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 ای تأمین نقدینگی کارهراه

 کار از جهت شرعی بررسی شد.کارهایی بود که برای تأمین نقدینگی وجود دارد که هشت راهبحث در راه

 کار نهمراه

 کند، که دارای دو صورت دارد:میای شرط خواهد قرض بگیرد، قرض را در ضمن معاملهکسی که می

خرد و در ضمن این معامله تری میصورت اول: قرض گیرنده، کاالیی را از قرض دهنده به صورت نسیه به قیمت گران

هزارتومان ارزش دارد،  05کند که فالن مقدار به او قرض بدهد، )چه با شرط و چه بدون شرط( مثالً کاالیی که هماهنگ می

خرد و طرف مقابل هم )با شرط یا بدون شرط( یک میماهه  6هزارتومان به صورت نسیه  155به قیمت از طرف مقابل 

 ماهه قرض بدهد. 6میلیون تومان به او 

تر از قیمت واقعی آن کاال، به شرط فروشد به قیمت ارزانصورت دوم: قرض گیرنده، کاالیی را به قرض دهنده می

قرض بدهد )البته ممکن است بدون شرط باشد و صرفاً با هماهنگی قبلی قرض هم بدهد(  که خریدار فالن مقدار به اواین

فروشد و هزار تومان می 05هزارتومان ارزش دارد به قرض دهنده به قیمت  155مثالً شخصی که پول نیاز دارد، فرشی که 

بعد از این معامله، خریدار یک میلیون  که بدون شرط، هماهنگ کرده اند کهکنند و یا ایندر ضمن آن معامله یا شرط می

 تومان به فروشنده قرض بدهد.

 بررسی ادله مشروعیت صورت اول

باشد و هر چند از قیمت از جهت تمسک به عمومات و اطالقات، این معامله که مشمول عمومات و اطالقات باب معامالت می

خارج نشده است و قرضی که بعد از معامله انجام « بالعقود أحل  ال ل البیع و اوفوا»واقعی کاال، بیشتر است ولی از تحت 

 باشد.شود، قرض الحسنه است و مشکلی ندارد زیرا که شرط زیاده ندارد و مشمول عمومات و اطالقات قرض و عقد میمی

 باشد، زیرا که معامله و قرض فی نفسهمی« المومنون عند شروطهم»و اگر شرط در میان باشد، این شرط مشمول 

اشکالی ندارد ولذا اشکالی ندارد که در ضمن یک معامله مشروع، امری مباح و مشروع شرط شود. در قرض شرط زیاده نشده 

ا أحل ال ل البیع و اوفو»است که اشکال ربا الزم بیاید بلکه در ضمن معامله، شرط قرض کرده است فلذا عمومات و اطالقات 

 شود.کار نهم، مشروع و بال اشکال میشود، فلذا صورت اول از راهین صورت میشامل ا« بالعقود و المومنون عند شروطهم

 پردازیم:ها میالبته در خصوص این صورت، روایات متعددی نیز وارد شده است که بررسی آن
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 روایت اول

ِ ع قَاَل: َعْن َهاُرونَ  2محمد بن بعقوب َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیمَ   َمال   لَهُ  َرُجل   1ُسئِلَ  بِْن ُمْسلٍِم َعْن َمْسَعَدَة بِْن َصَدقََة َعْن َأبِي َعبِْد ال ل

ا َحلَّ َعلَْیِه الَْماُل لَْم یَکُْن ِعْنَدُه َما یُْعطِیِه فَأَ  َأْن یَْقلَِب َعلَیِْه َو یَْربََح َأ یَبِیُعُه لُْؤلُؤاً َأْو َراَد َعلَی َرُجٍل ِمْن ِقبَِل ِعیَنٍة َعیََّنَها ِإیَّاُه فَلَمَّ

 ِ ُرُه قَاَل اَل بَْأَس بَِذلَِك قَْد فََعَل َذلَِك َأب ُ َعْنُه َو َأَمَرنِي َأْن َأفَْعَل َذلَِك فِي غَْیَر َذلَِك َما یَْسَوى ِمائََة ِدْرَهٍم بَِألِْف ِدْرَهٍم َو یَُؤخِّ ل ي َرِضَي ال 

کَاَن َعلَیِْه. ءٍ َشيْ 
3 

 بررسی سندی

 بحث است.« َمْسَعَدَة بِْن َصَدقَةَ »راوی های در این روایت مشکلی ندارد و همگی ثقه هستند ولی در مورد 

 بررسی وثاقت َمْسَعَدَة بِْن َصَدقََة:

عامی  »مرحوم شیخ در رجال امام باقر علیه السالم، نام ایشان را آورده است و فرموده است که 
و مطلب دیگری « 4

نفرموده است و در اصحاب امام صادق )علیه السالم( نیز نام ایشان را بدون توثیق ذکر کرده است: مسعدة بن صدقة العبسي 

 . 0البصري أبو محمد

 .6کرده است« عامی»به معنای « بتری»مرحوم کشی نیز از مسعدة بن صدقه تعبیر 

 فرموده است که:مرحوم نجاشی نیز ایشان را توثیق نکرده است و 

مسعدة بن صدقة العبدي یکنی أبا محمد. قاله ابن فضال و قیل یکنی أبا بشر. روى عن أبي عبد ال ل و أبي الحسن 

 7علیهما السالم

 «.مسعدة بن صدقة عبدی»البته مرحوم نجاشی تعبیر فرموده است که 

ود شختم می« مسعدة بن صدقة ربعی»ه کند، بمرحوم صدوق در مشیخه، طریقی که برای مسعدة بن صدقة بیان می

 :تعبیر کرده است« ربعی»و از ایشان به 

                                                           
 في المصدر زیادة عن أبیه. 2
 في نسخة زیادة عن) هامش المخطوط(.  1
 .04؛ ص 21وسائل الشیعة ؛ ج. 3
 .246المیم/جعفر.../بابأبيالطوسي/أصحابرجال .4
 .356المیم/عبد.../بابأبيالطوسي/أصحابرجال .0
 .315الکشي/الجزءاألول/الجزءالخامس/رجال .6
 .420هذا.../المیم/ومنالنجاشي/بابرجال. 7
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، عن هارون بن مسلم،  -رضي ال ل عنه -و ما کان فیه عن مسعدة بن صدقة فقد رویته عن أبي عن عبد ال ل بن جعفر الحمیري 

بعي عن مسعدة بن صدقة الر 
2. 

