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 راهکار های تأمین نقدینگی

ه به این صورت که چیزی راکتصحیح کنیم،  از طریق بیع سلمرا مسئله بود به این صورت که  راه کار پنجمبحث از 

 بیشتر به قیمت را از خود خریدار نقدا  کاالهمان  ،می کند و در وقت سررسید فروشپیش

عدیده داریم که سه طایفه در این زمینه وارد  طوایفکه روایات متعدد و  ،یا اداء دین می کند به قیمت آن جنس و می خرد

ا همانطور سؤال ه ممکن است مطرح شود این است که آیا این ک یشده که علی القاعده طبق مبانی مشهور بررسی کردیم ام 

 درست کرد یا خیر؟ «انقالب نسبت» توان از راهئله را میمس

 ردازیم:پرا قبول نداریم ولی بر مبنای کسانی که قبول دارند، به بررسی روایات این باب می« انقالب نسبت»هر چند ما 

 بررسی روایات معارض با توجه به انقالب نسبت

ه به روایاتی که حجت است  در اینصورت انقالب نسبت طبق برخی مبانی  ،بحث کنیماگر بخواهیم در اینجا با توج 

 ست،اانقالب نسبت  جای طرح بحث صورتروایات درست و صحیح است در این ۀاگر فرض کنیم که همولی  ل می شودمشک

 :ه این بیان که بگوییمب

ممام ا سررسید موجود نیست کاال در ود در جایی کهابان بن عثمان که گفته ب هروایت مرسل  فرمودند:در اینجا بیع دو 

م در سررسید وقتی که جنس موجود نباشد» که داللت داشت بر ،را می شود انجام داد  این روایت با روایاتی «جواز بیع دو 

د بن قیس و روایت یعقوب بن شعیب و روایاتی دیگری ک ه در سررسید اگر جنس ک نده دال  بر این بودمثل روایت محم 

 یعنی روایاتی که می گویند مطلقا جایز نیست چه عام  و خاص مطلق هستند  یکدیگر باجایز نیست،  ، مطلقا  موجود نباشد

ابان بن عثمان می گوید به نحو بیع اشکال ندارد پس روایات دال  بر عدم ه مرسل ولی ع باشد چه به نحو اداء دینبه نحو بی

و  قیید می خورند یعنی بیع از تحت روایات خارج می شودت ،ه نحو اداء قیمت و چه به نحو بیعچه بپرداخت پول جواز 

در زمان  اداء دین به قیمت روز الیجوزیعنی  سررسیددر زمان  اداء دین به قیمت روز به شوندروایات مانعه مختص می

که نیابعد از ؛ و از تحت آن خارج کردبیع را ابان بن عثمان  هکه مرسل شامل بیع نمی شود چرا و این روایات دیگرسررسید 

ع د چون بیفقط این را می گوی و این روایات مانعه می گوید اداء دین جایز نیست به قیمت روز ند،مقی د شد روایات مانعه

مجوزه که گفته بود عند عدم مبیع در سررسید اعطاء قیمت جایز است به نحو اطالق سواٌء کان من  ۀنسبت به ادل   .خارج شد

ن آ، از تحتش خارج می شود اداء دین، این روایات مانعه بعد از تخصیصۀبه وسیل ن نحو اداء دین،نحو البیع و سواٌء کان م

روایات مجوز  هنتیجدر  .معامله و بیع دوم باشدنحو وقت روایات مجوز هم مختص می شود به جاهایی که اعطای قیمت به 

 ابان بن عثمان از حیث مضمون  ۀبا مرسل

 

 .رودتعارض این دو دسته طایفه از بین می دهد ورخ می انقالب نسبت؛ که در این صورت متحد می شود

 و همگی داللت کردند بر  این معنا که:ابان بن عثمان هم مضمون شدند  لۀهمراه با مرس، که روایات مجوز اینبعداز  

یمت از باب وفاء به دین عند عدم جواز اداء قهم شدند عدم  هروایات مانع از طرف دیگر و مبیع وجود یجوز بیع دوم عند عدم

  ه بهآن دو روایتی ک روایت، دو دستهاین  هر کدام از ه است، در نتیجهاز بین رفت انشاین دو دسته طایفه تعارضجود مبیع، و
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رخ داده است، ای از انقالب نسبت و شاهد جمع کند یعنی درواقع مجموعهرا با هم جمع می د،نحو مطلق با هم تعارض داشتن

 ییداز یک طرف، سبب تقاین دو طایفه  (که دو دسته طایفه درست شد بعداز آن) انقالب نسبت  به این صورت که بر اساس

د و سررسی در زمان»روایاتی که گفتند یعنی روایات مجوز مطلق را قید می زنداز طرف دیگر، و  شودمیروایات مانعه مطلق 

و خاص  جعفر عامبناین با روایت علی و یا موثقه ابن فضال بعد از تقید( بانأ لۀمثل مرس)ست بیع جایز ا «د المبیععدم وجو

اعم  وکه بیع باشد یا غیر بیع جعفر فرموده بود که مطلقا  جایز نیست اعم از اینبنروایت علی یعنی می شود( مطلق و مقید)

که جنس موجود نباشد یی جاآناز تحت این روایت  هر صورت، در نداشته باشدوجود جنس وجود داشته باشد یا از این که 

ولی آنجایی که جنس موجود نباشد و به نحو اداء قیمت باشد ممنوع است یا جنس موجود خارج می شود ، نحو بیع نباشدو به

 فرمجوزه با روایت علی بن جع بین روایات به این صورت . بنابراینجایز نیست (نحو بیعچه به نحو اداء قیمت و چه به)باشد 

