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 کارهای تأمین نقدینگی راه

 کار از جهت شرعی بررسی شد.راه 1کارهایی بود که برای تأمین نقدینگی وجود دارد که بحث در راه

 کار دهمراه

نهم اول معامله و بیع بود که در ضمن آن به صورت شرط یا بدون کار باشد، یعنی در راهکار نهم میکار برعکس راهاین راه

ه خاطر شود و سپس بکار ابتدا قرض گرفته میشد ولی در این راهشرط بلکه صرفاً بر اساس گفتگوی قبلی، قرض محقق می

 دهند، که خود دو صورت دارد:ای انجام میاین قرض ـ به صورت شرط یا صرفاً مقاوله ـ معامله

 اول:صورت 

 کند.تر از قیمت واقعی آن، خریداری میگیرد و در مقابل آن، کاالیی را از قرض دهنده به صورت نسیه و گرانقرض می

 صورت دوم:

 فروشد.تر از قیمت واقعی آن، میگیرد و در ضمن آن، کاالیی را به قرض دهنده به قیمت ارزانقرض می

 

کند میلیون پول قرض می 055کند و از او یی دارد فلذا به شخصی مراجعه میکه شخصی که پول نیاز دارد و خودرومثل این

کند که که شرط میدهد که خودروی خودم را به او به نصف قیمت بفروشم یا اینو قرض دهنده نیز به شرطی قرض می

 نشود بلکه صرفاً قرار قبلی خودروی او را به دو برابر قیمت از او بخرم، البته ممکن است که این معامله در ضمن قرض شرط

 باشد و قرض بدون شرط باشد و بعد از قرض، معامله رخ بدهد.

 کار دهمبررسی مشروعیت صورت اول از راه

 در مورد مشروعیت صورت اول، باید ابتدا بررسی مقتضای عمومات بپردازیم و سپس به تبیین ادله خاصه بپردازیم. 

کار ، ادله عامه مشروعیت بحث قرض )عمومات بحث قرض( شامل این راه«بالعقوداوفوا »مفاد عمومات و اطالقاتی مثل 

شود زیرا که قرض نیز نوعی عقد است ولذا صحیح و الزم الوفاء است و اگر در ضمن آن شرطی شده باشد، این شرط نیز می

 ای کهکلی نخواهد داشت و معاملهجهت نیز مشباشد و از اینباشد فلذا الزم الوفا میمی« المومنون عند شروطهم»مشمول 

باشد، ولی همچنان مشمول عمومات باب معامالت تر از قیمت واقعی میتر و یا گرانشود، هر چند ارزانبعد از قرض انجام می

 کار است. باشد و صحیح است، فلذا مقتضای اولی ادله، صحت این صورت اول این راهمی

 حال باید ادله خاصه در خصوص قرض را بررسی کنیم: 
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 ادله خاصه

 دلیل اول

ِد بْ  1  ٍد َعْن َعلِيِّ بِْن َحِدیٍد َعْن ُمَحمَّ ِد بِْن یَْحیَی َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ُمَحمَّ اٍر قَاَل:ُمَحمَّ ُقلُْت  ِن ِإْسَحاَق بِْن َعمَّ

ِمائََة َألِْف ِدْرَهٍم َعلَی َأْن تُْربَِحنِي َعَشَرَة آاَلٍف فَُأقِْرُضَها تِْسِعیَن َألْفاً َو َأبِیُعَها ثَْوَب َوْشٍي  ِمنِّي َطلَبَْت  8ِِلَبِي الَْحَسِن ع ِإنَّ َسلَْسبِیلَ 

مُ   بَْأَس.بَِألِْف ِدْرَهٍم بَِعَشَرِة آاَلِف ِدْرَهٍم قَاَل اَل  8تَُقوَّ

 .4َو اکْتُْب َعلَْیَها کِتَابَیْنِ  قَاَل الْکُلَیْنِيُّ َو ِفي ِرَوایٍَة ُأْخَرى اَل بَْأَس بِِه َأْعِطَها ِمائََة َألٍْف َو بِْعَها الثَّْوَب بَِعَشَرِة آاَلفٍ  

 بررسی سندی

باشند ولی چون ما چنین می اند، معتبرجایی که در کافی واقع شدهممکن است گفته شود که این دو روایت از آن

 پردازیم:مبنایی را قبول نداریم، به بررسی سندی این دو می

 طور که گفته شد، اشکال ارسال دارد.سند روایت دوم مرحوم کلینی همان

جاشی نَعلِيِّ بِْن َحِدیٍد توثیق خاص ندارد، هر چند باشند لکن سند روایت اول مرحوم کلینی، افرادی شناخته شده و ثقه می

در رجالش و شیخ طوسی ایشان را در رجال ـ در ضمن اصحاب امام رضا و امام جواد علیهما السالم ـ و فهرست خود نام 

فسیر ای همچون واقع شده در تتوان برای او توثیقات عامهاند، ولی میاند لکن توثیق و تضعیفی برای ایشان بیان نکردهبرده

شان ذکر کرد، ولی در مقابل این موارد، توسط شیخ طوسی در تهذیب و استبصار تضعیف الزیارات برای ایقمی و در کامل

 :شده است

ِریُق ِإلَیْهِ  ا َخبَُر ُزَراَرَة فَالطَّ ُل َعلَی َما یَْنفَِرُد بَِنْقلِه -َو َأمَّ اً اَل یَُعوَّ  0َعلِيُّ بُْن َحِدیٍد َو ُهَو ُمَضعٌَّف ِجد 

 