 داریم: بنابراین عناوین متعددی در مورد مسعدة بن صدقة

 باشد و عامی است.عنوانی که از اصحاب امام باقر علیه السالم می .2

 شده است.«  العبسي »باشد، که از او تعبیر به عنوانی که از اصحاب امام صادق علیه السالم می .1

 شده است و صاحب کتاب است.« العبدی»عنوان که از آن تعبیر به  .3

 ر مشیخه مرحوم صدوق قرار دارد.شده است و د« ربعی»عنوانی که از تعبیر به   .4

فلذا باید بحث کرد که این عناوین، یک نفر هستند یا متعدد هستند و سپس بررسی کنیم که راهی برای توثیق این 

 فرد یا افراد وجود دارد یا خیر؟

که در اصحاب مسعدة بن صدقة، عامی که در رجال امام باقر علیه السالم است، ظاهراً غیر از مسعدة بن صدقة ای است 

امام صادق و امام کاظم )علیهما السالم( قرار دارد، و اگر نگوییم ظهور در تعدد دارند، حداقل احتمال قوی متعدد هستند، 

بودن او نشده « عامی»زیرا که مسعدة بن صدقه که در اصحاب امام صادق و امام کاظم )علیهما السالم( آمده است، تعبیر به 

جا که شیخ و نجاشی و مرحوم صدوق، هیچ یک در مورد او نفرموده اند که گفته شود که از ایناست فلذا ممکن است که 

 کنید که عامی نبوده است.پس کشف می« عامی»

در هر صورت، در روایت مورد بحث ما که روایت را مسعدة از امام صادق علیه السالم نقل کرده است، پس اگر این دو 

 شود و إال  این وصف نیز در مورد راوی این روایت محتمل است.از ایشان جدا می« عامی بودن»متعدد باشند، وصف 

است که نجاشی نقل کرده است و چون « عبدی»در رجال شیخ، همان « عبسی»بعید نیست بلکه اطمینان است که 

 گردند.گر برمیین دو به یکدیشبیه یکدیگر بوده اند، اشتباه در استنساخ و نسخه بوده است که اشتباه نوشته شده است، فلذا ا

دو،  گوییم که اینمتفاوت است، پس علی الظاهر می« ربعی»نام قبیله است و با قبیله « عبدی»با توجه به اینکه 

 متعدد هستند و دلیلی بر وحدت این دو عنوان نداریم و از طرفی عناوین نیز ظهور در تعدد دارند.

 علیه السالم دو مسعدة بن صدقه ربعی و عبدی داریم.پس نتیجه این که در اصحاب امام صادق 

توان برای اثبات وثاقت این دو نفر اقامه ولی در هر صورت، هیچ یک توثیق خاص ندارند، لکن برخی وجوه عامه را می

 نمود:

 اثبات وثاقت مسعدة بن صدقة عبدی از طریق عام

اند، ام صادق علیه السالم، در قیمت مرتب آمدهاست در رجال شیخ، در قسمت اصحاب ام« عبسی»ایشان که همان 

 د کناند، ذکر مییعنی طبق وعده ای که مرحوم شیخ در مقدمه رجالش داده است که ابتدا افرادی که در رجال ابن عقده بوده

                                                           
 .445؛ ص 4من ال یحضره الفقیه ؛ ج. 2
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بوده  مکند، پس مسعدة بن صدقة عبسی که همان عبدی باشد، از اصحاب امام صادق علیه السالو سپس متفرقات را ذکر می

نفر از اصحاب ثقه امام صادق علیه السالم را در رجال خویش،  4555که در رجال ابن عقده موجود بوده است و ابن عقده نیز 

 نقل کرده است.

 اثبات وثاقت مسعدة بن صدقة ربعی از طریق عام

ها سند و طریق ذکر ناگر کسی بپذیرد که افرادی که مرحوم صدوق در ابتدای سند فقیه آورده و در مشیخه برای آ

ل علیه هستند، فلذا مؤلف آن کتب نیز فردی ثقه بوده است، ولذا وثاقت می کند، صاحب کتابهایی هستند که مرجع و معو 

 شود.مسعدة بن صدقة ربعی نیز اثبات می

 .شودنتیجه بررسی سندی: اگر این وجوه و مطالبی که گفته شد، مورد پذیرش باشند، این روایت معتبر می

 

 بررسی داللی

ای که انجام داده بودند، طلبکار شده است، وقتی زمان سر مفاد روایت چنین است که: شخصی از شخصی بابت بیع عینه

خواهد در قرض رسید گردید و باید بدهکار بدهی خود را پرداخت کند، مالی ندارد که بدهی خود را پرداخت کند، فلذا می

در قرض تأخیر بیاندازد و چیزی بر قرض اضافه کند، بر اساس روایاتی که در گذشته خوانده  تأخیر بیاندازد ولی اگر بخواهد

که امهال و تأخیر به شرط زیاده حرام است، شود، ولذا برای اینمی« ال تظلمون و ال تظلمون»شود و مشمول آیه شد، ربا می

درهم  255کنند: لؤلؤ و یا هر کاالی دیگری را که به ل میکار سؤاروند ولذا از مشروعیت آن راهی دیگری میچارهسراغ راه

فروشد و طلبکار دین را به تأخیر بیاندازد، که در این صورت، بدهکار که کاالی درهم می 2555ارزد به بدهکار به قیمت می

بکار نیز بدهی او درهم خریده است )فرقی هم ندارد که نسیه خریده است یا نقد( و در نتیجه طل 2555درهمی را به  255

 اندازد.را به تأخیر می

فرمایند که این کار اشکالی ندارد و پدرم )امام باقر علیه السالم( این کار را انجام دادند و به من امام علیه السالم می

نم ایشان چنین کشان، من از طرف نیز دستور دادند که در موردی که امام باقر علیه السالم بدهکار بودند، برای تأخیر بدهی

 یعنی کاالیی را به قیمت گران تر بخرم، تا طلبکار، بدهی پدرم را به تأخیر بیاندازد.

که بدون شرط، با دهند، شرط تأخیر هم کنند یا اینروایت از این جهت اطالق دارد که درضمن بیعی که انجام می

 یکدیگر چنین قراری گذاشته اند و صرفاً مقاوله بوده است.