 .شودجمع می

فرموده بودند جایز  و... که که گفتیم روایت محمدبن قیس (در طایفه اولی) به اداء دین دشحمل  که هو روایات مانع

اتبه مک کنند، ولذا رابطه این روایات بااداء دین به قیمت خواهند در زمان عدم مبیع، می به آنجایی که شودمیحمل  ،نیست

شود که روایت علی بن محمد که فرموده نتیجه این می ،باشدمیمطلق و مقید  ،علی بن محمد که مطلقا  جایز دانسته بود

توان در زمان عدم مبیع، به ولذا نمیشود خارج می روز، بود مطلقا  جایز است از تحتش عند عدم المبیع اداء دین به قیمت

جایز است و اشکال ندارد و تحت روایت  جدید، بیع ، انجاماما عند عدم مبیعرداخت کرد، عنوان ادای دین قیمت روز را پ

 .صحیح است ،عند وجود الطعام به نحو بیع و به نحو اداء دینیا ماند و باقی می

ا جعفر ببنرود یعنی آن روایت علیاین دو روایت تعارض شان از بین نمی چنان،درعین حال بعد از این جمع هم لکن

 هشود، البتحل نمی یمشکل وباقی است  ،تعارض شان در آنجایی که جنس موجود است حال  ای  مکاتبه علی بن محمد علی

کاتبه م دارند، زیرا کهض تعار همچنان ،ولی نسبت به آنجایی که جنس موجود است ندمضیق شد یمقدار نسبت به ادله قبلی

در آن مورد جعفر بنروایت علیو  جایز استجدید،  بیعصورت به  چهاداء دین و صورت به  چهگوید علی بن محمد می

 .باقی است قسمتتعارض شان در این  ، بنابراینجایز نیستکه گوید می

اگر روایت علی بن جعفر به دلیل موافقت  روایات حجت است و سندشان مشکلی نداردخالصه: بر مبنای اینکه همه 

شود ولی در غیر این صورت، تعارض باقی است، بنابراین بر اساس حجیت با کتاب، مقدم بر سایر روایات شود، تعارض حل می

تمامی روایات، انقالب نسبت به صورتی که بیان شد، قابل طرح است و در پایان نیز هر چند به واسطه شاهد جمع، دو دسته 

 شدند ولی همچنان تعارض باقی بود.روایات مطلق، جمع می

 اشکال به مبنای انقالب نسبت

ذیرند و پفهمند و نمیطور که قبال  نیز گفته شد، مبنای انقالب نسبت، اشکال دارد زیرا که عقالء چنین مبنایی را نمیهمان

را  توان تعارض بین روایاتباطل است و با این راه نمیاین مبنا بنابراین  دارد،نسیره متشرعه فقها بر چنین مبنایی وجود 

 های دیگری که قبال  بیان شد، تعارض را حل کرد.راه حل نمود، بلکه باید به واسطه



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 43  :جلسه                                                              فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

     08/11/1411 تاریخ:                                              راهکارهای تامین نقدینگی     موضوع :

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد

  3صفحه  

 

 

 راه حل دیگری برای حل تعارض

ی روایت باقدو دسته  ولذا مرسله است و حجت نیست گذاریم زیرا کهرا کنار می ابان بن عثمانروایت  گفته شود کهاگر 

  مانند:می

 .بودند ینمتعارض عدم مبیععندای که روایات خاصه .1

 .بودند ینمتعارض، که چه مبیع موجود باشد و چه نباشد ایروایات مطلقه .2

را  هروایات مانعگفته شود که جمع عرفی دارند، به این صورت که  (روایات متعارض عند عدم المبیع)اگر آن دسته اول 

 الزم نیست عین و« معامله دوم و اداء قیمت دین ،یجوز عند عدم مبیع» نتیجه گرفتیم کهدرواقع  وحمل بر کراهت کردیم 

ایات بقیه رو ولی نص استو گفتیم که این روایت بن فضال را مقدم کردیم  ادر واقع موثقه  ؛ که در این صورتموجود باشد

ز  یجو»نتیجه گرفتیم که که  حال ة.س یجوز عند عدم المبیع مع الکراهنیم پکحمل ظاهر بر نص می فلذا ظاهر هستند

)که به صورت مطلق گفته بود که ممنوع علی بن جعفر ، این روایات سبب تقیید روایت «عدم المبیع مع الکراهه مطلقا  عند 

موجود )مبیع( که عین  شودمی موردیجعفر مختص به بنروایت علی :که شودمی به این صورت شود و نتیجهاست( می

که این ، بعد از اینخریدشود ادای دین به قیمت انجام داد یا آن را به قیمت روز نمی ،باشد یعنی اگر مبیع موجود است

مکاتبه علی بن محمد مطلقا  می گوید جایز ، زیرا که شودمکاتبه علی بن محمد اخص می اش باگردید، رابطهاخص  روایت

 مبیععند عدم وجود ال به شودمی مختص  مکاتبه نیز بنابراین عند وجود المبیع جایز نیست می گویدروایت  اینولی است 

کاتبه علی بن محمد با م و به عبارت دیگر «عند عدم جود المبیع»شود نتیجه می لکنحل تعارض می شود  و از این طرف

 .ابن فضال یکی می شود ۀروایت مجوز

ماچه به نحو  ابتدا گفته شد،طور که از البته همان ل انقالب نسبت درست کنیم و چه به  نحو دو  که مرسله ابان را مد  ) و 

 نمی لذاجمع عرفی نیست و ،براساس انقالب نسبت درست می شودجمع بین روایات که  ،هر دو صورت در (نظر نگیریم

  .آن عمل کرد ر اساسشود ب

 صورت سوم در راه کار پنجمبررسی 

میدر را ه  کند و بعد در سرسید  فروشپیش :این که، صورت دوم عبارت بود از وجود داشت نیز کار پنجم صورت سو 