ا ُهَو َضِعیٌف َحِدیٍد َو  بْنُ  َعلِيُ   6ِجد 

                                                           
 .9 -205 -5الكافي  -(2)  1

 في نسخة سلسيل) هامش المخطوط(. -(3)  2

 في المصدر زيادة علي. -(4)  3

 .54؛ ص 11وسائل الشيعة ؛ ج. 4

 .101؛ ص 7تهذيب األحكام )تحقيق خرسان( ؛ ج. 5
 .95؛ ص 3اإلستبصار فيما اختلف من األخبار ؛ ج. 6
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َُّه ُمْرَسٌل َو َراِویَُه َضِعیٌف  ُل َما فِي َهَذا الَْخبَِر أَن  1َحِدیٍد َو َهَذا یَُضعُِّف ااِلْحتَِجاَج بَِخبَِره بْنُ  َو ُهَو َعلِيُ  فََأوَّ

لزیارات قمی و کامل ااز نظر مبنایی )داللت واقع شدن در تفسیر  برخیبنابراین گر چه توثیقات ایشان عامه است ولی 

تام است، مثل روایت ابن ابی عمیر از  جایی که برخی توثیقات عامه ابشانباشند، لکن از آنبر وثاقت شخص( مخدوش می

ایشان ، حداکثر این است که گفته شود که این توثیق که علی بن حدید در نظر ابن ابی عمیر ثقه بوده است با آن تضعیف 

 شود.کنند ولذا وثاقت ایشان اثبات نمییشیخ، تعارض و تساقط م

که گفته شود که روایتی در مورد علی بن حدید وارد شده است که امام علیه السالم، ایشان را توثیق کرده مگر این

 شود:اند، فلذا این توثیق بر همه تضعیفات مقدم می

 این روایت در ترجمه هشام بن الحکم توسط مرحوم کشی نقل شده است:

ٍد، َعْن َأبِي َعلِيِّ بِْن َعلِ  ٍد، َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ  اْختَلََف ُقلُْت ُجِعلُْت ِفَداَك قَِد  ، َعْن َأبِي َجْعفٍَر الثَّانِي )ع( قَاَل:َراِشدٍ يُّ بُْن ُمَحمَّ

 َعلِيُّ بُْن َحِدیٍد ُقلُْت فَآُخُذ بَِقْولِِه قَاَل نََعْم. 8بِْن الَْحکَِم قَاَل یَْأبَی َعلَْیكَ  ِهَشامِ َأْصَحابَُنا فَُأَصلِّي َخلَْف َأْصَحاِب 

 8فَلَِقیُت َعلِيَّ بَْن َحِدیٍد فَُقلُْت لَُه نَُصلِّي َخلَْف َأْصَحاِب ِهَشاِم بِْن الَْحکَِم قَاَل اَل.

فدای شما شوم، کند که: ابی علی بن راشد که از اصحاب و وکالی امام جواد علیه السالم است به حضرت عرض می

اصحاب ما در مسائل با یکدیگر اختالف دارند، آیا پشت سر اصحاب هشام بن حکم، نماز بخوانم؟ حضرت فرمودند که: بر تو 

 فرمایند که بله.گوید که: هر چه گفت بپذیرم؟ حضرت میباد که این سؤال را از علی بن حدید بپرسی. می

کند که به اصحاب هشام بن حکم، اقتداء کند و ایشان جواب ؤال میرود و سسپس او به مالقات علی بن حدید می

 دهند که خیر.می

پس بر اساس این روایت، امام علیه السالم جواز و عدم جواز اقتدای به اصحاب هشام بن حکم را به علی بن حدید، 

وده است و کسی که ضعیف باشد، شود که این شخص، مورد اعتماد امام جواد علیه السالم بدهند، پس معلوم میحواله می

 گیرد، فلذا ثقه بوده است.مورد اعتماد امام علیه السالم، قرار نمی

   روایت دیگری که شبیه همین روایت است در ترجمه یونس بن عبدالرحمن آمده است:

دٍ  ثَنِي َعلِيُّ بُْن ُمَحمَّ ، قَاَل َحدَّ ٍد الَْقاَلنِِسيُّ الْبَلِْخيُّ ، َعْن یَْعُقوَب  آَدُم بُْن ُمَحمَّ يُّ ِد بِْن ِعیَسی الُْقمِّ ثَنِي َأْحَمُد بُْن ُمَحمَّ ، قَاَل َحدَّ يُّ الُْقمِّ

اٍد، َعْن َأبِي الَْحَسِن )ع( قَاَل:  ثُِق لَْف َمْن تَ اَل َأْعِرُف فََقاَل اَل تَُصلِّ ِإالَّ خَ  َمنْ  َخلَْف  ، ُقلُْت لَُه ُأَصلِّيبِْن یَِزیَد، َعْن َأبِیِه یَِزیَد بِْن َحمَّ

                                                           
 .40؛ ص 1اإلستبصار فيما اختلف من األخبار ؛ ج. 1

 كذلك في النسخة و في ب. و في الترتيب: يا يا عليك. و هي كلمة يقال عند التعجب. و في نسخ اخر: قال عليك بعلى بن حديد. -(1)  2
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فِي قَْولِِه قَاَل: نََعْم، قَاَل،  1 آُخُذ بَِذلِكَ بِِدینِِه، فَُقلُْت لَُه ُأَصلِّي َخلَْف یُونَُس َو َأْصَحابِِه فََقاَل یَْأبَی َذلَِك َعلَْیکُْم َعلِيُّ بُْن َحِدیٍد، قُلُْت 