 ولشبهه ا

تر بخرد تا امهال در قرض بگیرد، اشکالی ندارد، بنابراین بر اساس این روایت، اگر کاالیی را شخص به قیمت گران

 ی رخ ابنابراین اگر کسی الغای خصوصیت کند و بگوید خصوصیتی ندارد که خریدار از قبل بدهکار باشد و قرض استدامه
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شود ولی اگر گفته شود که این روایت اختصاص روایت شامل بحث ما نیز می که قرض بدوی باشد، فلذا اینداده است یا این

شود و اخص  از بحث ما ای خصوصیت دارد، فلذا شامل بحث ما نمیبه فرض امهال دارد و احتمال دارد که قرض استدامه

 ی رخ بدهد.خواهد پول به دست بیاورد و قرض بدواست زیرا که بحث در مورد تأمین نقدینگی ای است که می

توان ادعا کرد که برای شارع مقدس از این جهت خصوصیتی البته بعید نیست که گفته شود که بر اساس فهم عرفی می

 باشد.قائل نیست و فرقی بین قرض بدوی و استمراری برای او نمی

 شبهه دوم

ن طریق تأمین نقدینگی انجام تواند از ایاین روایت در خصوص شخصی است که بدهکار است و کسی که بدهکار است می

ای انجام دهد که در ضمن آن پولی را به عنوان قرض، به دست خواهد بدواً معاملهدهد ولی کسی که بدهکار نیست و می

دهیم، مگر این که شخصی از این باشد، زیرا که احتمال فرق بین این دو صورت میبیاورد، مشمول اطالق این روایت نمی

 صوصیت کند و اطالق روایت را شامل هر دو صورت نماید.مورد نیز الغای خ

به نظر بین این دو صورت احتمال فرق وجود دارد و در بحث از بیع العینه نیز شبیه این مطلب بیان شد ولذا الغای 

 خصوصیت از این جهت مشکل است.

 شبهه سوم

 فاتی با شأن امام علیه السالم ندارد؟!اند؟ و آیا این کار مناچرا امام علیه السالم، چنین عملی انجام داده

اند و چون امام علیه السالم توان داد که ایشان، مالی را نگرفته اند و حداکثر این است که مالی را پرداخت کردهجواب می

اند و اگر این عمل مشکلی نداشته باشد، پرداخت آن مشروع است و این بدهکار بوده اند، برای امهال در بیع، چنین کرده

 مطلب منافاتی با شأن امام علیه السالم ندارد. 

 بنابراین استناد به خصوص این روایت برای اثبات مدعا، مشکل است.
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 روایت دوم

ٍد َعِن  ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ اٍر قَاَل:ُمَحمَّ ِد بِْن ِإْسَحاَق بِْن َعمَّ ُقلُْت أِلَبِي الَْحَسِن ع  ابِْن أَبِي ُعَمْیٍر َعْن ُمَحمَّ

ْرنِي بَِها َو َأنَا ُأْربُِحَك فََأبِیُعُه ُجبَّةً  ُجِل َدَراِهُم فَیَُقوُل َأخِّ یَکُوُن لِي َعلَی الرَّ
ُم َعلَيَّ بَِألِْف ِدْرَهٍم بَِعَشَرِة آاَل  2 ِف ِدْرَهٍم َأْو قَاَل بِعِْشِریَن تَُقوَّ

ُرُه بِالَْماِل قَاَل اَل بَْأَس.  1َألْفاً َو ُأَؤخِّ

 بررسی سندی

باشد و « اشعری»چه « احمد بن محمد»این روایت از حیث سندی معتبر است زیرا که طریق مرحوم شیخ در فهرست به 

« ملةمن ج»ایشان شبهه مصداقیه داریم زیرا که دو بار  باشد، قابل تصحیح است، گرچه در مشیخه در طریق« ابن خالد»چه 

 آورده است.

گوییم که: شیخ در فهرست فرموده است که طریق ای در سند این روایت باشد، میکه اگر همچنان شبههعالوه بر این

 که:توان گفت صحیح به کلیه کتب و روایات ابن ابی عمیر دارد ولذا در این روایت از راه تعویض سند می

 کنیم.طریقی که مرحوم شیخ به ابن ابی عمیر دارد، را در این روایت، جایگزین طریقی که ذکر شده است، می

بن حی ان الصیرفی: مرحوم نجاشی ایشان را توثیق کرده است  محمد بن اسحاق بن عمار
، مرحوم شیخ مفید نیز در 3

ایشان را توثیق کرده است و راوی از ایشان ابن ابی عمیر و ارشاد ایشان را توثیق کرده است، ابن شهر آشوب در مناقب 

 باشد، بنابراین ایشان ثقه است.صفوان بن یحیی می

اند، محمد بن اسحاق بن عمار، واقفی بوده است، بنابراین جایی که برخی گفتهبنابراین روایت صحیحه است، لکن از آن

بودن ایشان ثابت نیست یعنی هر چند که عالمه در خالصه فرموده است  شود. البته به نظر ما واقفیمبنا روایت موثقه می

ولذا عالمه گفته است که من در مورد روایات اسحاق بن عمار، متوقف 4که مرحوم صدوق فرموده است که ایشان واقفی است

که نده است، مگر ایهستم؛ لکن طبق تحقیقاتی که انجام شده است، در کتب مرحوم صدوق نیامده است که ایشان واقفی بو

 در کتبی بوده است که به دست ما نرسیده است.

فرمایند که جماعتی کند، میلکن روایتی را مرحوم صدوق در عیون نقل کرده است که در ضمن سندی که نقل می

 به نام واقفه بر امام رضا علیه السالم وارد شدند، که یکی از آن افراد محمد بن اسحاق بن عمار است.

                                                           
 في نسخة حبة) هامش المخطوط(. -(1)  2
 .00؛ ص 21ل الشیعة ؛ جوسائ. 1
 محمد بن إسحاق بن عمار بن حیان التغلبي الصیرفي ثقة عین روى عن أبي الحسن موسی علیه السالم.: 362المیم/النجاشي/بابرجال .3
یرفي ثقة عین روى محمد بن إسحاق بن عمار بن حیان التغلبي بالغین المعجمة الص:  201محمد/األولو.../البابالثالثالخالصةللحلي/الفصل .4

 عن أبي الحسن موسی علیه السالم قاله النجاشي. و قال أبو جعفر بن بابویه: إنه واقفي. فأنا في روایته من المتوقفین.
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ُد بُْن أَ َحدَّ  ثََنا ُمَحمَّ ُ َعْنُه قَاَل َحدَّ ل قَّاُق َرِضَي ال  ِد بِْن ِعْمَراَن الدَّ ثَنِي َجِریُر ثََنا َعلِيُّ بُْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ِ الْکُوفِيُّ قَاَل َحدَّ ل بِي َعبِْد ال 