م در راه کار پنجمکندولی پرداخت میبخرد یا به اداء دین نقدا   پیش فروش می کند  به این صورت است که: صورت سو 

و  پولبعد از گرفتن ن جا هما ،که پیش فروش کرداین از بعدو  )مثال ( ماهه تحویل دهد6جنس را به یک میلیارد تومن که 

از آقایی صبح 8یعنی در همان ساعت  کند،کند و تا زمان سررسید صبر نمیی میخریداراو را از  ، همان کاالجنس فروختن

 ماه دیگر باید تحویل بگیرم همین االن 6 و باید بعد از اینکه خریدم ،ناخریدم یک میلیارد تومبه نحو سلم این گندم را 

ة آن  و االن در ملک من یک تن گندم است) ماه دیگر تحویل بگیرم 6 قرار است ام وهمین گندمی که االن مالک شده  در ذم 
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گرانتر می فروشم مثال یک  ، لکنمی فروشمبه صورت نسیه یکساله )مثال ( او  به خود کاال راهمین  است( یک تن گندم

و ن اهمان را به خریدار می فروشم نسیه به یک میلیارد و دویست میلیون توم و سپس و گندم را خریدم یلیارد نقد دادمم

 .یک سال دیگر پول را می گیرم

 در .بحث کرداین راهکار  فلذا باید در مشروعی تاست برای تأمین نقدینگی در بیع سلم. این هم یک راهکار دیگری

 روایت خاصه ایدقیقا به همین صورت بیع سلم انجام شده باشد، یعنی  نکردیمای پیدا ایات خاصهرو، این راهکار خصوص

 مانعه را می شود بر این مسئله تبیین کرد. ۀادل   و همجوز ۀولی ادل   است وارد نشده

 ادلّة مجوزه 

 دلیل اوّل

ل  باب معامالت به این صورت کهاطالقات و عمومات  ل یعنی پیش فروش او  و  است احل ال ل البیعمشمول بیع او 

احل  چنانهم ،فروشده خود او باهد بدوباره می خو انجام شد و بعد ازاینکه خریدشود، عمومات اوفوا بالعقود شامل آن می

مو  می شودآن شامل  بیع سلم است که احل ال ل البیع ،لبیع او  ، )ال ل البیع شامل می شود  ه عموماتکبیع نسیه است  ،بیع دو 

 .(می شود آن شامل اوفوا بالعقوداحل ال ل البیع و 

می شود یعنی اگر شرط کرده «المؤمنون عند شروطهم»شامل  ،شرط هم کرده باشندبیع دوم را اگر دیگر طرف از 

 ، مشکلی ندارد.نسیه بخردصورت به  او باشد که دو مرتبه به خودش بفروشد و از

 دلیل دوّم

ت خصوصی   الغایمی شود  ،سررسید جایز استبیع در زمان  چنین نتیجه گرفته بشود کهادل ة مجوزه  بر اساساگر 

م یعنی بگوئیم ادل ة مجوزه که در ص ،در سر رسید باشد یا قبل از آنبیع دوم، فرقی نیست بین اینکه  :بگوئیمو کنیم  ورت دو 

 .خصوصی ت می آید الغایگفتیم در اینجا با 

 اشکال

ولی در سررسید بود زمان در  و نقدی بود بیع دوم در صورت دوم،که زیرا  است، مشکل جاالغای خصوصیت در این 

جا بیع دوم نسیه است و قبل از سر رسید است، و این دو فرض دارند زیرا که در فرض که زمان سر رسید نرسیده است این

گوییم و صرفا  احتمال )البته به صورت جزمی فعال  نمیین است شبیه دین به دو االن ندارد،  موجود است شخصدر ذمه و 

 .خصوصی ت مشکل دارد غایالپس  کنیم(آن را به عنوان تاکید بر احتمال خصوصیت مطرح می

 ادّلة مانعه

 شود بیان کرد:عدم مشروعی ت و عدم صحت این مسئله میمورد دو دلیل در 
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 دلیل اول

لة  در دلیل دوم گفته شد، به این صورت کهخصوصی ت  الغایکه برای  مطلبیهمان  م که در مانعه اد  در صورت دو 

د بن قیس  بودند که جنس را نمی شود فروخت تهگفسررسید  قتی وگوییم که و امثالهم،  حال می)الیجوز( مثل روایت محم 

ش وقتی جنس در سررسید ایعنی   جایز نیستبیع آن جایز نیست به طریق اولی در قبل از سررسید بیع آن در سررسید 

ل  ؛ البتهو قابل قبض هم نیستنرسید و قبض هم نشده  وجود م شود و گفته شود که اگر هشبه ممکن استنیز در صورت او 

ولذا ت جا نسیه اسدر این جواب بدهیم کهممکن است ولی  ، قابل قبض نیست،باشداست ولی اگر موجود نقابل قبض  ،باشد

به طریق اولی ممنوع نیز که نسیه است، در اینجا  ن آن جایز نبوده است پسفروخت بوده است ولی نقدیجا وقتی در آن

 است. 

