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، هفت راهکار بیان شد که اکثر آنها صور متعددی داشتند که برای تأمین نقدینگی مطرح بودبحث درباره راهکارهایی است 

 .ه و همگی بررسی شدندکه مطرح شد

 

 عقد تورقراهکار هشتم: 

 نایبه مع که، است تعبیر شده «عقد تورق»در بعضی از کلمات به  شده و «عینه بیع» تعبیربه این راهکار  در اصطالح روایات

 برای تامین نقدینگی از دکسی که نیاز به پول دار و به اینصورت است که که برای بدست آوردن پول باشداست عقدی 

نسی مثال از کسی ج ،شخصی جنسی را نسیه میخرد و جنس را به شخص دیگری نقدا و کمتر از قیمتی که خریده میفروشد

میلیون تومان  088به  نقدیبه صورت  میخرد و همین جنس را به فرد دیگری یهبه صورت نس را به یک میلیارد تومان

 خود را به قرض ،نسیه و موعد سر رسید و در آخر سال را تامین می کند نقدینگی خودش تومانمیلیون  088 و با میفروشد

 . کند اول پرداخت می شخص

 : این راهکار دو صورت دارد

، مثال ماشینی را از شرکت ایران و اموالی دارد است تاجر یا شرکتمثال  ،را میفروشد کاال خودش و ملک از مال بایع اول:

 .فروشد کمتر میخودرو به نحو نسیه و قسطی میخرد و بعد این ماشین را نقدی به شخص دیگری به قیمت 

از  ود ورندارد می  کاالییکه  بایعی نزد مثال زید، شود در واقع یک نوع واسطه می بلکه نیست مالک کاال و مبیعبایع  دوم:

ه ب زیدو به  دخر می اش جنس را از همسایه بایع د ونقدینگی کن تامین را برای او بیاورد تا با آن آن کاال او می خواهد که

متر کبرد و به خود او به قیمت و زید نیز دو مرتبه همان کاال را به نزد همسایه بایع )مالک اول( می دقیمت بیشتر میفروش

جنس را به همان همسایه  د و زیدمیلیارد نسیه میفروش به یک زیدو به  دمیخرمیلیون  088جنس را بایع  ، مثالفروشدمی

به بایع )واسطه( یک میلیارد تومان بدهکار  میلیون تامین نقدینگی می کند و 088و با  میلیون نقد می فروشد 088به 

 نسیه، بدهی خود را به بایع که در واقع واسطه بود، پرداخت می کند. در آخر سال هنگام موعد پرداخت شود ومی

 فلذا باید در مشروعیت و صحت این دو صورت، بررسی شوند: تعبیر شده است،« ینهع بیع»هر دو صورت در روایات 

  بررسی مشروعیت صورت اول

ید : یکی اینکه شرط میکند مثال میگونمی کندفرقی ایجاد  که البته در تامین نقدینگی این دو صورت دارد اما صورت اول:

 . ی بفروشی، دوم اینکه شرط نمیکندنمن به شرطی به تو میفروشم که به فال

، زیرا که به خود فروشنده دو مرتبه این صورت ندارد و الزم هم نیست این تقسیم بندی در اینجا مهم نیست چون نقشی در

 .فروشدنمی

که در این  زیرا جاری است« احل ال ل البیع». اطالق لیه و عمومات و اطالقات مشکلی نداردصورت اول از نظر قواعد او اما

اوفوا » دیگری بیعی که نقدی فروخته شده است و اطالق و بیع وجود دارد، یکی بیعی که نسیه خریداری شده صورت، دو

 جنسی که از بایع  پیش نمی آید زیراهه دور و شب نیز وجود داردبرای معامله  قصد جدی هم جاری است و از طرفی «بالعقود
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پیش شبهه دور  وشبهه عدم قصد جدی  لذا ،)نه به همان فروشنده اول( خریداری شده به شخص سوم فروخته می شود

اوفوا » و «احل ال ل البیع» و اطالقات و بیع درست است خریده استجنسی را نسیه  شخصشود که  نتیجه این می نمی آید.

 .شود می بیع شامل این «بالعقود

فروخته می شود را ارزانتر به شخص دیگری نقدا  شد شخصجنسی که مال  ود دارد به این صورت کهمعامله دومی هم وج

 .شود می این بیع است و عمومات و اطالقات شامل هم صحیحبیع  نای که

 :صه هم در این مورد وارد شده است، روایات خاعالوه بر عمومات و اطالقات

 خاصه مشروعیت صورت اول دلیل

 روایت 

ِ ع فِي  محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید اٍر َعْن بَکَّاِر بِْن َأبِي بَکٍْر َعْن َأبِي َعبِْد ال ل َعْن َصفَْواَن َعْن ِإْسَحاَق بِْن َعمَّ

ُجِل الَْماُل فَِإَذا َجاَء اْْلََجُل قَالَ   4 لَُه بِْعنِي َمتَاعاً َحتَّی َأبِیَعُه فََأقِْضَي الَِّذي لََك َعلَيَّ قَاَل اَل بَْأَس. َرُجٍل یَکُوُن لَُه َعلَی الرَّ

 بررسی داللی

ب طلبکار طل، فرا رسیده او قرض ، وقتی که موعد پرداختز شخصی طلبکار استکند مردی ا سوال میعلیه السالم از امام 

میگوید: یک جنسی  به طلبکار و چیزی ندارد که طلب خود را بدهدر شخص بدهکاخود را از بدهکار درخواست می کند و 