 8َصلِّ َخلْفَُه َو اَل َخلَْف َأْصَحابِِه.فََسَألُْت َعلِيَّ بَْن َحِدیٍد َعْن َذلَِك فََقاَل: اَل تُ 

و او را در این جهت « علی بن حدید»اند به سخن در این روایت نیز امام رضا )علیه السالم( پاسخ خود را حواله داده

 اند، پس مورد اعتماد امام علیه السالم بوده است.مرجع قرار داده

 باشد:لکن دو اشکال متوجه این روایات می

 ل سندیاشکا

 توان به این دو عمل کرد.اند که سند این دو روایت ضعیف است فلذا نمیمرحوم خویی فرموده

ٍد، َعْن َأبِي َعلِيِّ بِْن َراِشدٍ   ٍد، َعْن َأْحَمَد بِْن ُمَحمَّ  سند روایت اول: َعلِيُّ بُْن ُمَحمَّ

اختالف است که کدام فرد است که  علی بن محمد: مردد است بین علی بن محمد قمی و علی بن محمد قطیبة و

 تواند وثاقت این راوی، میداندکشی روایت را از او نقل کرده است؛ فلذا اگر کسی مشایخ کشی در رجالش را مورد اعتماد می

 شود.و در غیر این صورت با مشکل مواجه می را احراز نماید

 احمد بن محمد: ثقه است.

 باشد.ام جواد علیه السالم میعلی بن راشد: ثقه است و وکیل امابو 

، قَاَل  يُّ ٍد الُْقمِّ ثَنِي َعلِيُّ بُْن ُمَحمَّ ، قَاَل َحدَّ ٍد الَْقاَلنِِسيُّ الْبَلِْخيُّ ِد بِْن سند روایت دوم: آَدُم بُْن ُمَحمَّ ثَنِي َأْحَمُد بُْن ُمَحمَّ َحدَّ

، َعْن یَْعُقوَب بِْن یَِزیَد، َعْن َأبِیِه  يُّ ادٍ ِعیَسی الُْقمِّ  یَِزیَد بِْن َحمَّ

: وثاقتشان احراز نمی يُّ ٍد الُْقمِّ ٍد الَْقاَلنِِسيُّ الْبَلِْخيُّ و َعلِيُّ بُْن ُمَحمَّ  شود.آَدُم بُْن ُمَحمَّ

 سایر راویان حدیث یا توثیق خاص دارند و یا توثیقات عامه دارند.

 باشند.پس هر دو سند مشتمل بر مجاهیل می

 اشکال داللی 

 رسد:دانند لکن اشکالی به نظر میرحوم خویی داللت این دو روایت را تمام میهر چند م 

که اهل شود که اینبا توجه به روایاتی که در جای خودش در مورد یونس بن عبدالرحمن وارد شده است، مشخص می

او نبوده است، بلکه علی بن  اند به خاطر مرجعیت، اعتماد و قبول قولدادهبیت علیهم السالم، به علی بن حدید ارجاع می

کرده است ولذا حضرت از باب تقیه و حفظ ها مخالفت میایستاده و با آنحدید کسی بوده است که در مقابل متکلمین می

 اند، فلذا این عمل امام علیه السالم، تنقیص یونس و دادهکه دردسر برای شیعیان ایجاد نشود، به او ارجاع میشیعه و این

                                                           
 في باقى النسخ: آخذ قوله في ذلك. -(1)  1
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 اند.اصحابشان نبوده است زیرا که مسلماً یونس بن عبد الرحمن و هشام بن حکم هر دو جلیل القدر بودههشام و 

پس این روایات داللت بر ارجاع واقعی به علی بن حدید و اعتماد به او ندارند، بلکه برعکس داللت دارد یعنی او کسی 

 به تقیه شده بودند. بوده است که ائمه علیهم السالم، از او و به خاطر او مجبور

 

یرش مانند که اگر مورد پذپس این روایات نیز داللتی بر توثیق علی بن حدید ندارد ولذا تنها توثیقات عامه باقی می

وند و شکنند و ساقط میشود و اگر این توثیقات عام مورد قبول باشند، با تضعیفات معارضه مینباشند، ایشان ضعیف می

 کند.سند اشکال پیدا می باالخره روایت از جهت

 

 بررسی داللی

هزار درهم از من درخواست قرض کرده است، به شرط  155مفاد روایت این است که: سلسبیل )نام زنی بوده است( 

دهد( آیا میهزار درهم به من پس 115گیرد و هزار درهم قرض می 155هزار درهم به من سود بدهد، )یعنی 15که این

هزار درهم ارزش دارد را به او  1هزار درهم قرض بدهم و یک پارچه ابریشمی که  15کنم که به او صحیح است که چنین 

 کنم(؛ آیا این کار مشروع است؟ حضرت فرمودند که اشکالی ندارد.هزار درهم سود می 1فروشم، )یعنی هزار درهم می 15

ه مرسله است( برای جواب امام علیه السالم ادامه اند که در روایت دیگری ) کمرحوم کلینی بعد از این روایت فرموده

 نیز نقل کرده است:

هزار درهم به او بفروش )که در  15هزار درهم به او قرض بده و لباس ابریشمی را به  155این کار اشکالی ندارد، 

 ید.هزار درهم در سر رسید، تحویل بگیرد( و برای هر کدام به صورت جداگانه سندی را بنویس 115مجموع 

 باشد.لکن از نظر اصل مطلب، فرقی بین مفاد این دو روایت نمی

که در خصوص شود و یا اینروایت یا اطالق دارد و چه شرط در ضمن قرض شده باشد یا نشده باشد را شامل می

... َعلَی َأْن  مِنِّي فرض شرط در ضمن قرض است زیرا که در سؤال در مورد شرط است زیرا که گفته شده است که  )َطلَبَتْ 

 تُْربَِحنِي(. یعنی مورد سؤال قرض به شرط ربح است.