 اشکال

ند و بگوید مناط و مالکی در صورت دوم وجود داشت و سبب منع کسی این اولوی ت را قائل باشد و تنقیح مناط کاگر 

طعی ق اگر کسی نتواند تنقیح مناط شود ولید دارد، ادعا اثبات میاز بیع دوم گردید، در این صورت نیز به طریق اولی وجو

 نیز وجود دارد، یعنیجا در اینوجود داشت، جا برای ممنوعی ت نآمالکی که در  ولذا نتواند احراز کند که بکند یا اطمینانی

وضوع در آن ادله، تعدی به این از متوان نمی ی برای سرایت حکم باشد، فلذامال می دهد که همراه با مانعتنفهمد یا اح

ل برای منع محل  کالم است و مشکل ایجاد می شود. پس صورت سوم، نماید.  ادل ة او 

 دلیل دوم

ه گذشت که در مباحثبیع دین به دین یا بیع کالی به کالی  ، در موردادل ه که قبال  درمباحث قبلی مفصال بحث کردیم

 یا نه؟ اطل استببحث شد که آیا بیع دین به دین 

اآلن  زیرا که استکالی{ الکالی بال}نهی النبی عن بیع  }الیباع الدین بالدین{ یاصورت سوم مشمول اگر کسی بگوید

خواهد همان کاالیی که و می ه استپیش خرید کردکاالیی را وقتی که  زیرا که د،که طلب دارد را می فروش ییکاال خص،ش

ه در به چیزی ک دِدین را می فروشفلذا  ِدین است، د، این کاال طلب او است کهپیش خرید کرده است را به فروشنده بفروش

شامل این بیع نیز { }الیباع الدین بالدینولذا که این هم ِدین است  دهدب اوبه مثال  در سال آینده اوست که بعدا   هذم  

 .شامل می شود نیزیعنی دینی که با عقد حاصل می شود را  شود،می

ا ردینی که عوض است و دینی که معوض است  آیا}ال یباع الدین بالدین{که  این جهت بحث شده استکه قبال در 

ین د از قبلباید  که حتما  یا این دین می شود را هم می شود ،شامل دینی که با عقد شود یا نه؟ و به عبارت دیگرشامل می

ه ای از فقهاء فرمودند: ؟باشد طبق این مبنا در اینجا الیباع الدین ، فلذا شود میشده، نیز  دینی که با عقد حاصلشامل  عد 

 و این بیع باطل می شود. شودنمیتصحیح که شامل شد دیگر این بیع  وقتیو  بالدین شامل این صورت هم می شود
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 اشکاالت 

 در مباحث قبلی اشکاالتی به این مباحث مطرح شد که خالصه آن عبارت است از:

و ظهور این ادله این است که شما نمی شود  دینی که بعد از عقد محق ق شده، شامل «الدین بالدینال یباع » ال :او

ال یباع الدین » دارید یا هر دو طرف قبل از عقد، از یک دیگر طلبکار هستند و  دو دین وجود دارد،طلبی از یک طرف 

اع بیال»فرماید که ین است، در این موارد روایت میقبل از عقد، دیعنی هم عوض قبل از عقد دین است و هم معوض  «بالدین

 د.شوکه با نفس عقد، دین به وجود آمده است، نمیاین روایت شامل مواردی  واطالق گیری نمی شود  لذاو «الدین بالدین

( از ابواب دین است که مرحوم کلینی 11روایتی که در باب در ا : ثانی )رحمه  خو مرحوم شیاز طلحة بن زید  )رحمه ال ل

)  روایت شبهۀ سندی دارد.، از ابن محبوب نقل می کنند ال ل

د  َعِن ابِْن َمْحبُوب  َعْن ِإبَْراهِیَم بْنِ  1 ِد بِْن یَْحیَی َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ ِمْهَزم  َعْن َطلَْحَة بِْن َزیْد  َعْن  ُمَحمَّ

ِ ص ِ ع قَاَل: قَاَل َرُسوُل ال ل یِْن. َأبِي َعبِْد ال ل یُْن بِالدَّ  اَل یُبَاُع الدَّ

ْیُخ بِِإْسَناِدِه َعِن الَْحَسِن بِْن َمْحبُوب    2.4ِمثْلَهُ  َو َرَواُه الشَّ

تکلیفی  نهیکه نهی در الیباع الدین بالدین چه بسا  چرا ،معنای بطالن معامله باشد این روایت به ثالثا : معلوم نیست

ا  شودغیر صحیح و غیر مشروع می  ،این راهکار ، البته در این صورت همچنانباشد  این روایت ام 

اگر نهی  یول اگر نهی تکلیفی باشد نهی از معامله است و نهی از معامله دال  بر فساد نیست ،باشدمعامله نمیباطل داللت بر 

ه این است کال یباع الدین بالدین  ، و معنایصورت نشان دهندۀ بطالن است این در )ارشاد به بطالن است( ارشادی باشد

ا اگر نهی تکلیفی باشد باطل ا معامله ت بر حمل نواهی در معامال»به برای  ل معتد  که بعید نیست و اصال دلیکما اینست  ام 

لم است مس مواردبعضی در  بوده است که برخی بیان کرده اند، البتهادعایی  ا  صرفو این مطلب پیدا نکردیم  «بودن ارشادی

ا این ست،وجود داشته ای زیرا که قرائنارشادی است که نهی  واهی در ن»ای به این مضمون داشته باشیم که که قاعدۀ کلی هام 

معامالت  بنابراین در پیدا نکردیم، یدلیل این معامله باشد، چنینکه نشان دهندۀ بطالن  «شوندت میارشادیحمل بر مالت امع

نه است منهی عاین نوع معامله یعنی  الدینالیباع الدین ببنابراین دارد، تکلیفی نهی ظهور در نیز همچون سایر موارد، نهی 

معامله طبق ادل ۀ عمومات و اطالقات  محفوظ این پس صحت  ،دال  بر فساد نیست گیرد و نهی در معامالتنباید انجام و 

نسبت ین هم ا ،دلیل نمی شود بطالن این نحو معامله را اثبات کرد کند. بنابراین با ایندلیل داللت بر بطالن نمیاست و این 

 به این جهت که قبال  بحث شده بود.