ي قَاَل لَُه بِْعنِ اگر پول داشت که قرض نمیکرد )  زیرا. ظاهر این است جنس را به من به نحو نسیه بفروش را به من بفروش

علیه  ام. امدرا بده طلبکارقرض  وآورد  و پول نقد به دست دبفروش ه است راخرید طلبکارکه از  یاین جنس بدهکار( تا  َمتَاعاً 

 . ندارد ی: اشکالندفرمود السالم

 کند برای ادای تامین نقدینگی می ودهد  د و این کار را انجام میالبته مورد روایت جایی است که شخص قبال بدهکار بو

ه او ب ن فرقی نمی کند کهبنابرایخصوصیتی ندارد.  این مورد ولی ظاهرا ،خرد بدهکاری خود به آن کسی که از او نسیه می

با این  .و یا اصال بدهکار نباشد و فقط نیاز به تامین نقدینگی داشته باشدبه شخص دیگری بدهکار باشد  یابدهکار باشد و 

حیح ص که نسیه می خرد روایت داللت میکند که هم بیع اول، داشته باشدنتی در این جهت که بدهکاری او خصوصی فرض

ي بِْعنِ  »، صحیح است و عبارت ین کندادای د آمده پول به دست با است و هم بیع دوم که به شخص دیگری میفروشد تا

 نباشد این مورد در اگر ظهور روایت ظهور در این دارد که خودش متاع دارد و در ملک خود اوست و« َمتَاعاً َحتَّی َأبِیَعُه 

از حیث داللت ظاهرا مشکلی  بنابراینمی شود، که خود شخص کاال را دارد نیز  یاردو شامل این مو حداقل اطالق دارد

 . ندارد

 بررسی سندی 

قل ، نحسین بن سعیدد، که مرحوم شیخ این روایت را از دوق نقل کرده اناین روایت را هم شیخ طوسی و هم مرحوم شیخ ص

 کرده اند. 

                                                           
 . 6من ابواب احکام العقود ، ح  15، 40وسائل الشیعه، ج  -4
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 :طریق مرحوم صدوق

 قبکار بن ابی بکر است و باید طری تن فقیه،مدر صدوق مبدو به سند یعنی  4بکار بن أبی بکر و رواه الصدوق باسناد عن

قی ی، از آن مواردی است که صدوق در مشیخه طر«بکار بن ابی بکر»اما طریق صدوق از  .بررسی کردرا صدوق که بکار است 

ناتمام و ناقص است . موارد فراوان و عدیده  «من ال یحضره الفقیه»مشیخه صدوق در  یعنیبه آن شخص ذکر نکرده است 

 قطریافراد آن به در مشیخه  شده و مبدو سند بوده اند ولیکتاب فقیه روایت نقل متن ای است که افرادی که از آنها در 

 قبنابراین علی الظاهر طبق نظر کسانی که معتقدند طریق صدو .است «بکار بن ابی بکر»یکی از آنها  است که ذکر نکرده

مرسله شده  نقل« بکار بن ابی بکر»از  ی کهروایت پس این معتبر نیست، باشد، روایتنو تا طریق معتبر باید بررسی شود 

 . است

احبان صشوند  افرادی که در ابتدای سند صدوق واقع می، یعنی انتخاب کندمگر اینکه مبنای دومی که قبال هم بیان شده را 

و » :می شوددر مقدمه شامل این کالم مرحوم صدوق . و استکتابهایی هستند که روایات را صدوق از آنها استخراج کرده 

و  شود متواتر میو  که در این صورت کتاب مشهور، «شهوره علیه المعول و الیه المرجعجمیع ما فیه مستخرج من کتب الم

 شود . نیازی به سند ندارد پس روایت مرسل نمی

 که ، گفته می شوددوم انتخاب شداگر مبنای  اما صدوق مرسله است،مرحوم طریق  پذیرفته شود،مبنای اول را اگر بنابراین 

فقط تنها کسی که محل کالم است و باید بررسی  صدوق رسیده استمرحوم بکار بن ابی بکر به دست  روایات کتاب امتواتر

مثل کافی کلینی است که  و مشهور است او کتاب زیرانیازی به بررسی ندارد  مرحوم صدوق است و اال طریق «بکار»شود 

 نیست اما ما بقی افراد موجود در اسناد روایات نیاز به بررسی دارند.کلینی تا مرحوم ست و نیازی به طریق ه االن در دست ما

 طریق مرحوم شیخ:

و  عیدبن س حسین طریق صحیحی است و  دبه حسین به سعی یخطریق سند را بیان کردند، طریق مرحوم ش شیخ طوسی

که هر  حی استطفعمار ساباطی کوفی و ابن است و یا  شیعی ا اینکه صیرفییاز ثقات هستند و اسحاق بن عمار هم  صفوان

 ر باشد ونف و. اگر اسحاق بن عمار داست هباشد روایت تا اینجا صحیح شیعی فیصیر اسحاق بن عمار . اگردو نفر ثقه هستند

 ولی در هر صورت روایتمی شود موثقه  بین صحیحه و موثقه یامردد  ، در این صورت روایتمار ساباطی باشدعابن  یا مقصود

 . تا اینجا معتبر است

 بکار بن ابی روایت هر دو وجود دارد و در شیخ صدوق و شیخ طوسیکه در هر دو سند  محل کالم است« بکار بن ابی بکر»

