفروشم ،اشکال دور استهمان  .دو 

واب که ج وقف بر این است که بیع اول صحیح باشد و لذا دور الزم می آید .( متو فروختن در یک سال )مثال دمن بفروشی

 هر دو اشکال در مباحث قبلی بیان شدند ولذا از این جهت نیز مشکلی نیست.

 .ز راهکار پنجم اشکال نداشته باشدبنابراین به نظر میرسد، صورت دوم ا

 

 


