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ارزیابی فقهی شروط بیع صرف با تأملی در شرطیت تقابض در مجلس
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میثم خزائی
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سیدمحمدحسن سیادت

***

طه زرگریان
چکیده

بیع صرف یا بیع االثمان عقدی است که در آن طال و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم
خرید و فروش میشوند .در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثالً بمثل ،یدا بید و تقابض در
مجلس ،مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس ،میان فقیهان اختالف نظر وجود دارد؛ تا آنجا
که گروهی با فقدان آن از بطالن بیع صرف سخن رانده و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد
نمیدانند .این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی ،دیدگاههای مطرح توسط فقیهان و ادلّه آنها را مورد
ارزیابی قرار داده و در پایان با توجه به ادلّه روایی و عقلی ،قائل به تفصیل شده ،در بیع صرفی که عوضین
همجنس نیستند ،تقابض در مجلس شرط و در صرفی که عوضین همجنس هستند نظریه عدم شرطیت
تقابض در مجلس ،مطرح گردیده است .البته نقدی بودن معامله به جهت دوری از ربا شرط بوده و این غیر از
شرط قبض است.
کلید واژهها :بیع صرف ،تقابض در مجلس ،شرطیت تقابض.
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 -1مقدمه
تجارت از جمله مباحث مهمی است که فقه اسالمی در بیان احکام و شرایط آن اهتمام خاصی به
خرج داده است .تا آنجا که از گذشته تاکنون بخش وسیعی از درسها و کتب فقهی فقهاء ،به این باب
اختصاص داده شده است .همچنین این مبحث با توجه به گستره ابتالئی که در جامعه دارد تحت عقود
مختلف ،مورد بررسی قرار گرفته است.
همانگونه که ملحوظ است از مهمترین اهداف علم فقه در باب تجارت ،انعقاد عقود به صورت صحیح
و شرعی است؛ زیرا عقود اسالمی دارای اثر وضعی و برخی حاالت تکلیفی هستند .به این دلیل است که
برخی اوقات ،فقهای عظام در جهت تالش برای یافتن حکم واقعی ،دچار اختالفنظرهای زیادی گردیده تا
آنجا که منجر به پیدایش اقوال شاذ ،مشهور و اشهر میشود.
یکی از عقود مطرح در فقه اسالمی ،بیع صرف است .بیع صرف عبارت است از خرید و فروش طال و
نقره در برابر هم؛ خواه طال در برابر طال ،نقره در برابر نقره و یا یکى از آن دو در برابر دیگرى باشد.
از جمله شروط مطرح در بیع صرف تقابض در مجلس است .از نظر مشهور فقهاء تقابض در مجلس،
شرط مطلق بیع صرف بوده ،بنابراین انتقال ملکیت ،منوط به شرط مذکور است .در مقابل دیدگاه مشهور،
گروهی از فقهاء ،شرط تقابض را دارای اثر وضعی ندانسته و دیدگاه دیگر نگاه تفصیلی به شرط مذکور
دارند.
بررسی مسأله مذکور -که تاکنون پژوهش مستقلی به آن نپرداخته است -از آن جهت حائز اهمیت
است که فقدان یا عدم فقدان تقابض در مجلس تأثیر در صحت و عدم صحت بیع صرف میگذارد.
همچنین این بحث پایه و اساس معامالت پولی در عصر حاضر نیز خواهد بود؛ زیرا تا زمانی که اختالف
نظرها در اعتبار یا عدم اعتبار شروط بیع صرف یا همان بیعاالثمان موجود باشد ،چگونه میتوان به نقد و
بررسی معامالت پولی در عصر حاضر پرداخت .از اینرو مقاله حاضر درصدد ارزیابی شرطیت تقابض در