 . نقل کرده است روایت را م صادق علیه السالمبکر از اما

رای از وجوه عامه بو فقط می توان  یق خاصی درباره او ذکر نشده استدر کتب رجالی مطرح شده اما توث «بن ابی بکر بکار»

 .استفاده کرد «بکار بن ابی بکر» اثبات وثاقت

 

 

                                                           
 .782، ص 3من الیحضره الفقیه، ج  1
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 :ابی بکروجوه عامه برای اثبات وثاقت بکار بن 

  وجه اول

که جزء چهار هزار  اصحاب امام صادق علیه السالم استاز  در رجال مرحوم شیخ در قسم مرتب« حضرمی بکار بن ابی بکر»

ها را ذکر کرده است و شیخ به صورت مرتب در ابتدا آورده ، و ابن عقده در کتاب رجالش آنهستند ی است که از ثقاتنفر

  .است

 وجه دوم

وایت از ر و هر شخصی که مبدو سند فقیه قرار بگیرداست واقع شده  «من ال یحضره الفقیه»در ابتداء سند کتاب  «بکار» 

در این صورت کتاب  ،علیه المعول و الیه المرجع می شود:در مقدمه و مشمول کالم مرحوم صدوق  کتاب او استخراج شده

 . استثقه و جلیل القدر  «بکار»خود  بالتبع است فقهاء بوده  بین مرجع بکار

 وجه سوم

ونس ی که هر دو از اصحاب اجماع هستند از بکار بن ابی بکر روایت نقل کرده اند.یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی 

صحاب ا روایت از ایشان نقل کردند. اگر این مبنا پذیرفته شود کهبن یحیی مع الواسطه  بن عبد الرحمن بال واسطه و صفوان

سانی این وجه برای ک از هر کسی روایت نقل کنند ولو مع الواسطه ثقه هستند، بکار بن ابی بکر ثقه می شود. البته اجماع

وجوه و نظرات دیگری هست که بر اساس آن وجوه وثاقت  اصحاب اجماع مورد در است که این مبنا را پذیرفته باشند، زیرا

  ثابت نمی شود.

 مرچهاوجه 

کسانی که صفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر و ، بنابراین مبنا که ایشان مع الواسطه است از روایت صفوان بن یحیی

ون اال الیرو»، زیرا که در مورد این افراد وارد شده است که ندبزنطی از آنها روایات را نقل میکنند و لو مع الواسطه ثقات هست

 شود؛ فلذا اگر کسی این کبری را بپذیرد، این وجه نیز تمام است.و این عبارت شامل راوی با واسطه نیز می« عمن یوثق به

 مپنجوجه 

 .کرد او را تصحیحکامل الزیارات میتوان  بر اساس مبنای کهکتاب کامل الزیارات است اسناد ن در ایشا

 مششوجه 

افی ثقه ک اسنادیعنی بکار بن ابی بکر در اسناد کافی واقع شده و بر اساس اینکه روات  ،وقوع ایشان در کتاب کافی است

 . ن هم ثقه استشاای ،باشند

 مهفتوجه 

ابن ولید همانطور که مشهور است از افرادی که ضعیف باشند و لو مع الواسطه از . از ایشان است مع الواسطه روایت ابن ولید

 ستثناءا از کتاب یونس بن عبدالرحمناز کتاب نوادر الحکمه و  بعضی از افراد را هم این کالم شاهدکند و  آنها روایت نقل نمی

 .، تمام استالبته این وجه برای کسانی است که این مبنا را پذیرفته باشند است. کرده
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 مهشتوجه 

 ایشان فرد دقیق و محتاطیبه این صورت که گفته شود از ایشان است. مع الواسطه روایت احمد بن محمد بن عیسی اشعری 

 مع الواسطه و بال واسطه از ضعفاء م بیرون می کرده بنابراین خود او همعفا روایت نقل می کرد او را از قاگر کسی از ض وبوده 

 . تمام استلی به نظر ما ناست ومبنایی انیز وجه ین لبته ا. اکند نقل نمی روایت

 قدر متیقن این است که ،که اگر کسی برخی از این وجوه را قبول کردبیان شد قت بکار بن ابی بکر هشت وجه برای وثا

اگر  اما شود.، که جامع آن این است که روایت معتبره میموثقه استبه خاطر اسحاق بن عمار  یا صحیحه است یاروایت 

و  سند شیخ طوسی ساقط می شود زیراروایت از حجیت  ثابت نمی شود و« بکار» وجوه ذکر شده را نپذیرفت، وثاقتکسی 

  .دمیرس «بکار»به وم صدوق مرح

 .شود و از این جهت مشکلی نیست شامل این بخش می تنباشد ، عمومات و اطالقات معامال اگر این روایت حجت و معتبر

 

  بررسی مشروعیت صورت دوم

با توجه به عمومات و اطالقات  هم و از این راه بایع واسطه بودو تفاوتش در این بود که  شبیه صورت اول است صورت دوم:

در بیع اولی که بایع جنس را از همسایه « أوفوا بالعقود»و « احل ال ل البیع»وان تامین نقدینگی کرد و صحیح است. می ت

 ،جنس را نسیه می فروشد شامل معامله ای که بایع« أوفوا بالعقود»و « احل ال ل البیع»خود می خرد جاری است و همینطور 

نقدی می فروشد هم جاری است و هیچ مشکلی وجود ندارد، پس دو مرتبه می شود و در بیع سوم که شخص جنس را 

عمومات و اطالقات شامل صورت دوم هم می شود و عالوه بر عمومات و اطالقات روایات خاصه ای هم وجود دارد که بعض 

 آن ها بیان می شود.