پس قرض به شرط بیع اشکالی ندارد و همچنین قرض به همراه بیعی که شرط نشده بوده است بلکه مقاوله بوده است 

 ی آن بیع، سودی برسد، اشکالی ندارد.ولذا در مقابل قرض به قرض دهنده، به واسطه

 اللت بر مدعی دارد، پس این روایت د

 اشکال 

اگر این روایت مربوط به قضیه حقیقیه بوده است که این خانم )قرض دهنده( غریبه و اجنبی بوده است، اشکالی به 

داللت این روایت وارد نیست ولی ممکن است که سلسبیل و محمد بن اسحاق بن عمار نسبت فامیلی داشته باشند ولذا 

 ند اای که ربا بین آن دو جایز بوده است مثالً مادر او بوده است یا زوج بودهاند به گونهبوده ممکن است که از منسوبین هم
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ال باشد، سؤ)بنابراین که ربا بین زوج و زوجه اشکالی ندارند( فلذا محمد بن اسحاق در مورد این خانم که منسوبین او می

 قضیه روایت، قضیه خارجیه بوده است و قضیه حقیقیه نبوده است.توانم قرض بدهم و سود از او بگیرم و پرسیده است که می

مام است که اجایی که هر دو احتمال وجود دارد بلکه به احتمال قوی سلسبیل فردی شناخته شده بودهبنابراین از آن

وان تبا وجود این احتمال، نمی آورد )دختر، مادر یا همسر او بوده است( فلذااند، فلذا اسم او را میشناختهعلیه السالم او را می

تر نمود فلذا مشروعیت صورت به صورت کلی جکم به جواز قرض و انجام معامله در ضمن آن به صورت نسیه به قیمت گران

توان به اطالق این روایت تمسک کرد که این روش قرض و معامله را با هر کسی شود و نمیاول با این روایت اثبات نمی

ز ربا باشد. )زیرا در برخی داد، زیرا که احتمال خصوصیتی در این روایت میتوان انجام می دهیم که آن خصوصیت، مجو 

 روایات ربای بین زوج و زوجه یا والد و ولد جایز شمرده شده است و ممکن است که این روایت یکی از آن روایات باشد(.

  

 رد.پس روایت اول هم از حیث سندی و هم از حیث داللی مشکل دا

   

 دلیل دوم: روایات دال بر جواز قرض به شرط خرید نسیه

ها استفاده شود که قرض به شرط بیع نسیه، صحیح است، این روایات را برخی روایات وجود دارند که ممکن است از آن

ت منفعة، که آن صاحب وسائل ذکر کرده است اند تروایات عبار، که عنوان کلی این روایات این تعبیر است: خیر القرض ما جر 

 از:

 روایت اول:

ِد بِْن یَْعُقوب ِد بِْن ُمْسلٍِم قَاَل: ُمَحمَّ ِ  َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیَم َعْن َأبِیِه َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر َعْن َأبِي َأیُّوَب َعْن ُمَحمَّ  ع َسَألُْت َأبَا َعبِْد ال ل

ُجلِ  ُجِل یَْستَْقِرُض ِمَن الرَّ ا ثَِیاباً فََیْحتَاُج ِإلَی َشيْ  َعِن الرَّ ا آنَِیًة َو ِإمَّ ا َخاِدماً َو ِإمَّ ْهَن ِإمَّ فَیَْستَْأِذُن  1ٍء ِمْن َمْنفََعتِهِ قَْرضاً َو یُْعطِیِه الرَّ

لَّ قَْرٍض یَُجرُّ َمْنفََعًة فَُهَو فَاِسٌد فََقاَل َأ َو لَیَْس َخیُْر ِفیِه فََیْأَذُن لَُه قَاَل ِإَذا َطابَْت نَفُْسُه فَاَل بَْأَس ُقلُْت ِإنَّ َمْن ِعْنَدنَا یَْرُووَن َأنَّ کُ 

 الَْقْرِض َما َجرَّ َمْنفََعًة.

ْیُخ بِِإْسَناِدِه َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیمَ  ِد بِْن ُمْسلِمٍ  8َو َرَواُه الشَّ ُدوُق بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ  8.4نَْحَوهُ  َو َرَواُه الصَّ

 این روایت مشکلی ندارد و صحیحه است. سند

 در صدر روایت آمده است که قرضی انجام شده است و رهنی در مقابل آن گرفته شده است، سپس قرض دهنده به 

                                                           
 في الفقيه أمتعته) هامش المخطوط(. -(6)  1

 .452 -201 -6التهذيب  -(7)  2

 .4029 -215 -3الفقيه  -(1)  3

 .354؛ ص 11وسائل الشيعة ؛ ج. 4
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دهد، حضرت در این قسمت گیرد و او هم اجازه میکند ولذا از قرض گیرنده اجازه میمنفعتی از مال مرهونه نیاز پیدا می

 شود:باشد و مدعا با توجه به ذیل این روایت اثبات میجا مورد استدالل ما نمیاشکالی ندارد. تا این فرمایند کهمی

 فرمایند که: بهترین قرض، قرضی است که منفعتی را برای شما بیاورد.امام علیه السالم می

روخته تر فقیمت گران در مانحن فیه، شخصی قرض داده است و سپس کاالیی را به قرض گیرنده به صورت نسیه به

 است، فلذا مشمول ذیل روایت است که قرضی داده شده است که منفعتی را به سمت قرض دهنده جاری کرده است.