َضا َجَماعَ  َعْن َأبِي َمْسُروٍق قَاَل: 2بُْن َحاِزمٍ  ُد بُْن ِإْسَحاَق بِْن َدَخَل َعلَی الرِّ ة  ِمَن الَْواِقفَِة ِفیِهْم َعلِيُّ بُْن َأبِي َحْمَزَة الْبََطائِنِيُّ َو ُمَحمَّ

اٍر َو الُْحَسْیُن بُْن ِمْهَراَن َو الَْحَسُن بُْن َأبِي َسِعیٍد الُْمکَاِري فََقاَل لَُه َعلِيُّ بُْن َأبِي َحْمَزَة جُ  ََ َأْخبِْرنَ َعمَّ ُه ا َعْن َأبِیَك ع َما َحالُ ِعلُْت ِفَدا

 1فََقاَل لَُه ِإنَُّه قَْد َمَضی

 شود.شود و روایت موثقه میبنابراین روایت واقفی بودن ایشان اثبات می

لکن سند این روایت مشکل دارد، زیرا که جریر بن حازم که در سند این روایت وجود دارد، توثیق ندارد ـ مرحوم 

 اند ـ فذا اثبات واقفی بودن اسحاق بن محمد بن عمار، مشکل است.فرموده خوئی نیز به این مطب اشاره

 کنیم که این روایت معتبر است.در هر صورت چون مردد است که این روایت موثقه است یا صحیحه، تعبیر می

 بررسی داللی

درهم یا بیشتر  25555ارزد به درهم می 2555جا بدهکار از او کاالیی را که مورد این روایت، شخص طلبکار است، در این

 دهد.خرد و طلبکار نیز به او امهال در قرض میمی

 گردد.که شرط امهال شده باشد یا نشده باشد، میدر این روایت نیز از جهت وجود شرط اطالق دارد و شامل فرض این

الق این روایت نسبت به مواردی لکن قدر متقن روایت در جایی است که طرف مقابل به فروشنده، بدهکار است و شمول اط

که قرض بدوی باشد، مشکل است، بخصوص در حق کسانی که قائل هستند که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از تشکیل 

 شود و یا اگر هم اطالق منعقد شود، حجت نیست.شود و اطالق منعقد نمیمقدمات حکمت می

 اند، پس هر دو قدر متیقن در مقام تخاطب دارند.ام پاسخ به سؤال بودهبنابراین که روایت اول و این روایت، هر دو در مق

 روایت سوم

د  ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُجِل یُِریُد َأْن  َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحکَِم َعْن َعبِْد الَْملِِك بِْن ُعتْبََة قَاَل:ُمَحمَّ َسَألْتُُه َعِن الرَّ

 ِ ي َعلَْیِه أَ یَْستَقِیُم َأْن َأِزیَدُه َمااًل َو َأبِیَعُه ُأَعیَِّنُه الَْماَل َأْو یَکُوُن لِي َعلَیِْه َمال  قَبَْل َذلَِك فَیَْطُلُب ِمنِّي َمااًل َأِزیُدُه َعلَی َمالَِي الَِّذي ل

ََ بِثََمنَِها َو بِمَ لُْؤلَُؤًة تَْسَوى ِمائََة دِ  َر الِي َعلَْیَك کََذا َو کََذا َشْهراً ْرَهٍم بَِألِْف ِدْرَهٍم فََأُقوَل َأبِیُعَك َهِذِه اللُّْؤلَُؤَة بَِألِْف ِدْرَهٍم َعلَی َأْن ُأَؤخِّ

 .3قَاَل اَل بَْأَس 

                                                           
 «.دارم» (. خ ل0)  2
 .123؛ ص 1عیون أخبار الرضا علیه السالم ؛ ج. 1
 00؛ ص 21وسائل الشیعة ؛ ج. 3
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 بررسی سندی

ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعْن َأْحَمَد بِْن ُمحَ  د َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحکَِم َعْن َعبِْد الَْملِِك بِْن ُعتْبََة:ُمَحمَّ  مَّ

ایم و گفته شد که احتمال دارد که است که قبالً در مورد او بحث کرده« علی بن الحکم»مشکل اصلی در این سند 

 ردد است.مورد ایشان گفتیم که مکه متعدد باشند، و در نهایت به نتیجه نرسیدیم ولذا در عناوین متعدد یک نفر باشند یا این

 توانیم وثاقت این عنوان را احراز کنیم.توثیق ندارند، نمی« علی بن الحکم»جایی که تمامی عناوین فلذا از آن

 )یا َعتَبة(: مردد بین دو نفر است: ُعتْبَةَ عبدالملک بن 

 ُعتْبََة الهاشمی: توثیق خاص ندارد.عبد اللملک بن 

 َة النخعی: مرحوم نجاشی او را توثیق کرده است.عبد الملک بن ُعتْبَ 

اگر در این روایت مشخص شود که کدام فرد مقصود است، تکلیف واضح است ولی اگر مردد باشد، بر مبنای مشهور 

 شود.شود فلذا وثاقت این راوی نیز احراز نمیمردد بین ثقه و غیر ثقه می

 جا دو بحث داریم:ولی در این 

 بحث صغروی:

رت کند، به صوگوییم که روایاتی که علی بن الحکم از عبد الملک بن عتبة نقل میقرینه راوی و مروی عنه میبه 

 باشد، فلذا توثیق نجاشی ربطی به راوی موجود در روایت ندارد.ُعتْبََة الهاشمی، میگسترده از عبد اللملک بن 

 بحث کبروی:

 اد به وجوه عامه، توثیق کرد:توان عبدالملک بن عتبة الهاشمی را با استنمی

 وجه اول:

 شیخ ایشان را در کتاب رجالش، در اصحاب امام صادق علیه السالم، در قسمت مرتب آورده است. .2

 .2ایشان را ابن عقده )ابوالعباس( در کتابش ذکر کرده استنجاشی در رجالش، فرموده است که  .1

 4555ک بن عتبه هاشمی را در رجالش ذکر کرده است ولذا جزء اند که ابن عقده، عبدالملبنابراین دو نفر شهادت داده

 باشند.شود که ثقه مینفری می

 وجه دوم: 

 یعنی این مطلب را« رأیته بخطه»نویسد که رسد، میدر رجال ابن داود، که به صورت متعدد وقتی به رجال شیخ می