 مشروعیت صورت دومدلیل خاصه 

 یت اولروا

ٍد َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحکَِم َعْن ِإْسَماِعیَل بِْن  ٍة مِْن َأْصَحابَِنا َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ َعبِْد الَْخالِِق قَاَل: َسَألُْت َأبَا محمد بن یعقوب َعْن ِعدَّ

اِرنَا َة تُجَّ الَْیْوَم یُْعُطوَن الِْعیَنَة فََأقُصُّ َعلَْیَك کَیَْف نَْعَمُل قَاَل َهاِت ُقلُْت یَْأتِیَنا الُْمَساِوُم یُِریُد  الَْحَسِن ع َعِن الِْعیَنِة َو قُلُْت إِنَّ َعامَّ

تَّی نَتََراَوَض َعلَی أَْمٍر فَِإَذا تََراَوُض حَ الَْماَل فَُیَساِوُمَنا َو لَْیَس ِعْنَدنَا َمتَاٌع فَیَُقوُل ُأْربُِحَك ده یازده َو َأُقوُل: َأنَا ده دوازده فاََل نََزاُل نَ 

َُّه اَل یَِجُد َشْیئاً َأقَلَّ   َوِضیَعًة ِمْنُه فََأْذَهُب َو قَْد قَاَولْتُُه مِْن غَْیِر فََرغَْنا ُقلُْت َأيُّ َمتَاعٍ َأَحبُّ ِإلَیَْك َأْن َأْشتَِرَي لََك فََیُقوُل الَْحِریُر ِْلَن

َقْدِر  ُأَماکُِس بِ ْن ِشئَْت لَْم تُْعِطِه َو ِإْن َشاَء لَْم یَْأُخْذ ِمْنَك قُلُْت بَلَی قَاَل فََأْذَهُب فََأْشتَِري لَُه َذلَِك الَْحِریَر وَ ُمبَایََعٍة فََقاَل َأ لَْیَس إِ 

 اَولَِة َو ُربََّما َأْعَطیْتُُه َعلَی َما قَاَولْتُُه َو ُربََّما تََعاَسْرنَا فَلَمْ ُء بِِه ِإلَی بَْیتِي فَُأبَایُِعُه فَُربََّما اْزَدْدُت َعلَیِْه الَْقلِیَل َعلَی الُْمقَ ُجْهِدي ثُمَّ َأِجي

َراِهَم فَ ٌء فَِإَذا اْشتََرى ِمنِّي لَْم یَِجْد َأَحداً َأغْلَی بِِه ِمَن الَِّذي اْشتََریْتُُه مِْنُه فََیبِیُعُه ِمنِّي فََیِجيیَکُْن َشيْ  ْدفَُعَها ِإلَْیِه یَ ُء َذلَِك فََیْأُخُذ الدَّ

َّفِ   ْقبَُلُه ْق بَیْنِي َو بَیَْنُه الْبَْیُع بِِه َو َأْطُلُب ِإلَیِْه فَیَ َو ُربََّما َجاَء لُِیِحیلَُه َعلَيَّ فََقاَل اَل تَْدفَْعَها ِإالَّ ِإلَی َصاِحِب الَْحِریِر ُقلُْت َو ُربََّما لَْم یَت
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َُّه لَوْ  تَْعُد  َت لَمْ ا ِإَذا َأنْ َشاَء لَْم یَفَْعْل َو لَْو ِشئَْت َأنَْت لَْم تَِزْد فَُقلُْت بَلَی لَْو َأنَُّه َهلََك فَِمْن َمالِي قَاَل اَل بَْأَس بَِهذَ  ِمنِّي فََقاَل َأ لَْیَس إِن

 4َهَذا فَاَل بَْأَس بِِه.

 بررسی سندی

شبهه دارند و باید بررسی کرد که آیا شبهه  وجود دارند که« اسماعیل بن عبد الخالق»و « علی بن حکم»در سند روایت 

 قابل حل است یا باید حجیت روایت را ساقط کرد.

 عدة من اصحابنا

حداقل برخی از آن ها از ثقات و اجالء « عدة من اصحابنا»در روایت مشکلی ایجاد نمی کند، زیرا « عدة من اصحابنا»وجود  

 هستند.

 احمد بن محمد

 د برقی است یا ابن عیسی اشعری است که هر کدام باشد، ثقه است.یا ابن خال« احمد بن محمد»

 علی بن حکم

نفر است. اگر یک نفر باشد  ینکه علی بن حکم یک نفر است یا چنددر موارد عدیده ای اشاره شد که اختالف است در ا 

ه عناوین بر گردد بر یک پس اگر هم 2مسلم ثقه است زیرا شیخ طوسی علی بن حکم کوفی را در فهرست توثیق کرده است.

نفر و آن هم علی بن حکم کوفی است اشکالی ندارد، اما اگر عناوینی که در کتب رجالی است متعدد باشد، علی بن حکم 

کوفی، علی بن حکم مطلق، علی بن حکم زبیر یا مولی النخع الکوفی، علی بن حکم االنباری، آیا این چهار عنوان یک نفر 

 د یا سه نفر هستند یا چهار نفر هستند؟هستند یا دو نفر هستن

اگر نتوان همه را به یک نفر بر گرداند آن شخصی که قدر متیقن وثاقت دارد علی بن حکم کوفی است، حتی علی بن حکم 

ال و ابن بکیر»انباری که عده ای از بزرگان در صدد توثیق ایشان بودند و می گفتند   و گفته اند که مراد  3«و هو مثل ابن فض 

                                                           
 .53، ص 40. وسائل الشیعه، ج 4
 .08الفهرست للشیخ طوسی، ص  2
 .588رجال الکشی، ص  3
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این است که علی بن حکم در وثاقت مثل ابن فضال و ابن بکیر است، حتی علی بن حکم انباری هم وثاقت ندارد زیرا واضح 

 نیست که معنای عبارت چنین باشد.