                                                           
 من أبواب السلف. 8من الباب  2، و أورده في الحدیث 1 -100 -1الکافي  -(2)  1
 .300 -181 -6التهذیب  -(3)  2
 .433؛ ص 18. وسائل الشیعة ؛ ج4
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ۀ از ذ ،که وقتی من به خود او فروختمنمی شود بخاطر این و از طرف دیگر ادل ۀ کالی به کالی هم شامل این صورت از بیع م 

کالی به  به معاملۀعالوه بر اینکه روایت مربوط  ،دیگر بدهکار نیستزیرا که دیگر کالی به کالی نیست  و من خارج می شود

نقل شده است که چه بسا از عامه باشد مرسله  و یک روایت وارد نشده  ما در کتب رواییو روایات معتبری نیست  نیزکالی 

 ولذا حجیتی ندارد.

م  احل ال ل البیع و » 1مشکلی ندارد یعنی علی القاعده  ،ه به اطالقات و عمومات معامالتتوج با نیزبنابراین صورت سو 

م که آن پیش فروش را  و شامل هر دو بخش می شود «فوا بالعقوداو ل که پیش فروش باشد و هم بیع دو   یدهخرکه هم بیع او 

 شرط واندمی تاول بیع  ند یعنی در ضمنکند بنتوانمی نیزحتی شرط و  ،نسیه بفروشد صورت به خود فروشنده بهاست، را 

 به او بفروشد به همین بیانی که گذشت )به صورت نسیه همین اآلن بخرد(.دو مرتبه از او بخرد و یا د که مبیع را نکن

اب آن داده شده و اشکال وکه جبود  «دور»و  «عدم قصد جدی»در اینجا مطرح است که  نیزشبهه ای دیگری البته 

ی نیست  .مهم 

م علی القاعده مشکلی ندا ل و صورت سو  م بنابراین علی الظاهر راه کار پنجم در صورت او  نیز از روایت رد و صورت دو 

 ، موجود باشد کاالاگر  ولی کاال موجود نباشد، اشکالی ندارددر جایی که  شود کهاستفاده می

له  ند:ای که دال  بر بطالن بودراهی برای تصحیح آن نداریم یعنی با توجه به اد 

  ه، کصحیح نیستکه باید گفته شود  ،را تصحیح کردیماگر روایت علی بن جعفر وایت را راین ای ما اینکه عد 

آن فقهائی که  یمبنا است و بر اساس آمده« علی بن جفعر»تاب این روایت در ک دانند زیرا کهمیصحیح 

 باید قائل شوند که صورت دوم باطل است. ،روایت کتاب علی بن جعفر را معتبر می دانند

 عمومات و اطالقات آن  می شود و باو مشروع  صحیح دوم نیز صورت  ،اگر بگوئیم آن روایت معتبر نیست

م را هم شامل می زیرا که ،صورت هم تصحیح می شود  نسبت به موردی ود شعمومات واطالقات صورت دو 

ه بر تصحیحیش داریمروایت  جود نبود،که مبیع مو   .خاص 

ه به اینصحیح است  بنابراین پس هر سه صورت ولو به همراه شرط، سند روایات موجود مشکل  که ما در)با توج 

ل که تسویه فیزیکی داشتیم( یعنی  مان زخرید در  که فروش سلم وم ت دوصوربود و  بیع سلم رائجو صورت او 

از او و خرید  که فروش سلم مصورت سو وبود  ی )چه به همراه شرط و چه بدون شرط(نقدصورت سررسید به 

راهکار  چه بدون شرط( بود، همگی مشروع هستند فلذابه صورت نسیه )چه به همراه شرط و در همان لحظه 

 .باشدصحیح و مشروع می پنجم برای تأمین نقدینگی

 برای تأمین نقدینگی راهکار ششم

 که:که به واسطه آن نقدینگی تامین شود، عبارت است از اینراهکار ششم برای این

  کنمیماری یدخراالیی را به یک میلیارد به صورت نقدی که پولی ندارد، کبا این مثال   نقدی میخرم یرا از شخص کاالیی
                                                           

د و باشبلکه در مقام مباحث علمی میباشد . البته همان طور که بارها توسط استاد محترم تذکر داده شده است، این مباحث در مقام فتوا نمی1

 هر شخصی در مقام عمل، باید به فتوای مرجع خود عمل نماید.
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ود می ش دی به این نیست که همان لحظه پول را بدهد بلکهمعاملۀ نق)م اههنوز پولی را ندادو که جنس را خریدم بعد از این

 800نقدی می فروشم به  پول پرداخت شود( به خود فروشنده، همان کاال را دو مرتبه به صورتساعت دیگر  یک یا دو

ن بدهی قبلی آکه ولی با این شرط  (میلیون تومان 800 میلیارد تومن و نقدی فروختم به 1نقدی خریدم به ) میلیون تومان

بدهی قبلی بیع دوم را انجام  سال به من مهلت بده یعنییک به وجود آمده بود را، یک میلیارددر اثر خرید نقدی به که 

به او میلیارد 1بعد از یکسال ومی گیرم  تومان میلیون 800 که نتیجه این می شود ،بدهی بیع اول مهالشرط ابه  دهندمی

 ه است،میلیونی که نیاز داشت 800به  خریدار نیزو  شودنصیب فروشنده میسود  تومان، میلیون 200 و در این میانمی دهم 

 صحیح است است،  باز خریدکه به صورت آیا این معامله و قرار داد  کند، حال باید بحث کنیم کهرا تأمین می

  یا خیر؟

ه بعید نیست بگوئیم این  زیرا که چه بیع اول و چه بیع دوم مشمول احل  صحیح است کار نیزراهاز حیث قواعد عام 