ال خطی شیخ طوسی در دست، ابن داود بوده شود که کتاب رجام، که استفاده میبه خط خود شیخ در رجالش دیده

است، و ابن داود از شیخ نقل کرده است که عبدالملک بن عتبه هاشمی ثقه است، گرچه در نسخ دیگری که از رجال 

 باشد، ولی چون نسخه خطی شیخ دست ایشان بوده است، و قول ابن داود نمی« ثقة»شیخ، به ما رسیده است 

                                                           
روى عن أبي جعفر و أبي عبد ال ل علیهما السالم ذکره أبو العباس  عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي صلیب: 131العین/النجاشي/بابرجال .2

 .بن سعید فیمن روى عن أبي عبد ال ل و أبي جعفر علیهما السالم لیس له کتاب
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 .2که در رجال شیخ بوده است و توثیق هم شده است شوداست، پس معلوم می حجت

 وجه سوم:

مرحوم صدوق در فقیه، ایشان را در بدو سند قرار داده است و در مشیخه برای او طریق ذکر کرده است، فلذا بر اساس 

اقت وثها معول علیه و مرجع بوده است، فلذا باشند و کتب آناین مبنا که مبدو به سندهای فقیه، صاحب کتاب می

 شود.مؤلف آن کتب نیز اثبات می

 وجه چهارم:

وقوع این  توان بهبنابراین که علی بن الحکم، قرینه باشد که راوی در این روایت، عبدالملک بن عتبه هاشمی باشد، می

 روایت در کافی اشاره کرد، بنابر این مبنا که وقوع در اسناد روایات در کتاب کافی، داللت بر وثاقت دارد. 

 

 لکن هر چند شبهه از این جهت بر طرف شود ولی شبهه وثاقت علی بن حکم همچنان باقی است.

 که طریق مرحوم کلینی نیز همین شبهه را دارد زیرا که طریق ایشان نیز عبارت است از:عالوه بر این

د  ِد بِْن یَْحَیی َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ  َعْن َعلِيِّ بِْن الَْحکَِم َعْن َعبِْد الَْملِِك بِْن ُعتْبَةَو َرَواُه الْکُلَْینِيُّ َعْن ُمَحمَّ

 بنابراین همان شبهات طریق مرحوم شیخ به این روایت، در مورد طریق مرحوم کلینی به این روایت وجود دارد.

 بررسی داللی

که قبالً طلب داشته است و داللت این حدیث نیز همانند روایات قبلی است، البته مورد سوال روایت شامل هر دو فرض این

یَکُوُن لِي َعلَیِْه َمال  قَبَْل » شود زیرا که در روایت آمده است که که االن درخواست کرده است که به او عینه بدهد، مییا این

ع کار نوعی بیباشد، یعنی خود این  «َأْن ُأَعیَِّنُه الَْمالَ  »که طبق این فرض، یعنی از قبل طلب داشته است ولی اگر « َذلِكَ 

شود که یکی از انواع بیع العینه این شود زیرا که مفاد این فقره این میالعینه است که در این صورت مربوط به بحث ما می

تر از قیمت اصلی آن، بفروشد و در مقابل )چه با شرط و چه بدون شرط( قرض هم به خریدار است که شخص کاالیی را گران

 بدهد.

داشتن را توضیح داده است ولی از صدر روایت، موضوع مورد بحث خود را ادامه روایت، فرض طلببنابراین گرچه در 

 شود.کنیم زیرا که سوال از هر دو صورت بوده است ولذا جواب امام علیه السالم شامل هر دو صورت میاستفاده می

 صورت اشکالی ندارد.پس چه امهال در قرض باشد و چه عینه باشد و قرض ابتدایی باشد، در هر دو 

                                                           
، بکسر الالم و سکون الهاء، منسوب إلی لهب بن  عبد الملك بن عتبة اللهبي: 111، ص: 2قالحلیالرجال )کتاب الرجال )برقی((، الرجال. 2

[ ثقة. و ذکره أبو العب اس بن سعید فیمن روى عن أبي جعفر و أبي قبیلة تعرف بالقیافة و الزجر ق، م ]کش، جخ أحجن بن کعب بن الحارث،

  عبد ال ل علیهما السالم.
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 لکن اگر کسی ادعا کند که امام علیه السالم در این روایت تنها قیمت ذیل روایت که راوی توضیح داده است را جواب 

شود و همانند روایات قبلی شامل قرض اند، داللت این روایت بر موضوع بحث ناقص میاند و متعرض صدر سؤال نشدهداده

 شود.بدوی نمی

 چهارمروایت 

ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدهِ  ِ  ُمَحمَّ ِد بِْن َأبِي َعبِْد ال ل ِه ُمَحمَّ ِ َعْن َعمِّ ِد  َعْن ُمحَ َعْن َأبِي َعلِيٍّ اأْلَْشَعِريِّ َعِن الَْحَسِن بِْن َعلِيِّ بِْن َعبِْد ال ل مَّ

اٍر قَاَل: ُجُل  بِْن ِإْسَحاَق بِْن َعمَّ َضا ع الرَّ َعلَی َصاِحبِِه یَبِیُعُه لُْؤلَُؤًة تَْسَوى ِمائََة ِدْرَهٍم بَِألِْف ِدْرَهٍم  2یَکُوُن لَُه الَْماُل فََیْدُخلُ ُقلُْت لِلرِّ

ُر َعْنُه الَْماَل ِإلَی َوقٍْت قَاَل اَل بَْأَس بِِه قَْد َأَمَرنِي َأبِي فَفََعلُْت َذلَِك َو َزَعَم َأنَُّه َسأَ   1ِن ع َعْنَها فََقاَل ِمثَْل َذلَِك.َل َأبَا الَْحسَ َو یَُؤخِّ

ارٍ  3َو َرَواُه الْکُلَْینِيُّ َعْن َأبِي َعلِيٍّ اأْلَْشَعِريِ  ِد بِْن ِإْسَحاَق بِْن َعمَّ ُدوُق بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ  .4نَْحَوهُ  َو َرَواُه الصَّ

 بررسی سندی

، زیرامشکلی در سند نمی الَْحَسِن »که ایشان توثیق ندارد و از طرف دیگر ظاهراً مقصود از  باشد، مگر در محمد بن ابی عبدال ل

 ِ مد بن مح»باشد که در این صورت مقصود از محمد نیز ، همان حسن بن علی بن عبد ال ل بن مغیره می« بِْن َعلِيِّ بِْن َعبِْد ال ل

 باشد، که توثیق خاص ندارد، البته تضعیف هم ندارد.می« عبدال ل بن مغیره

 جا مشکل دارد.نابراین طریق مرحوم کلینی و طریق مرحوم شیخ تا اینب

 حال طریق مرحوم صدوق را باید بررسی کنیم:

ارٍ  ِد بِْن ِإْسَحاَق بِْن َعمَّ ُدوُق بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ  0َرَواُه الصَّ
است، برای ایشان در مشیخه طریق  که بدو سند به ایشان کردهلکن این طریق از آن مواردی است که مرحوم صدوق با این

ذکر نکرده است، که ممکن است اصالً برای ایشان طریقی ذکر نکرده باشد و ممکن است، طریق ذکر کرده باشد ولی سقط 

 شده باشد.