 

 روایت دوم:

ِد بِْن یَْعُقوب ِد بِْن الُْحَسْیِن َعْن َصفَْواَن َعِن ابِْن بُکَیٍْر َعْن  ُمَحمَّ ِد بِْن یَْحیَی َعْن ُمَحمَّ ِد بِْن َعبَْدَة قَاَل:َعْن ُمَحمَّ َسَألُْت َأبَا  ُمَحمَّ

ِ ع َعِن الَْقْرِض یَُجرُّ الَْمْنفََعَة فََقاَل َخْیُر الَْقْرِض الَِّذي یَُجرُّ الَْمْنفََعَة.  َعبِْد ال ل

ِد بِْن یَْحیَی ِمثْلَُه ِإالَّ َأنَُّه قَاَل َعْن مُ  ْیُخ بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ ِد بِْن ُعبیَدةَ َو َرَواُه الشَّ  8.8َو َرَواُه الُْمِفیُد فِي الُْمْقنَِعِة ُمْرَساًل  1َحمَّ

 روایت سوم:

ِد بِْن یَْعُقوب َعْن َعلِيٍّ َعْن َأبِیِه َعِن ابِْن َأبِي ُعَمْیٍر َعْن بِْشِر بِْن َمْسلََمَة َو غَْیِر َواِحٍد َعمَّ   قَاَل:ْن َأْخبََرُهْم َعْن َأبِي َجْعفٍَر ع ُمَحمَّ

 4َخْیُر الَْقْرِض َما َجرَّ َمْنفََعًة.

 روایت چهارم:

ُد بُْن الَْحَسن اٍل عَ  ُمَحمَّ ِد بِْن َعلِيِّ بِْن َمْحبُوٍب َعْن َأیُّوَب بِْن نُوحٍ َعِن الَْحَسِن بِْن َعلِيِّ بِْن فَضَّ  0َمةَ ْن بَِشیِر بِْن َمْسلَ بِِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ

ِ ع قَاَل: قَاَل َأبُو َجْعفٍَر ع  6َجرَّ الَْمْنفََعَة. َما الَْقْرضِ  َخْیرُ  َعْن َأبِي َعبِْد ال ل

 

 روایت پنجم:

                                                           
 .22 -9 -3، و االستبصار 453 -202 -6التهذيب  -(2)  1

 .95المقنعة  -(3)  2

 .355؛ ص 11وسائل الشيعة ؛ ج. 3

 .355؛ ص 11الشيعة ؛ جوسائل . 4

 في نسخة بشر بن مسلمة) هامش المخطوط(، و في التهذيب بشير بن سلمة، و في االستبصار بشير بن مسلم. -(2)  5

 .356؛ ص 11وسائل الشيعة ؛ ج. 6



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 83  :جلسه                                                              فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

     83/11/1811 تاریخ:                                              راهکارهای تامین نقدینگی     موضوع :

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد

  1صفحه  

 

 
ٍد َو قَْد َسِمْعتُ  1 ِد بِْن ِعیَسی َعْن َعلِيِّ بِْن ُمَحمَّ فَّاِر َعْن ُمَحمَّ ُد بُْن الَْحَسن بِِإْسَناِدِه َعِن الصَّ  کَتَبُْت ِإلَیِْه الَْقْرُض  ُه ِمْن َعلِيٍّ قَاَل:ُمَحمَّ

 8یَُجرُّ َمْنفََعًة َهْل یَُجوُز َأْم اَل فَکَتََب یَُجوُز َذلَِك الَْحِدیَث.

شود، زیرا که در اثر قرض، قرض گیرنده کاالیی را ازقرض دهنده به صورت این روایات نیز شامل محل بحث ما می

 کند )چه به همراه شرط و چه بدون شرط(، پس قرض منفعتی آورده است فلذا خیرقرض است. تر خریداری مینسیه و گران

 د و حرام است پس این قرض نیز جایز و مشروع است.توان ادعا کرد که خیرقرض، قرضی فاسو از طرف دیگر نمی

 نتیجه: بنابر این روایات قرضی که منجر شود که منفعتی عائد قرض دهنده شود، جایز بللکه بهترین قرض است.

 

 دو مطلب در این جا باید دقت شود:

 ا حل کرد.باشد، فلذا باید رابطه این روایات با معارض راوالً: این روایات مبتال به معارض می

 شود یا خیر.ثانیاً: سپس بررسی شود که این روایات شامل بحث ما می

 بررسی روایت معارض

ُد بُْن الَْحَسن 8 ِ  ُمَحمَّ َسَألْتُُه  : ع قَالَ َعِن الُْحَسیِْن بِْن َسِعیٍد َعْن َصفَْواَن َو َعلِيِّ بِْن النُّْعَماِن َعْن یَْعُقوَب بِْن ُشَعْیٍب َعْن َأبِي َعبِْد ال ل

لَِم َعَشَرَة َدنَانِیَر َأْو ِعشْ  ُجِل یُْسلُِم فِي بَیْعٍ َأْو تَْمٍر ِعْشِریَن ِدیَناراً َو یُْقِرُض َصاِحَب السَّ  قَْرضاً قَاَل اَل یَْصُلُح ِإَذا کَانَ ِریَن ِدیَناراً َعِن الرَّ

نَانِیَر فَُیْقِرُضُه َو لَْو اَل َأْن یَُخالَِطُه َو یَُحاِرفَُه قَاَل َو َسَألْتُُه َعْن َرُجٍل یَ  یَُجرُّ َشْیئاً فاََل یَْصلُحُ  ْأتِي َحِریفَُه َو َخلِیَطُه فََیْستَْقِرُض مِْنُه الدَّ

 4ِل َأنَُّه یُِصیُب َعلَْیِه فاََل یَْصلُُح.مِْن َأجْ َو یُِصیَب َعلَْیِه لَْم یُْقِرْضُه فََقاَل ِإْن کَاَن َمْعُروفاً بَیَْنُهَما فَاَل بَْأَس َو ِإْن کَاَن ِإنََّما یُْقِرُضُه 

 این روایت در مباحث قبلی مطرح و بررسی شده است.