ل است و  صحیح است و مشکلی ندارد نیزشرط ضمن عقد ال ل البیع و اوفوا بالعقود هستند و  زیرا که شرط امهال ِدین او 

م انجام  وقتی جنس را نقدا  خریدم، اگر ،می شود «المؤمنون عند شروطهم»ل وممشاین شرط هم  اشکالی ندارد و بیع دو 

 نای ،داردناشکالی کار این  طور که، همانکه بدهی را با تأخیر بپردازمکردم نشود و از فروشنده تقاضای یک سال مهلت 

یک عقدی)بیع دوم( شرط حال این عمل مباح در ضمن ، است و مشکل ندارد مباح ،پس این عمل امهال دین اشکالی ندارد

در این جا نیز دو صورت متصور است حال  کند؛و طرف مقابل نیز قبول می کند به امهالم را مشروط میشده یعنی بیع دو

لب ، دردر این قرارداد بازخریدزیرا ممکن است که  ، به من بفروشی به همراه ه بعد از اینکه از من خریدیکشود شرط  یع او 

ت ؛ ولی هر دو صورنشود یشرطکه در بیع اول، چنین اینیا  (گونه که از تو خریدم به تو می فروشمیا این) شرط امهال دین

به همان نحو که  هم نشودشرط اگر می شود و  «المؤمنون عند شروطهم» مشکلی ندارد زیرا که اگر شرط شود، مشمول

 صحیح می شود. ،شد گفته

 ندارد. کار ششم علی الظاهر با توجه به عمومات معامالت و قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم مشکلیراهبنابراین 

 کار ششماشکال به مشروعیت راه

 کار باشد:این راهتواند اشکال بر مشروعیت آورده شده است که میالشیعه  در کتاب دین و قرض وسائل یروایت

ِد بِْن ُمْسلِم  َعْن َأبِي َجْعفَر  ع ُد بُْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسیِْن بِِإْسَناِدِه َعْن َأبَان  َعْن ُمَحمَّ ُجِل یَکُونُ  ُمَحمَّ ی ِإلَی َأَجل  ُمسَ  َدیْنٌ  َعلَْیهِ  ِفي الرَّ مى

اَل لِي کََذا َو کََذا َو َأَضَع لََك بَِقیَّتَُه َأْو یَُقوُل انُْقْدنِي بَْعضا  َو َأُمدَّ لََك فِي اْْلََجِل ِفیَما بَقَِي فَقَ فََیْأتِیِه غَِریُمُه فَیَُقوُل انُْقْدنِي مَِن الَِّذي 

ُ َعزَّ َو َجلَ  ل  1ال تَْظلُِموَن َو ال تُْظلَُمونَ  فَلَکُْم ُرُؤُس َأْموالِکُمْ  اَل َأَرى بِِه بَْأسا  َما لَْم یَِزْد َعلَی َرْأِس َمالِِه َشْیئا  یَُقوُل ال 

 صلح بیان می کند و همچنین روایت را مرحوم جا و درکتاب الاین روایت را مرحوم صاحب وسائل در این
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(نقل کرده است و در تهذیب و کافی هم در کتاب الصلح این روایت آمده است، اینجا از ابان نقل شده است  صدوق )رحمه ال ل

 :است نیز آمده است با این سند 1حدیث  3در کتاب الصلح آمده بابو آن روایتی که 

ِد بِْن ُمْسلِم   ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعید  َعْن فََضالََة َعْن َأبَان  َعْن ُمَحمَّ َعْن َأبِي َجْعفَر  ع َو َعِن ابِْن َأبِي  ُمَحمَّ

اد  َعِن  یُعَمْیر  َعْن َحمَّ یُْن ِإلَی َأَجل  ُمَسمى ُجِل یَکُوُن َعلَیِْه الدَّ ِ ع َأنَُّهَما قَاال ِفي الرَّ فَیَْأتِیِه غَِریُمُه  -الَْحلَبِيِّ َعْن َأبِي َعبِْد ال ل

 -الَ ِفیَما بَقَِي َعلَیَْك قَ  -َو ُأِمدَّ لََك فِي اْْلََجلِ  -ا  َأْو یَُقوُل انُْقْد لِي بَْعض -انُْقْدنِي ِمَن الَِّذي لِي کََذا َو کََذا َو َأَضَع لََك بَِقیَّتَهُ  -فََیُقولُ 

الِکُْم الل تَْظلُِموَن َو الل تُْظلَُمونَ  -اَل َأَرى بِِه بَْأسا  َما لَْم یَْزَدْد َعلَی َرْأِس َمالِِه َشْیئا   ُ فَلَکُْم ُرُؤُس َأْمول ل  .1یَُقوُل ال 

ُدوُق بِِإْسَناِدِه َعْن َأبَان  ِمثْلَهُ َو َرَواُه الْکُلَْینِيُّ َعْن   .َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیَم َعْن َأبِیِه َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیر   َو َرَواُه الصَّ

 بنابراین مرحوم کلینی و شیخ طوسی و صدوق، این روایت را نقل کرده اند.