 اند، استخراجحال اگر گفته شود که روایاتی که در فقیه آمده است، از کتب مشهور که معول و مرجع بودهولی با این

 توان طریق به این روایت را تصحیح کرد.ست و نیازی به سند ندارد، از این راه میشده ا

                                                           
 في المصدر قد حل. -(7)  2
 .00؛ ص 21وسائل الشیعة ؛ ج. 1
 .25 -150 -0الکافي  -(2)  3
 .4533 -117 -3الفقیه  -(1)  4
 .4533 -117 -3الفقیه  -(1)  0
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 بررسی داللی

باشد، یعنی بیع به همراه تأخیر است )اعم از این که با شرط باشد یا بدون اصل مفاد این روایت نیز همانند سایر روایات می

 شرط(. 

 ین روایت نیز وارد است.تمام شبهاتی که در روایات قبلی مطرح بودند، در ا

 اند:ال ل علیه( مطرح فرمودهجا وجود دارد که حضرت امام خمینی )رضوانکه شبهه دیگری نیز در اینعالوه بر این

فرمایند که اندازد و حضرت میفروشد و تأخیر میمیدرهم  2555در روایت آمده است که شخصی کاالی ارزانی را به 

دادند، یعنی امام کاظم علیه السالم به فرزندشان امام رضا علیه السالم، این نیز چنین کاری انجام میاشکالی ندارد و پدر من 

لی و!« تر بفروش و تأخیر در بدهی بیانداز چون من از فالنی طلبکار هستم، کاالیی را به او گران»اند که طور دستور داده

ندارد )هر چند چنین کاری حرام نباشد( و بعید است که امام علیه  چنین مطلبی با شأن امام معصوم علیه السالم سازگاری

 که به مردم آسان بگیرند، به بدهکار فشار بیاورند.السالم به جای این

است و حضرت همین جواب  کند که این سؤال را از امام کاظم علیه السالم پرسیدهو حتی محمد بن اسحاق گمان می

 اند.را داده

اند که پدرشان به که حضرت همین تتمه را هم تکرار کردهاند یا اینحضرت اصل مطلب را فرمودهکه احتمال دارد 

 اند.ایشان چنین کاری را امر کرده

 باشد.ولی در هر صورت این موارد حتی اگر حالل هم باشند، از شأن و منزلت امام علیه السالم دور می

دادند، تا مردم یاد بگیرند و برای تأخیر در قرض از این ا انجام میکه کسی ادعا کند که حضرت این کارها رمگر این

ین چسبد و باید خود بزرگان دطُرق اقدام کنند و به حرام نیافتند، زیرا چه بسا به صرف فتوا و گفتن حکم، به دل مردم نمی

رسد پکه شخصی از امام علیه السالم میکه در بعضی روایات نقل شده نیز اقدام کنند، تا مردم آن حکم را باور کنند، کما این

فرمایند که شستن نیاز ندارد؛ ولی با این خواهد؟ حضرت میخریم، آیا شستن میکه ما از برخی مجوسیان لباس شاپوری می

ه فرستد، امام علیه السالم نیز ککند و برای امام علیه السالم میحال چون راوی تردید داشته است، لباسی شاپوری تهیه می

ام، بدون شستن همان روز لباس را پوشیدند و به نماز رفتند؛ تا دل آن شخص پی برده بودند به چه دلیل چنین کاری کرده

 آرام بگیرد.

 های مردم نیز آرام بگیرد.پس گاهی ممکن است که خود معصوم عملی را انجام دهند، تا دل

 د.طور که گفته شد، این روایت مشکل سندی نیز دارلکن همان

 روایت پنجم

ُد بُْن الَْحَسنِ  ِد بِْن ُسلَْیَماَن الدَّ  ُمَحمَّ ِد بِْن َأْحَمَد بِْن یَْحیَی َعْن ِإبَْراِهیَم بِْن ِإْسَحاَق َعْن ُمَحمَّ یْلَِميِّ َعْن أَبِیِه َعْن بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ

الِحِ علیه السالم یَْسَألُهُ  َرُجلٍ  ِقیَق َأْربَُح َعلَْیِهْم فِي الَْقِفیِز ِدْرَهَمْیِن ِإلَی أََجٍل َمْعُلوٍم  کَتََب ِإلَی الَْعبِْد الصَّ  َأنِّي ُأَعاِمُل قَْوماً َأبِیُعُهُم الدَّ
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ِقیِق َدَراِهَم فََهْل مِْن ِحیلٍَة اَل َأْدُخُل ِفي الَْحَراِم فَ  َراِهَم قَْرضاً َو اْزَدْد کَتََب َو َأنَُّهْم َسَألُونِي َأْن ُأْعِطَیُهْم َعْن نِْصِف الدَّ ِإلَْیِه َأقِْرْضُهُم الدَّ

 2َعلَْیِهْم فِي نِْصِف الَْقِفیِز بَِقْدِر َما کُْنَت تَْربَُح َعلَْیِهْم.