بر اساس این روایت قرضی که منفعت و سود به دنبال داشته باشد، صحیح نیست، در حالی که بر اساس روایات قبلی 

 چنین قرضی جایز و مشروع بوده است.

روایات جمع عرفی دارند و جمع عرفی این دو به این است که روایات دسته اول دال بر اند که این برخی ادعا کرده

هر چند ظهور در حرمت دارد ولی دست « ال یصلح»مشروعیت هستند و نص بر جواز هستند ولی این روایت که گفته است 

 شود.کنیم فلذا حمل بر کراهت میداریم و حمل ظاهر بر نص  میاز ظهور آن بر می

 این  «یجوز القرض اذا جر  منفعة»ن ظاهراً این جمع، عرفی نیست، البته اگر در روایات دسته اول گفته شده بود که لک

                                                           
 من أبواب السلف. 11من الباب  11، و أورد ذيله في الحديث 469 -205 -6التهذيب  -(1)  1

 .359؛ ص 11وسائل الشيعة ؛ ج. 2
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باشد، خوب است؛ لکن سایر روایات که گفته است جمع عرفی صحیح بود، فلذا این برای روایت پنجم که نص  در جواز می

ه این بهترین قرض، مکروه باشد! فلذا این جمع، عرفی نیست، زیرا اگر که خیر القرض ما جرت منفعة، قابل توجیه نیست ک

توان ادعا کرد که تعبیر بهترین قرض، صرفاً از جهت دنیوی گفته شود و از طرفی  نمیکراهت داشته باشد، بهترین قرض نمی

 د.باشد، تا با اطالق کراهت بر آن سازگار باششده است و ناظر بر جهات معنوی و اخروی نمی

توان بر اساس محاورات عرفی و عقالئیه، این نوع از قرض را حمل ای است که نمیبه گونه« خیر قرض»بنابراین تعبیر 

 بر کراهت نمود.

 اند که:کسانی دیگر چنین جمع نموده

مربوط به جایی است که شرط در میان نباشد بلکه بدون شرط، منفعتی نصیب قرض « خیر قرض»روایات دال بر 

 دهنده شود ولی روایت مانعه مربوط به جایی است که شرط منفعت شده باشد. 

هر دو  لکن این جمع نیز تبرعی است زیرا که در هر دو دسته روایات، بحثی از شرط و عدم شرط نبوده است و مفاد

 ای خاص، تبرعی است و شاهد جمعی ندارد.یکی بودند و هر دو اطالق داشتند و حمل هر کدام بر حصه

 تواند در مقام دفاع از این جمع بیان کند که:البته اگر کسی مبنای انقالب نسبت را پذیرفته باشد، می

نشده باشد، خارج شده است مثل روایت هر چند روایت مانعه اطالق دارد ولی از تحت آن، مواردی که شرط منفعت 

زند، به این صورت که در روایت اسحاق بن عمار آمده است اسحاق بن عمار، که قبالً خوانده شد، اطالق این روایت را قید می

 که:

ِد بِْن الُْحَسْیِن َعْن ُموَسی بِْن َسْعَداَن َعنِ  ِد بِْن یَْحَیی َعْن ُمَحمَّ الُْحَسْیِن بِْن َأبِي الَْعاَلِء َعْن ِإْسَحاَق  محمد بن یعقوب َعْن ُمَحمَّ

اٍر َعْن َأبِي الَْحَسِن ع قَاَل: يْ  بِْن َعمَّ ُجِل یَکُوُن لَُه َمَع َرُجٍل َماٌل قَْرضاً فَُیْعطِیِه الشَّ َء ِمْن ِربِْحِه َمَخافََة َأْن یَْقَطَع َذلَِك َسَألْتُُه َعِن الرَّ

 1.َما لَْم یَکُْن َشْرطاً  اَل بَْأَس بَِذلِكَ غَْیِر َأْن یَکُوَن َشَرَط َعلَْیِه قَاَل  َعْنُه فَیَْأُخَذ َمالَُه مِنْ 

شود، که در این صورت روایت خارج می« ال یصلح»از شمول روایت مانعه یعقوب بن شعیب « ما لم یکن شرطاً »بنابراین 

در این صورت نسبت این روایت با سایر روایات شود که شرط منفعت شده باشد و یعقوب بن شعیب مختص به مواردی می

 شوند. شود و آن روایات بر مواردی که شرط منفعت نشده باشد، حمل میمجوزه، اخص  می

شود، به این صورت که اگر قرض به شرط بیع بوده است، باطل است ولی اگر به بنابراین این جمع، نتیجه تفصیل می

در این  کنند(دانند که بعد از قرض چنین کاری میبلکه صرفاً مقاوله بوده است و میباشد )ای نمیشرط بیع و خرید نسیه

 صورت، این صورت اشکالی ندارد.