فته گ اگر مردد بین علی بن حکم کوفی یا علی بن حکم انباری هم باشد روایت از حیث سند دچار مشکل می شود، و اگر

شود که این چهار عنوان بر چهار شخص داللت می کند اما در اینحا منصرف به علی بن حکم کوفی است مورد قبول نمی 

باشد و ادعای انصراف محل اشکال است و در همه روایاتی که در دست ما هست، علی بن حکم به صورت مطلق ذکر شده و 

 مروی عنه هم نمی شود استفاده کرد و بین این افراد تفاوت قائل شد. در هیچ روایتی مقید نشده فلذا از قرینه راوی و

 اسماعیل بن عبد الخالق

و در اصحاب امام صادق علیه  را ذکر کرده اند 4جعفی لیه السالم اسماعیل بن عبد الخالقمرحوم شیخ در اصحاب امام باقر ع

توثیق کرده اند اسماعیل بن عبد  نجاشیرا بیان کرده اند و آن شخصی را که مرحوم  2السالم اسماعیل بن عبد الخالق اسدی

الخالق اسدی است ولی اسماعیل بن عبد الخالق جعفی را توثیق نکرده است و اگر اسماعیل بن عبد الخالق در روایت مردد 

که اسماعیل بن عبد الخالق در روایت چون بین این دو نفر باشد از این حیث روایت دچار مشکل می شود. اما اگر گفته شود 

از امام کاظم علیه السالم روایت را نقل کرده بعید است اسماعیل بن عبد الخالق جعفی باشد )زیرا که از اصحاب امام باقر 

 .داز این جهت شبهه بر طرف می شو ت فلذاعلیه السالم بوده است( بلکه به نحو اطمینان اسماعیل بن عبد الخالق اسدی اس

 بررسی داللی

برای  :را تفسیر کرده است و گفت« عینه»سوال کرده است و « عینه»اسماعیل بن عبد الخالق از امام کاظم علیه السالم از 

ید، راوی گفت شخصی که می خواهد جنسی ویشما بیان می کنم که ما تجار چه کاری انجام می دهیم، حضرت فرمودند بگ

جدی او خرید کاال نیست بلکه به دست آوردن  داعی)یعنی  را بخرد سراغ ما می آید و قصد او پول به دست آوردن است 

صحبت می کند ولی ما جنسی را که او می خواهد نداریم، شخصی که  دو با ما درباره جنسی که می خواهد بخرپول است( 

ت می گوید اگر جنسی که بخواهم برای من بخری و بیاوری به شما فایده می دهم و جنسی را که به ده خریده دنبال پول اس

)ظاهر این کالم هم این است  باشی به یازده از تو می خرم، راوی به او می گوید اگر ده خریده باشم به تو دوازده می فروشم،

دنبال پول  شخصی که فق می کنند و سپس بهبه یک نظر و قیمت توا که نسیه می فروشد(، با یکدیگر رایزنی می کنند تا

می گوید چه جنسی را می خواهی تا برای تو بخرم تا بعد بتوانی راحت تر بفروشی، شخص می گوید حریر می خواهم  ،است

 م از آن کنقدی ت قیمتی که هنگام فروش به صورشود )موقع فروش از آن کم میزیرا مقداری کمتر از قیمتی که خریده ام، 

                                                           
 .425رجال للشیخ الطوسی، ص  4
 .451رجال للشیخ الطوسی، ص  2
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بعد از گفتگو می روم و جنس را برای او تهیه می کنم بدون اینکه معامله ای  شود نسبت به بقیه اجناس کمتر است(می 

بتوانی بعد از اینکه خریدی به او نفروشی و او هم که انجام شده باشد. حضرت فرمودند: آیا اینطور است بین دو طرف گفتگو 

راوی می گوید بله هر دو آزاد و مختار هستیم، و می روم برای او حریر را  اینکه تو تهیه کردی از تو نخرد،اگر بخواهد بعد از 

می خرم و تالش می کنم که ارزان تر بخرم بعد به منزل خودم می روم و بعد با او معامله می کنم. گاهی اوقات از چیزی که 

ن قیمتی که قبال توافق کرده بودیم می فروشم و گاهی ای هم به همقبال با هم صحبت کرده بودیم بیشتر می گیرم و گاه

اوقات هم به سختی می افتیم و چیزی که می خواست پیدا نمی شود. بعد از اینکه معامله می کنیم به او نسیه می فروشم، 

ای نسیه 445از بایع به ، مثال اولی که جنس را از او تهیه کرده بودم حریر را از ایشان گران تر از بقیه می خردفروشنده همان 

 بود، دنبال پول ی کهمی خرد و این شخص 448اول از او به فروشنده  خرند ولیاز او نقدی می 488دیگران به  خریده است و

و فروشنده اول هم می آید پول حریر را که هنوز به او پردخت نکرده بودم از من اول می فروشد فروشنده نقدی به همین 

به او می دهد و عین پول من به دست خریدار می رسد و بعد من از خریدار که نسیه به او فروخته بودم بیشتر  می گیرد و

می گیرم. گاهی اوقات هم فروشنده اول می گوید من از فالنی طلب دارم برو پولت را از او بگیر و شخصی که از من نسیه 

حضرت فرمودند: پول را مستقیم به خود خریدار نده و به همان فروشنده حریر را خریده بود می آید و پول را از من می گیرد. 