 بررسی داللی

 چنین نامه نوشته است که:شخصی به امام علیه السالم این

فروشم به این صورت که در هر قفیز، دو درهم سود فروشم و به صورت نسیه میها میبا قومی معامله دارم و آرد به آن

 25اند که هخریدها بدهم. )مثالً اگر قبالً یک قفیز آرد میها، درهم به آناند که به جای نیمی از آردبرم، از من خواستهمی

درهم ارزش دارد  0گویند که نصف قفیز را که فروشد، حال میدرهم می 21ها به صورت نسیه به درهم بوده است و به آن

درهم بگیر،  6درهم دیگر نیز به ما به صورت نقدی بده و در موعد مقرر از ما  0درهم به ما بفروش و  6را به صورت نسیه به 

باشد که داخل در حرام نشوم؟ )یعنی ای میدرهم تحویل بدهیم( آیا راه چاره 21که در موعد سر رسید مجموعاً به فروشنده 

ها قرض بده و آن ها را به آندرهم بگیرم ولی از راه حرام نباشد( حضرت برای او چنین نوشتند که: درهم 6درهم بدهم و  0

ها ها قرض بده و نصف قفیز را به آندرهم به آن 0خواستی از قرض ببری را روی قیمت آرد نسیه اضافه کن. )سودی که می

 ردانند(.درهم بازگ 21درهم بفروش، که در موعد مقرر به تو  7به 

 تر از قیمتی که ارزش آن است، خریداری کنندتوانند، کاالیی را گرانبنابر این روایت، کسانی که نیاز به پول دارند می

 گیرند.و از فروشنده قرض هم می

که قرض نکرده باشند بلکه صرفاً مقاوله )گفتگو این روایت اطالق دارد چه در ضمن بیع، شرط قرض کرده باشند یا این

یع که اول بجهت نیز اطالق دارد که چه ابتدا قرض باشد و سپس بیع انجام دهند یا اینو قرار قبلی( باشد و همچنین از این

 انجام دهند و سپس قرض دهند.

شود که: شخصی برای تأمین نقدینگی، کاالیی را )به صورت نقد یا پس این روایت با اطالقش شامل بحث ما نیز می

 گیرد.خرد و با شرط یا بدون شرط، قرض مییتر منسیه( گران

 پس  داللت این روایت تمام است.

 بررسی سندی

 سند این روایت از جهات متعدد دچار مشکل است:

 ِإبَْراِهیَم بِْن ِإْسَحاَق نهاوندی: تضعیف دارد.

: تضعیف دارد. یْلَِمي  ِد بِْن ُسلَْیَماَن الدَّ  ُمَحمَّ

ِد بِْن  : تضعیف دارد.پدر ُمَحمَّ یْلَمِي   ُسلَْیَماَن الدَّ

 باشد، فلذا روایت دچار ارسال است.رجل: مشخص نیست که چه کسی می

                                                           
 .06؛ ص 21وسائل الشیعة ؛ ج. 2
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 باشند.پس این روایت هم مرسله است و هم بسیاری از روات آن، ضعیف می

 بنابراین روایت از نظر سندی، حجیت ندارد.

 

 در ضمن آن قرض گرفته شود:نتیجه بررسی این صورت که کاالیی را گران تر بخرد و 

کار دارند و بخشی از روایات خاصه نیز در صورت الغای خصوصیت، شامل عمومات و اطالقات داللت بر صحت این راه

 کار برای تأمین نقدینگی اشکالی نداشته باشد.شود و اگر الغای خصوصیت نکنیم، مؤید این است که این راهبحث ما می

 

 کار نهم، اشکالی ندارد.اهبنابراین صورت اول از ر

 کار نهمبررسی مشروعیت صورت دوم از راه

 خرد، بلکه کاالیی را بهصورت دوم، به این صورت است که شخصی که نیاز به پول نقد دارد، کاالیی را از طرف مقابل نمی

ز ارزش واقعی خودش، از قرض تر افروشد، یعنی قرض دهنده، آن کاال را به قیمت ارزانتر، به طرف مقابل میقیمت ارزان

 گیرد.خواهد، قرض میکند و سپس از خریدار مبلغی را که میگیرنده خریداری می

باشد یعنی بیعی که انجام شده است، گرچه این صورت نیز همانند صورت اول، مشمول عمومات و اطالقات باب معامالت می

من باشد و اگر هم در ضگرفته شده است نیز قرض صحیحی میتر فروخته شده است ولی بیع صحیح است و قرضی که ارزان

جایی که شرط ضمن بیع است، اشکالی ندارد. )اگر شرط ضمن قرض بود، اشکال ربا داشت ولی آن شرط شده باشد، از آن

 باشد.می« المومنون عند شروطهم»جا شرط ضمن بیع است( ولذا مشمول در این

ول در زمان ما وجود دارد که قرض به شرط اجاره نیست بلکه صاحب خانه که شبیه این عمل در اجاره و رهن متدا

کند که فالن مقدار را مستأجر به او دهد و در ضمن آن شرط میاش را ارزان اجاره مینیاز به پول و نقدینگی دارد، خانه

اجاره به شرط قرض رخ داده است ولذا  جاکنند، بنابراین در اینکند بلکه مقاوله میکه شرط نمیقرض الحسنه بدهد، یا این

 اند که اشکالی ندارد؛ در بحث ما نیز بیع به شرط قرض رخ داده است، پس اشکالی ندارد.برخی فتوا داده

 پس این صورت نیز طبق قواعد و اصول، علی الظاهر اشکالی ندارد.

 اشکال

 اشکال وارد شود، آن روایت عبارت است از: روایتی وجود دارد که ممکن است بر اساس آن، در مشروعیت این صورت،

 

ُد بُْن الَْحَسنِ  ِ ع قَاَل: َعِن الُْحَسیِْن بِْن َسِعیٍد َعْن َصفَْوانَ  ُمَحمَّ  َألْتُُه سَ  َو َعلِيِّ بِْن النُّْعَماِن َعْن یَْعُقوَب بِْن ُشَعْیٍب َعْن َأبِي َعبِْد ال ل
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ُجلِ  َعنِ  ٍ  فِي یُْسلِمُ  الرَّ لَِم َعَشَرَة َدنَانِیَر َأْو ِعْشِریَن ِدیَناراً قَاَل اَل یَْصُلحُ  بَیْع َذا کَاَن قَْرضاً إِ  َأْو تَْمٍر ِعْشِریَن ِدیَناراً َو یُْقِرُض َصاِحَب السَّ

 2یَُجرُّ َشْیئاً فاََل یَْصُلُح... .

 

 این روایت معتبر است. البته در مباحث گذشته این روایت را مطرح کرده بودیم و بررسی کردیم و سند

 بررسی داللی

دینار قرض  25دهد و به صاحب سلم، دینار انجام می 15در این روایت سؤال شده است در مورد مردی که بیع سلمی را به 

فروشد به این شخص به صورت سلم )مثالً باشد، کاالیش را ارزان میدهد، یعنی صاحب سلم که صاحب مال و کاال میمی

دینار قرض  15دینار یا  25فروشد و سپس از آن شخص دینار می 15دینار ارزش دارد را به صورت سلم به  35خرمایی که 

گیرد( امام علیه السالم فرمودند که: این کار صحیح نیست، وقتی که قرض، منفعتی به سمت قرض دهنده بیاورد، جایز می

 نیست.