طریق  تغلب که ظاهرا  أبان بن عثمان است،یا آبان بن عثمان است یا أبان بن  در سند« أبان»روایت صحیحه است و 

 عبارت است از:أبان بن عثمان مرحوم صدوق به 

فقد رویته عن محمد بن الحسن، رضي ال ل عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن یعقوب  و ما کان فیه عن أبان بن عثمان: 

کلهم: عن محمد بن أبي عمیر، و صفوان بن  بن یزید، و أیوب بن نوح، و إبراهیم بن هاشم، و محمد بن عبد الجبار:

 .2یحیی.عن أبان بن عثمان اْلحمر

 ی ندارد.مشکل سند بنابراین روایت طبق هر سه نقل ؛صحیح است و مشکلی ندارداین سند  ،اگر أبان عثمان باشد بنابراین

ر ابان ولی حتی اگحتمال ضعیف است خیلی این ا ین روایت از أبان بن تغلب باشد ولیااین نیز وجود دارد که احتمال البته 

 .علی أی  حال  روایت از حیث سند مشکلی ندارد ؛و آن سند نیز صحیح است مشکلی نداردبن تغلب نیز مقصود باشد، 

ا آن چیزی که ما می توانیم از روایت استفاده کنیم این است که   راغ س ،شده که:کسی که طلبکار استسؤال در روایت ام 

 مقداری از بدهی را نیاز دارم، فلذا آن بخش را قبل از گوید سررسید می آید و میبدهکار قبل از 

ی فرموده اشکال )علیه السالم( امامکنم، من نیز مقداری از باقی مانده بدهی را برای شما کم می سر رسید به من بازگردان و

دهی برای بقی ه بو من نیز مقداری از بدهی را بده  می گوید که طلبکاراینیا گوید: گونه میدر قسمت دوم سائل این .ندارد

ل فروردین  را میخواهم، میلیون آن 100میلیارد طلب دارم 1 مهلت بیشتری می دهم یعنی مثال   باقی پول را که قرار بود او 

ل خرداد پرداخت کن دپرداخت کنی بَْأسا  َما لَْم یَْزَدْد َعلَی )اَل َأَرى بِِه  فرمایند:د، که امام علیه السالم هر دو صورت را میاو 

 .که به بدهی باقی مانده، چیزی اضافه نکننداشکالی ندارد به شرط این َرْأِس َمالِِه َشْیئا (

م است که امام )علیه السالم(فرمودند اگر پول را بگیرد و برای بقی ه مهلت بدهد به شرطی صحیح ل  بحث در مسئلۀ دومح

 ماه دیگر بده ولی بجای 4باقی پول را تا  و بده میلیون را اآلن 100اضافه نکند نه اینکه بگویداست که به بقی ۀ پول چیزی 
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وجل  مشمول اضافه کند که اگر زیرا به شرطی که این را نگوید  ؛میلیون برگردان600 ،میلیون باقی مانده 100  :قول ال ل عزِّ

زم امهالی که مستل جا امهال با اضافه گرفتن جایز نیست،در این کهشود می «فلکم رءوس اموالکم ال تَظلمون وال تُظلَمون»

ه این ک انداستدالل کردهآیۀ شریفه به چون روایت معتبره هست و امام هم و باشد جایز نیست از بدهکار گرفتن پول اضافه 

 ظلم است.کار 

 َما لَْم اَل َأَرى بِِه بَْأسا   »فرموده که:علیه السالم دراینجا امام  هر چندکه  اینطور بگویدکسی ممکن است  فلذا به عنوان اشکال

یزی به تأخیر بیندازد و چبدهی را  ی چیزی اضافه نکند ولی مالک این است که یعنی بر بدهکار« یَْزَدْد َعلَی َرْأِس َمالِِه َشْیئا  

 یکه شما با شخصاینباشد یا  «زیادیامهال به شرط »که این صورت به چه حال  پرداخت کند،طرف مقابل  باالتر از بدهی به

روط اضافه مش»که اینیا  «امهال مشروط باشد به اضافه»که فرقی نمی کند بنابراین  ،به شرط امهال دانجام بدهی ایمعامله

کی حقیقت هر دو ی ، این دو صورت فرقی ندارند زیرا کهبه شرط امهال کاالیی را ارزانتر بفروشد کهمثل این« باشد به امهال

 .است

ک یه ک نتیجه گرفت که شخصیاینطور نمود و خصوصی ت  الغای توانگوید که در این حدیث میبنابراین مستشکل می

د و اضافه بگیرد واال  سود بگیر خواهد میلیونی است که می 200 ابلقمدر میلیارد نقدی را به تأخیر می اندازد، این امهال 

 الغای بنابراین با توجه به این روایت و مقابل امهال نمی کرد و تأخیر نمی انداخت.فروخت، طرف میاگر جنس را ارزان 

 نیست.این نحو معامله و این قرارداد باز خرید شرعا  مشروع  توان گفت که، میخصوصی ت کند

 جواب

ر د خصوصی تلغای ا. لکن روایت از حیث سند مشکلی ندارد و روایت معتبری است حاال یا موث قه است یا صحیحههر چند 

 کارو در راه «لم یجد علی رأس ماله شیئا   ال أری بأسا  ما» :( فرمودند که)علیه السالم امام این روایت اشکال دارد زیرا که

ضافه نکرده است و همان یک میلیارد طلبش را به تأخیر انداخته است و مهلت داده ولی چیزی ا ششم، شخص بر رأس مال

ی او شد، بدهو بخاطر سودی که عائد  ه و ربح عائدش شده استدر آن سود برد شخص که ه استمعاملۀ دیگری بود بیع دوم،

صوصی ت خالغای  توان از مورد روایت،نمیبنابراین  .ندارد با مورد روایت ارتباطی بدهکار را به تأخیر انداخته است، فلذا مساله ما

ک به این روایت برای عدم مش کرد  .روعی ت صحیح نیستو تمس 

از ب هشامل این نحو )عمومات و اطالقات( مشروعی ت معامالت ادل ۀ گردید،نکار ششم راهبنابراین وقتی که این روایت شامل 

 .خرید هم می شود و مشکل حل  می شود

 

 اشکال

( اگر کسی به ذیل آیۀ شریفه استدالل کند که مرحوم امام ایان این در پکه )شریفه استدالل کردند  به همین آیۀ )رحمه ال ل