اول پول را بده تا او پول را به شخصی که از تو نسیه خریده بود بدهد. راوی می گوید گاهی اوقات هم بیعی بین من و شخص 

توانی انجام ندهی، راوی می حضرت فرمودند: آیا اینطور نیست که اگر بخواهی می  واقع نمی شود و او هم قبول می کند.

ن و مگوید بله، اگر مال قبل از اینکه به او بدهد از بین برود، از مال من از بین رفته است، حضرت فرمودند با این قیودی که 

 شما گفتیم هیچ اشکالی ندارد ولی از این نباید تعدی کند. مثال فروشنده اول به بایع حواله ندهد تا بایع مستقیم پول را به

خود فرد دهد یا هر دو طرف معامله اختیار داشته باشند و ملزم به معامله نباشند، پس با حفظ حدودی که گفته شد اشکالی 

 ندارد.

بنابراین روایت از حیث داللت روشن است و فقط یک نکته مهم است که هر دو طرف معامله باید مختار باشند و ملزم به 

 معامله نباشند.

این روایت از این صورت دوم، می توان تامین نقدینگی کرد به این صورت که شخص الف به شخص ب بنابراین بر اساس 

 رود و کاالییکنند که کاالیی را برای او تهیه کند و سپس شخص ب، سراغ شخص ج میکند و با هم توافق میمراجعه می

فروشد و شخص ب نیز سراغ شخص شخص ب میخرد و سپس همان را به قیمت بیشتر به صورت نسیه به را از او نقدی می

گیرد و به این صورت نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین فروشد و پول نقد میرود و همان کاال را به قیمت کمتر به او میج می

 کند.می
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 روایت دوم

ْحَمِن بِْن الَْحجَّ محمد بن حسن باسناده عن حسین بن سعید   ِ ع َعِن الِْعیَنِة َعْن َصفَْواَن َعْن َعبِْد الرَّ اجِ قَاَل: َسَألُْت َأبَا َعبِْد ال ل

ُجُل فَیَُقوُل اْشتَِر الَْمتَاعَ  يْ  َو اْربَْح ِفیِه کََذا َو کََذا فَُأَراِوُضهُ  فَُقلُْت یَْأتِینِي الرَّ بْحِ فََنتََراَضی بِِه ثُمَّ َأنَْطلُِق فََأشْ َعلَی الشَّ تَِري ِء ِمَن الرِّ

ْنُه الَْمتَاُع قَبَْل َأْن تَبِیَعُه ِإیَّاُه کَاَن ِمْن ِمْن َأْجلِِه لَْو اَل َمکَانُُه لَْم ُأِرْدُه ثُمَّ آتِیِه بِِه فََأبِیُعُه فََقاَل َما َأَرى بَِهَذا بَْأساً لَْو َهلََك مِ  الَْمتَاعَ 

ُه فَلَْسُت َأَرى بِِه بَْأساً.َمالَِك َو َهَذا َعلَْیَك بِالِْخَیاِر ِإْن َشاَء اْشتََراُه ِمْنَك بَعْ   4َد َما تَْأتِیِه َو ِإْن َشاَء َردَّ

عبد الرحمن بن حجاج از حضرت درباره عینه سوال کردند و گفتند که مردی سراغ من آمد و از من خواست تا جنسی را 

ی سود به توافق می رسیم سپس مم و از این فالن مقدار سود ببر و با هم گفتگو می کنیم تا بر مقداری از برای او تهیه کن

روم و جنس را برای او می خرم به نحوی که اگر او نمی بود این جنس را نمی خریدم، بعد جنس را برای او می آورم و به او 

می فروشم، امام علیه السالم فرمودند که اشکالی ندارد زیرا وقتی مال تلف شود قبل از معامله، تلف مال برای خودت هست 

مالک آن هستی و آن شخص مختار است که از تو بخرد یا نخرد، از این جهت که مختار است و الزامی وحود ندارد  زیرا تو

 این معامله مانعی و ایرادی ندارد و صحیح است.

 بررسی سندی و داللی

که ان نشده بعد از ایناما باید به اطالق آن تمسک کرد، زیرا در روایت بی و صحیحه است این روایت از حیث سند ایرادی ندارد

می فروشد، از این حیث اطالق دارد و  دیگریجنس را گرفت به چه کسی می فروشد، به همان فروشنده اول یا به شخص 

 این مشکلی ایجاد نمی کند بلکه به اطالق روایت بر محل بحث داللت می کند.