که قرض به قرض یا بیع به همراه قرض رخ داده است؟ یا اینجا بیع به شرط لکن بحث در این است که آیا در این

شرط بیع است؟ در سؤال راوی مشخص نیست که کدام یک مقصود است و با هر دو احتمال سازگاری دارد ولی از جواب 

 منفعت که قرضی که جر  اند بلکه یا ظهور دارد در این فهمیم که حضرت به صورت مطلق جواب ندادهامام علیه السالم می

کند، اشکال دارد )پس بیع جر  قرض و منفعت اشکالی ندارد( پس اگر بیع سلم به شرط قرض باشد، اشکالی ندارد زیرا که 

 که حداقل اجمال دارد.که قرض جر  بیع کرده باشد، یا اینبیع جر  قرض کرده است نه این

 توان مانع از صحت این نحوه از معامله باشد.بنابراین روایت نمی

که اجاره به شرط قرضی که بین مردم هنگام رهن و اجاره کار نهم نیز اشکالی ندارد، عالوه بر اینبنابراین صورت دوم از راه

ی بر اجاره داشته باشند.شود، مشروط به این کار تصحیح میدهد، نیز بر اساس این راهخانه رخ می  که قصد جد 

 خاتمه

داد ولی در ورت سومی فرض کند یعنی در این دو صورت بیع به همراه قرض رخ میکار نهم، صممکن است کسی برای راه

 صورت سوم، بیع به ضمیمه رخ بدهد، به این صورت که:

هزار تومان ارزش دارد، این کاال را همراه یک میلیون  255طرفین شرط نکنند بلکه طرف مقابل، کاالیی دارد که 

 تومان .هزار 155تومان بفروشد به یک میلیون و 

 که روایتی نیز دال بر صحت این باشد، عالوه بر اینکه این صورت نیز مشمول عمومات و اطالقات باب معامالت می
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 باشد.معامله می

ایم بلکه پولی که برای نقدینگی نیاز به آن بوده است، جزء مبیع قرار که در این صورت، دیگر مبتالی به قرض نشده

 گیرد.می

 باشد، عبارت است از:ات که دال بر صحت این صورت مییکی از آن روای

ِد بِْن الُْحَسیِْن َعْن َصفَْواَن َعْن  ِد بِْن یَْحَیی َعْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ اجِ قَاَل: َعبْدِ ُمَحمَّ ْحَمِن بِْن الَْحجَّ ْرِف  الرَّ َسَألْتُُه َعِن الصَّ

َمْشِقیَِّة َو الْبَْصِریَِّة َو ِإنََّما یَ  فَْقُة ُربََّما َعِجلَْت فََخَرَجْت فَلَْم نَْقِدْر َعلَی الدِّ َمْشِقیَُّة َو الْبَْصِریَُّة فََقاَل وَ فَُقلُْت لَُه الرِّ  َما ُجوُز نَیَْسابُوَر الدِّ

فَْقُة فَُقلُْت الَْقْوُم یَتَ  َمْشقِیَِّة َو الْبَْصِریَِّة الرِّ غِلَِّة فََصَرُفوا َألْفاً فَبََعثَْنا بِالْ َرافَُقوَن َو یَْجتَِمُعوَن لِلُْخُروجِ فَِإَذا َعِجلُوا فَُربََّما لَْم یَْقِدُروا َعلَی الدِّ

َمْشِقیَِّة َو الْبَْصِریَِّة فََقاَل اَل َخیْ  تَِري فَُقلُْت لَُه َأشْ َر فِي َهَذا َأ فاََل یَْجَعُلوَن ِفیَها َذَهباً لَِمکَاِن ِزیَاَدتَِها َو َخْمِسیَن ِمْنَها بَِألٍْف مَِن الدِّ

ا ا فََیُقولُوَن ِإنََّما َهذَ َهذَ  یَُقولُ  کَاَن َأْجَرأَ َعلَی َأْهِل الَْمِدیَنِة مِنِّي فَکَانَ  -َألَْف ِدْرَهٍم َو ِدیَناراً بَِألْفَْي ِدْرَهٍم فََقاَل اَل بَْأَس بَِذلَِك ِإنَّ َأبِي

يْ الِْفَراُر لَْو َجاَء َرُجل  بِِدیَناٍر لَْم یُْعَط َألَْف ِدْرَهٍم َو لَْو َجاَء بَِألِْف ِدْرَهٍم لَْم یُْعَط َألَْف ِدیَنا ُء الِْفَراُر مَِن ٍر َو کَاَن یَُقوُل لَُهْم نِْعَم الشَّ

 .الَْحَراِم ِإلَی الَْحاَللِ 

ُدوُق بِِإْسَناِدِه َعْن َصفَْواَن بِْن یَْحیَیَو َرَواُه  ِد بِْن ِإْسَماِعیَل َعِن الْفَْضِل بِْن  2نَْحَوهُ  الصَّ َو َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیَم َعْن َأبِیِه َو َعْن ُمَحمَّ

ْحَمِن بْنِ  اجِ  َشاَذاَن َعْن َصفَْواَن بِْن یَْحَیی َو ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر َعْن َعبِْد الرَّ ْیُخ بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعیٍد  1ِمثْلَهُ  الَْحجَّ َو َرَواُه الشَّ

 3.4ِمثْلَهُ  َعْن َصفَْوانَ 

 

 اند.مرحوم کلینی با دو طریق و مرحوم صدوق و مرحوم شیخ، هر سه این روایت را نقل کرده

 البته این روایت مضمره است.

 درهم؟ آیا جایز است؟ 1555خرم به درهم ارزش دارد( را می 21یا  25دینار )که  2و درهم  2555پرسد که راوی می

داد و وقتی به او اعتراض حضرت علیه السالم: اشکالی ندارد و پدر من خیلی جرأت داشت و این عمل را انجام می

 ه حالل بسیار خوب است.فرمود که اشکالی ندارد و فرار از حرام بکردند که این کار فرار از ربا است، میمی

میلیون پول را  25هزارتومان ارزش دارد و  255پس شخصی که نیاز به نقدینگی دارد از طرف مقابل کاالیی که 

 کند.راه نقدینگی خود را تأمین می میلیون تومان، و از این 21کند به خریداری می

 کار نهم تمام شد.بحث از مشروعیت راه
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