 یدبازخر معاملۀروش  ینا و به عبارتیاشکال پیدا میکند  ،باشد فرار از رباحیلۀ شرعی ها اگر که همۀ این (خواهد آمد بحث،

 ا ت بسا این حقیقت ربا د، کهبدهیپس  میلیاردیک و  دبگیری دمیلیون می خواهی 800ه فرار از ربا است یعنی شمایک نحو
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 م امامادل ۀ مرحوتوجه به این حیله های شرعی با  در پایان باید بحث کنیم که آیاکه  زده اید،قانون ربا را دور  این تفاوت که

)  ؟هستند یا خیرباطل  ،)رحمه ال ل

ظهور  صورتدراینشود و عمومات واطالقات میکار مشمول بنابراین فی نفسه و بدون در نظر گرفتن اشکال حیل ربا، این راه

لی ه  گردد.از راهکار های تأمین نقدینگی نیز مشروع میراهکار  شود و اینکار نمیشامل این راه روایت، او 

 راهکار هفتم

)شاید انجام هم  کار در بانک مرکزی مطرح شدهطبق شنیده ها اینمثال  که یک معامله را انجام می دهد  صورت استبه این 

ه کو بعد از این می فروشدبه شخصی طالهایش را  فلذادینگی میخواهد ولی طال زیاد دارد بانک مرکزی نق شده باشد(:

بانک مرکزی به شخصی یک میلیارد طال فروخته بعد . مثال : اجاره می کنداز خریدار یکساله )مثال ( طالها را  ، همانفروخت

میلیون 200میلیارد و1 تا اخر سال می شود کهمیلیون تومان 100 ، به اجاره بهای ماهیانهاین طالها را اجاره می کند یک ساله

بانک  ل تمام شد طالها ملککه یکساخالی نیست بلکه اجاره می کند به شرط تملیک یعنی بعد از این این اجارۀ لکن .تومان

میلیارد 1 مجموع که در میلیون میگیرد 100در واقع خریدار یک میلیارد به بانک داده و ماهیانه و شود میمرکزی 

ورده است، این مقدار پول به دست آپول داشته  وتأمین نقدینگی  که نیاز بهبانک  ؛گیردمیاز بانک پس میلیون تومان200و

 تأمین نقدینگی است. هایراه ی ازاین هم یک کند.است و تا آخر سال قسطی پرداخت می

ین شرط نکنند بلکه در عمل چنیا  ندکنشرط  ۀ به شرط تملیک، چهع به شرط اجاربی کار هفتم عبارت است از:بنابراین راه

ل انجام شو اگر شرط نکرده باشند،  به شرط تملیک می شود بیع به شرط اجارۀ انجام دهند، که اگر شرط بکنند، ه دبیع او 

 است.به شرط تملیک انجام شده  اجارۀ از آن بعد است و

 :به شرط تملیک هم دوگونه است البته 

ه این کسی ک ملزم است مکل ف و ،: یعنی آخر سال وقتی اجاره تمام شداجاره به شرط تملیک به نحو شرط الفعل  -1

 این طالها را به بانک مرکزی تملیک کند ،اجاره داده

: یعنی بعد از اینکه اجاره تمام شد، خود به خود طالها به ملک بانک اجاره به شرط تملیک به نحو شرط نتیجه -2

  می آید.مرکزی در 

 کار هفتمبررسی مشروعیت راه

ل صحیح است  یعنی اجارۀ شرط تملیک حل  ال ل او مشمول به شرط تملیک به نظر می رسد مشکلی ندارد یعنی بیع او 

 اجاره هم و  شودمی «المؤمنون عند شروطهم»ل وم)به شرط اجاره( مششرط شده باشد اگر  است و البیع و اوفوا بالعقود
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لۀمشکلی   مشمولکه ضمن اجاره هم که اشکالی ندارد زیرا شرط و  1جا جاری می شوداجاره در این ندارد چرا که اد 

 باشد.می «المؤمنون عند شروطهم»

محل  کالم در شرط نتیجه است که آیا شرط تملیک را به نحو شرط نتیجه می شود انجام داد یا نه؟ یعنی می شود  لکن

 ملک  تگفته شود که اگر ؟ ی بشود بدون بیع یا بدون صلح یا بدون هبه و امثال اینهاملک کس خود به خود یک شیء

رویم، باند، پیشکه اشکال کرده تواند محقق شود، اشکالی ندارد ولی اگر بر اساس مبنای برخی از علماءمیخود به خود 

 شود.جا با مشکل مواجه میشرط نتیجه در این

سبب   و در اینجا سبب داردگوییم که می ،نمی شود ،بدون سببلکن جواب این است که حتی اگر قائل شویم که تمل ک 

تمل ک بدون سبب  می شود فلذا این اموال}طالها{ ، یعنی آن شرط، سبب تمل ک بانک بسبتهمان شرط است آن 

 .نیست

کل نداشته باشد پس این راهکار هفتم هم علی الظاهر بنابراین به نظر می رسد که شرط نتیجه هم در این جهت مش

 .مشکلی ندارد و می شود از این راه هم تأمین نقدینگی کرد

 پردازیم.البته همان شبهه حیل ربا باقی است، که در پایان به آن می

 

                                                           
شود و همین منفعت عقالئی، مجوز و مصحح پشتوانه او محسوب میاعتبار بانک مرکزی است و . زیرا که بودن طال در بانک مرکزی، سبب 1

های دیگر چنین اشکالی به عقد اجاره مطرح نیست رسد. )البته در مثالشود که عین محفوظ است و منفعت آن به بانک میعقد اجاره بانک می

 زیرا که مبیع دارای منفعت مثل کارخانه و... اجاره داده می شود نه طال(.