از جهت معامله آزادی و اختیار وجود داشته باشد و که در هر دو روایتی که بیان شد باید البته این نکته قابل توجه است 

 اجباری وجود نداشته باشد. و صوری باشد فلذا اینطور نباشد که معامله ملزم باشد

 روایت سوم

ُجُل یُِریُد َأْن  بإسناده عن حسین بن سعیدحمد بن الحسن م  ِ ع الرَّ َعْن َصفَْواَن َعْن َمْنُصوِر بِْن َحاِزٍم قَاَل: ُقلُْت ِْلَبِي َعبِْد ال ل

ُجُل َأنَا َأبَْصُر بَِحاَجتِي مِْنَك فََأْعِطنِي َحتَّی َأْشتَِرَي فََیأْ  َراِهَم فََیشْ یَتََعیََّن ِمْن َرُجٍل ِعیَنًة فََیُقوُل لَُه الرَّ  ُء  یَِجيتَِري َحاَجتَُه ثُمَّ ُخُذ الدَّ
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ُجِل الَِّذي لَُه الَْماُل فََیْدفَُعَها ِإلَْیِه فََقاَل َأ لَْیَس ِإْن َشاَء اْشتََرى َو ِإْن َشاَء تََركَ  َو ِإْن َشاَء الْبَائُِع بَاَعُه َو ِإْن َشاَء لَْم یَبِْع  بَِها ِإلَی الرَّ

 4ُقلُْت نََعْم قَاَل اَل بَْأَس.

البته در این روایت فروشنده ای که واسطه است خریدار را )در این رویات هم از امام علیه السالم درباره عینة سوال کردند، 

کند تا از طرف او بخرد( خریدار به فروشنده می گوید من بهتر از تو میدانم که چه چیزی بخرم، تو به من پول  وکیل می

بده تا بخرم پس آن چیزی که خواسته بود را می خرد سپس جنس را برای فروشنده که پول را از او گرفته بود می آورد و 

ا خریدار که موکل فروشنده شد و از طرف او خرید می تواند جنس را از به او تحویل می دهد، امام علیه السالم فرمودند: آی

فروشنده نخرد و معامله را رها کند و بایع می تواند جنسی را که برای او خرید به خریدار ندهد و معامله را انجام ندهد؟ )آیا 

 د.مختار اند و ملزم نیستند؟( گفتم بله و حضرت فرمودند که این معامله ایرادی ندار

 بررسی سندی و داللی

این روایت از حیث سند هیچ ایرادی ندارد اما از حیث داللت فقط می توان به اطالق آن تمسک کرد. و با اطالق مقامی که 

امام علیه السالم درباره اینکه شخص خریدار جنس را به فروشنده اول بفروشد یا حتما به شخص چهارمی بفروشد یا اصال 

 فرماید و از این اطالق مقامی به دست می آید که به هر کدام بفروشد صحیح است و ایرادی ندارد.نفروشد، مطلبی نمی 

گفته شد که این روایات دال بر مشروعیت راهکار های تامین ت راهکار مورد بررسی قرار گرفت و از ابتدای بحث تا االن هش

شود. در حال حاضر یک شبهه کلی درباره تمام این هشت . دو راهکار دیگر باقی مانده است که بعد مطرح می نقدینگی است

راهکار وجود دارد که در جلسه بعدی بررسی می شود و یک اشکال در خصوص همین راهکار وجود دارد که شاید عمده این 

 راهکار ها هم دچار این اشکال بشوند که در همین جلسه بررسی می شود.

 

 اشکال کلی

 است که در روایات« بیعین فی بیع»که ممکن است به این راهکار ها لطمه بزند، یکی عنوان  دو عنوان در روایات وجود دارد

است. ابتدا روایات را بیان می کنیم و بعد به این می « بیع و سلف»یا « سلف و بیع»از آن نهی شده است، دیگری عنوان 

اطی به راهکار های بیان شده ندارد. دو روایت در این پردازیم که آیا این روایات منعی برای محل بحث ایجاد می کنند یا ارتب

 زمینه وجود دارد که بررسی می کنیم که از حیث سند یا داللت مشکلی برای محل بحث ایجاد می کند یا نمی کند.
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دٍ  محمد بن الحسن روایت اول: ِد بِْن الُْحَسیِْن َعْن  بِِإْسَناِدِه َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ َعلِيِّ بِْن َأْسبَاٍط َعْن ُسلَْیَماَن بِْن َصالِحٍ َعْن ُمَحمَّ

ِ ص َعْن َسلٍَف َو بَیْعٍ َو َعْن بَْیَعیِْن فِي بَْیعٍ َو َعْن بَْیعِ  ِ ع قَاَل: نََهی َرُسوُل ال ل َما لَیَْس ِعْنَدَك َو َعْن ِربْحِ َما لَْم  َعْن َأبِي َعبِْد ال ل

 4یُْضَمْن.

که مرکب از سلف و بیع باشد منهی عنه است و باطل است و همینطور معامله  و بسته قراردادی لهبر اساس روایت، هر معام

 و بطالنت ارشاد به فساد اروایاین ای که از دو بیع در یک بیع مرکب شده باشد هم منهی عنه و باطل است زیرا نهی در 

 است.

اِدِق ع َعْن آبَائِِه فِي َمَناهِي  محمد بن علی بن الحسین  روایت دوم: بِِإْسَناِدِه َعْن ُشَعیِْب بِْن َواِقٍد َعِن الُْحَسیِْن بِْن َزیٍْد َعِن الصَّ

 2.َو َسلَفٍ  بَْیعٍ  النَّبِيِّ ص قَاَل: َو نََهی َعْن بَْیعِ َما لَیَْس ِعْنَدَك َو نََهی َعنْ 

است و هر دو روایت از امام صادق علیه السالم نقل « عن بیع و سلف»وایت بود و در این ر« عن سلف و بیع»در روایت قبلی 

 شده است و جزء مناهی رسول ال ل صلی ال ل علیه و آله است.