 

 باشد، پس این جمع نیز صحیح طور که قبالً گفته شده است، مبنای انقالب نسبت به نظر ما مخدوش میلکن همان
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 کنند.میباشد و این دو دسته روایت تعارض مستقر  پیدا نمی

 بررسی شمول روایات نسبت به ما صورت مورد بحث

رض ما خیر ق»بحث دیگری که باید بررسی شود این است که بدون در نظر گرفتن روایت متعارض، آیا روایاتی که مفادشان 

 خرید کاالیی توان به اطالقات این روایات تمسک کرد و جواز قرض وشود یا خیر؟ آیا میاست، شامل بحث ما می« جر  منفعة

 تر را اثبات نمود؟نسیه به قیمت گران

مفاد این روایات این است که خود قرض، منفعتی را به سمت قرض دهنده، جاری کند لکن در ما نحن فیه، خود 

قرض، منفعتی را نصیب قرض دهنده نکرده است یعنی حتی در صورت شرط بیع در ضمن قرض، نفس قرض منفعتی را به 

نکشانده است، بلکه این قرض، بیعی را به سمت قرض دهنده کشانده است )القرض یجر  بیعاً( و بیع بنفسه  سمت قرض دهنده

ا به تواند کاالیی رباشد، و این خود بیع است که منفعت دارد )البیع یجر  منفعة(. با قرض دادن، قرض دهنده میمنفعت نمی

ود بلکه منفعت شتواند کاالیی را بفروشد، منفعت گفته نمیاین که می قرض گیرنده بفروشد )بر اساس شرط یا مقاوله( ولی به

جا عند العرف با تسامح گفته شود شود. پس اگر در اینشود، نصیب قرض دهنده میای که انجام میاز طریق مبادله و معامله

 باشد ولی در این غیر این صورتمیپذیریم که بحث ما نیز از مصادیق این روایات در این صورت می« القرض یجر  منفعة»که 

 باشد.بحث ما مشمول این روایات نمی

فاد ماند که مدر صورتی که این روایات شامل بحث ما نشوند، در مقام روایت یعقوب بن شعیب بدون معارض، باقی می

 رفته است:به کار « شیئاً »آن این منفعت نبوده است بلکه بحث اعم است و سؤال از قرض و بیع است و تعبیر 

ُد بُْن الَْحَسن ِ  ُمَحمَّ َألْتُُه سَ   ع قَاَل:َعِن الُْحَسیِْن بِْن َسِعیٍد َعْن َصفَْواَن َو َعلِيِّ بِْن النُّْعَماِن َعْن یَْعُقوَب بِْن ُشَعْیٍب َعْن َأبِي َعبِْد ال ل

لَِم َعَشَرَة َدنَانِیَر َأْو ِعشْ  ُجِل یُْسلُِم فِي بَیْعٍ َأْو تَْمٍر ِعْشِریَن ِدیَناراً َو یُْقِرُض َصاِحَب السَّ  قَْرضاً قَاَل اَل یَْصُلُح ِإَذا کَانَ ِریَن ِدیَناراً َعِن الرَّ

 یَُجرُّ َشْیئاً فاََل یَْصُلحُ 

گر قرض انجام شود و این قرض، چیزی را )که در مورد روایت بیع است( به سمت بر اساس جواب امام علیه السالم، ا

 قرض دهنده کشاند، این قرض صالحیت صحت ندارد.

 باشد، فلذا صورت اول چه با شرط و چه بدون شرط، باطل است.و این روایت اطالق دارد و اعم از اشتراط و عدمه می

 

این است که قرض اگر منفعتی را بدون « خیر قرض ما جر  منفعة»یات که ادعا شود که هر چند مفاد روامگر این

واسطه نصیب قرض دهنده کند، جایز است، پس به طریق اولی در مواردی که قرض با واسطه، منفعتی را نصیب قرض دهنده 

 کند، نیز جایز است.می

شود که اگر قرض، بیعی را جذب نماید  ولذا همچنان این دو دسته روایت تعارض دارند، زیرا که معنا ندارد که گفته

که آن بیع، منفعتی را نصیب قرض دهنده کند، اشکالی دارد ولی اگر قرض، بدون واسطه منفعتی را جذب کند، اشکال ندارد! 

  توان ادعا کرد کهکند فلذا این دو مفاد، از نظر عرفی با یکدیگر تعارض دارند، پس نمیو عرف چنین مفادی را قبول نمی
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ی منفعت با واسطه اشکال دارد. ی منفعت بدون واسطه اشکالی ندارد ولی جر   جر 

 ها رجوع کنیم و در غیر این صورت، تساقطبنابراین روایات با یکدیگر تعارض داشته ولذا اگر مرجحات دارند، باید به آن

 کند.می

 جا ادعا کرد، عبارت است از: توان در اینیکی از مرجحاتی که می

جا عقدی رخ داده باشند و اینمی« اوفوا بالعقود»موافق قرآن است زیرا که بر اساس « خیر قرض ما جر  منفعة» روایات

است یعنی قرض انجام شده است به همراه یا به شرط بیع، فلذا دلیلی بر عدم صحت چنین قرضی نداریم، در صورتی که 

 باشند، ولی روایت یعقوبشود، فلذا این روایات موافق عموم قرآن میشامل تمامی عقدهای عرفی و عقالئی می« اوفوا بالعقود»

ی اند ولجا که دو روایت متعارض شدهاست، فلذا در این« اوفوا بالعقود»بن شعیب، مخالف عموم قرآن است زیرا که مخصص 

امل ش« یر قرض ما جر  منفعةخ»کنیم، بنابراین روایات یکی موافق قرآن و دیگری مخالف قرآن است، اخذ به موافق قرآن می