ر یک روایت بسته نتیجه این شد که در دو روایت از بسته قرار دادی که مشتمل از سلف و بیع است نهی شده است و د

 یع باشد نهی شده است.ل از بیعین فی بقراردادی که مشتم

 بررسی سندی

. مرحوم شیخ چهار عنوان درباره احمد دارد، نقل کرده استاحمد بن محمد  به واسطه اسنادی که بهروایت اول مرحوم شیخ 

احمد بن محمد عیسی، احمد بن محمد خالد برقی و احمد بن محمد  ،)به صورت مطلق( بن محمد دارد، احمد بن محمد

بن ابی عبد ال ل برقی. در روایت مورد بحث هم باید طبق همان عنوانی که در روایت آمده بررسی شود و در روایت احمد بن 

 محمد به صورت مطلق آمده پس باید با همین عنوان بررسی شود.

اهرا سند مرحوم شیخ در مشیخه به اسناد احمد بن محمد به عنوان احمد بن محمد همانطور که قبال هم بیان شده بود ظ

ناتمام است زیرا درباره احمد بن محمد اینطور بیان )یعنی در مواردی که سند با احمد بن محمد مطلق شروع شده است( 

، یعنی «و من جملة ما ذکرته»رمودند: بلکه دو بار ف« و ما ذکرته»، نه اینکه بفرمایند  3«و من جملة ما ذکرته»کرده اند: 

 ند یا شاباست که همه روایات را با این دو سند بیان کرده  ممکن ،برخی روایات را با این و برخی را با سند دیگر بیان کردند
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 هند؟ اگر احراز نشود که همشاباین سند و بخشی را با سند دیگر و بخشی را بدون سند ذکر کرده با ممکن است بخشی را 

 ن امر مشکل است، روایات که از احمد بن محمد نقل کرده است،روایات از طریق همین دو سند نقل شده، کما اینکه احراز ای

)زیرا ممکن است از طریق اول باشد یا از طریق دوم  دچار شبهه مصداقیه می شود و در نتیجه نمی توان به آن تمسک کرد

بر اینکه هر دو سند مشتمل بر افرادی هستند که بنابر مبنا عده ای توثیق ندارند،  . عالوهباشد یا از طریق هیچ کدام نباشد(

 البته ما علی التحقیق وثاقت این افراد را ثابت کردیم.

لذا به ناچار باید از طریق فهرست مشکل را حل کرد، مرحوم شیخ در فهرست به کلیه کتب و روایات احمد بن محمد عیسی 

علی التحقیق طریق صحیح دارد و این احمد بن محمد در  2و روایات احمد بن محمد خالد برقیو به کلیه کتب  4اشعری

زیرا اگر چه در مشیخه احمد بن محمد مطلق وجود دارد ولی در فهرست به دنبال چنین یا اشعری است یا برقی است. روایت 

 صحیح کرد.بنابراین هر کدام باشد از طریق فهرست می توان آن را تعنوانی نیستیم، 

باقی افراد در روایت من جمله مرحوم شیخ و محمد بن حسین ابوالخطاب است که از ثقات اند، علی بن اسباط که مرحوم 

پس از این جهت هم ظاهرا مشکلی وجود ندارد و ایشان هم ثقه  3«علی بن اسباط بن سالم کوفی ثقة»نجاشی فرموده اند: 

 هستند. و سند تا اینجا ایرادی ندارد.

 یست که سلیمان بن صالح جصاصفقط سلیمان بن صالح باقی می ماند که در روایت به صورت مطلق بیان شده اما بعید ن

در کتب رجالی که بررسی شده به عنوان سلیمان بن صالح جصاص مطرح شده و اگر گفتیم صاحب کتاب است  باشد زیرا که

و مشهور است و به ایشان منصرف است در این صورت سلیمان بن صالح جصاص را مرحوم نجاشی توثیق کرده اند و فرموده 

اگر کسی این را پذیرفت و سلیمان بن صالح  1«کوفی، ثقةسلیمان بن صالح الجصاص روی عن ابی عبد ال ل علیه السالم، »اند: 

 مطلق را منصرف در ایشان دانست که مشکل حل می شود. 

باشد  یمثال سلیمان بن صالح احمراما اگر گفته شد که ممکن است سلیمان بن صالح دیگری باشد و انصرافی وجود ندارد، 

ادق علیه السالم ذکر کرده است. اگر اینطور باشد باید از وجوه که مرحوم شیخ در رجال خود ایشان را در اصحاب امام ص

 غیر این صورت در شود،توانستیم وثاقت ایشان را اثبات کنیم، مشکل حل میعامه استفاده کرد، اگر چیزی از وجوه عامه 

ز اصحاب امام می شود، زیرا سلیمان بن صالح خثعمی هم وجود دارد که مرحوم برقی اروایت از این جهت دچار مشکل 

 اگر سلیمان بن صالح در روایت، سلیمان بن صالح خثعمی باشد توثیق ندارد، اگر سلیمان  5صادق علیه السالم ذکر کرده اند،
                                                           

 .25الفهرست للشیخ الطوسی، ص  4
 .28الفهرست للشیخ الطوسی، ص  2
 .252رجال نجاشی، ص  3
 .201رجال نجاشی، ص  1
 .32الطبقات، ص  –رجال برقی  5
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بن صالح جصاص باشد توثیق دارد و اگر سلیمان بن صالح احمری باشد برخی از وجوه عامه را دارد. بنابراین اطمینان حاصل 

 .جهت دچار شبهه می شود و اثبات وثاقت برای سلیمان صالح مشکل است نمی شود و روایت از این

 پس روایت اول از حیث سند دچار مشکل است. 

  