 شود.ما نحن فیه می

 

نتیجه: قرض به شرط خرید نسیه یا با مقاوله خرید نسیه، ظاهراً اشکالی ندارد، گر چه برخی از ادله آن ناتمام بودند، 

 کردند.لکن من حیث المجموع سایر ادله، داللت بر صحت آن می

 

 کار دهمبررسی مشروعیت صورت دوم از راه

تفاوت که برعکس صورت اول است یعنی در صورت اول، قرض  باشد، با اینکار دهم، همانند صورت اول میدوم از راهصورت 

دهد و شود یعنی قرض میدهنده، فروشنده بود و قرض گیرنده، خریدار بود، ولی در صورت دوم، قرض دهنده، خریدار می

 کند.کاالیی را با قیمت کمتر از قرض گیرنده، خریداری می

باشد و اختالفات این دو صورت جزئی است فلذا همان اطالقات و این صورت نیز از حیث ادله همانند صورت اول می

 شوند،عمومات باب معامالت )مثل اوفوا بالعقود(، ادله شروط )المومنون عند شروطهم( و ادله قرض شامل این صورت نیز می

ها در این صورت باشد و همان تقریرات و اشکال و جوابمی« قرض ما جر  منفعة خیر»که این صورت نیز مشمول عالوه بر این

 آیند.نیز می

 ای نیز وجود دارد:البته در مورد این صورت، روایت خاصه
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اٍر َعْن َمْعَمٍر الزَّ  1 َ  یَّاِت قَاَل:محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید َعْن َصفَْواَن بِْن یَْحیَی َعْن ِإْسَحاَق بِْن َعمَّ بِي قُلُْت ِِل

ُجُل فَیَُقوُل َأقِْرْضنِي َدنَانِیَر َحتَّی َأْشتَِريَ  ِ ع یَِجیئُنِي الرَّ  8قَاَل اَل بَْأَس. بَِها َزیْتاً فََأبِیَعكَ  َعبِْد ال ل

 البته در تهذیب سند به این صورت آمده است که:

 سماعة عن صفوان بن یحیی... .محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن 

 بررسی داللی

 مفاد روایت چنین است که:

گوید، دینارهایی به من قرض بده تا با آن آید و میاز امام صادق علیه السالم پرسیده است که: مردی به نزد من می

 اشکالی ندارد. ها را به خود من بفروشد، امام علیه السالم فرمودند کهپول، روغن زیتون بخرم و سپس آن روغن

 ترخواهد روغن را به قیمت ارزانظاهر این روایت این است که شخصی که روغن را با پول قرضی خرید کرده است، می

خواهد سودی به قرض دهنده، بدهد، برای راوی فروشد تا سودی نصیب قرض دهنده شود، فلذا چون میبه قرض دهنده می

باشد، هر دن به قرض دهنده اشکالی ندارد؟ فلذا ظهور عرفی روایت این معنا میجای سؤال بوجود آمده است که سود رسان

جایی که با پول خود قرض دهنده، چنین روغنی خریده شود به این صورت که: از آنچند احتمال دیگری در روایت داده می

 ام(؟!با پول خود او خریدهکه توانم همین روغن را به خود او بفروشم )با اینشده است، راوی سؤال دارد که می

ولی بعید نیست که ظهور عرفی عقالئی این عبارت، همان معنای اول باشد یعنی سؤال از جهت سود رساندن به قرض 

را شرط  که چنین کاریباشد و امام علیه السالم نیز بدون تفصیل بین ایندهنده است، بنابراین روایت مربوط به بحث ما می

 که آزاد بودید، فرمودند که این کار اشکالی ندارد، فلذا جواب امام علیه السالم اطالق دارد.کرده بودید یا این

 باشد.بنابراین صورت دوم نیز بر اساس اطالق این روایت صحیح و مشروع می

 بررسی سندی

اعة، د بن سمراویان روایت تا اسحاق بن عمار، اشکالی ندارد، زیرا که طریق شیخ به حسین بن سعید و حسن بن محم

 بن زی ات که هر چند توثیق خاصَمْعَمٍر رسد به باشند، تا میباشند و صفوان و اسحاق بن عمار نیز ثقه میقابل تصحیح می

اشد ببن زی ات از اصحاب امام صادق علیه السالم میَمْعَمٍر که باشد، مثل اینندارد ولی وجوه عامه ای برایا ثبات وثاقتشان می

ه کرا در قسمت مرتب آورده است یعنی ایشان از رجال ابن عقده استخراج شده است، بنابراین ثقه است و یا این و شیخ ایشان

گفته شود که در این روایت، صفوان بن یحیی از ایشان با واسطه، روایت را نقل کرده است و صفوان بن یحیی جزو کسانی 

فته شود که که گکند یا اینه صفوان حتی با واسطه نیز از ثقه نقل میاست که ال یروی اال عن الثقات یعنی طبق این مبنا ک

 باشند.های اصحاب اجماع تا ائمه علیهم السالم، همگی ثقه میصفوان بن یحیی از اصحاب اجماع است و واسطه
                                                           

 و فيه الحسن بن محمّد بن سماعة بدل الحسين بن سعيد. 557 -127 -7، و التهذيب 456 -202 -6التهذيب  -(3)  1
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وان بر تد و دیگر نمیشوشود واال سند روایت نامعتبر میبنابراین اگر توثیقات عامه، مورد پذیرش باشند، روایت معتبر می

 اساس این روایت عمل کرد.

 

 کار دهم، اثبات گردید.جا مشروعیت هر دو صورت راهبنابراین تا این
 