مجلس بیع صرف میباشد.
 -2مفهوم شناسی
صرف در لغت به معنای زیاده و سود آمده است (فیومى ،بیتا .)338 ،2 ،همچنین به معناى تبدیل
کردن ،برگرداندن شىء ،خرید و فروش و تبدیل پولهاى مختلف نیز آمده است (راغب.)482 ،1412 ،
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بیع صرف در اصطالح فقهی عبارت است از«:خرید و فروش طال و نقره در برابر هم؛ خواه طال در
برابر طال ،نقره در برابر نقره و یا یکی از آن دو در برابر دیگری چه مسکوک و چه غیرمسکوک باشند»
(حسینی عاملی .)538 ،13 ،1419 ،طبعاً فروختن چیزى که طالکوب یا نقرهکوب باشد ،در برابر هم در
حکم بیع صرف خواهد بود (شیخ انصاری56 ،1421 ،؛ روحانی .)162 ،18 ،1412 ،لکن فروش طال یا نقره
به پولهای آهنی و مسی و از این قبیل ،بیع صرف نیست (قمی.)458 ،4 ،1423 ،
 -3شروط بیع صرف
در منابع فقهی برای بیع صرف  -عالوه بر اینکه باید تمام شرایط صحت معامالت و شرایط سایر
بیعها را داشته باشد -سه شرط مطرح گردیده ،که برخی از آنها محلاختالف فقیهان است:
 -1-3مثالً بمثل
این شرط اعالم میکند که هنگام بیع صرف ،عوضین باید از جهت مقدار مساوی بوده ،از نظر
سنگینی کم و زیاد نباشند .به عبارتی هیچ تفاضلی میان آنها نباشد (عالمه حلی.)560 ،2 ،1419 ،
 -2-3یداً بید
این شرط بیانگر حال بودن عوضین در معامله است .به بیان دیگر عوضین باید نقداً تحویل داده
شوند .بر این اساس نسیئه در بیع صرف ممنوع است (همان.)560 ،2 ،1419 ،
 -3-3تقابض در مجلس
این شرط حاکی از آن است که باید در مجلس عقد و قبل از تفارق متعاملین ،قبض و اقباض عوضین
صورت پذیرد (همان.)560 ،2 ،1419 ،
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 -4بررسی و ارزیابی شروط
 -1-4شرط مثالً بمثل (تساوی در مقدار)
در روایات بیع صرف ،سه قید ذکر گردیده است .از جمله قید«مثالبمثل» که معناشناسی آن در روایات
صرف نیازمند بررسی این قید در حوزه معامالت است.
 -1-1-4مثالً بمثل در معامالت
در عقد بیع اگر عوضین مکیل و موزون باشند و در جنس اتحاد داشته باشند در صورت زیادی یکی
بر دیگری مشمول ربای نقدی خواهد شد ،هر چند یکى از عوضین از جنس مرغوبترى باشد(محقق حلی،
119-120 ،2 ،1412؛ جواهری126 ،1405 ،؛ شهید اول .)294 ،3 ،1417 ،بر این اساس روایات مربوط به
معامله نقدی که شرایط کیلی یا وزنی و اتحاد در جنس را داشته باشند از سوی معصومین(علیهم السالم)
مقید به مثالً بمثل شدهاند (کلینی)190 ،5 ،1407 ،؛ تا معامالت مزبور از ربای نقدی در امان باشند.
 -2-1-4مثالبمثل در روایات باب صرف
در روایات باب صرف زمانی که عوضین همجنس هستند از اصطالح «مثال بمثل» و زمانی که
عوضین همجنس نیستند اصطالح «مثال بمثلین» به کار رفته است:
 -1-2-1-4مثالبمثل در عوضین همجنس
در روایات وقتی عوضین بیع صرف همجنس باشند .قید مثال بمثل بکار رفته است .معنای قید مذکور
در این دسته از روایات ،همان مفهوم منع ربای نقدی در صورت تساوی در مقدار عوضین را دارد ،که در
سایر معامالت نیز مطرح است(محقق حلی .)119-120 ،2 ،1412 ،به عنوان مثال پیامبر(ص) بیع نقره به
نقره و طال به طال را مقید به مثال بمثل کرده و میفرمایند«:الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًابِمِثْلٍ» و در
ادامه اجتناب از ربا را تأکید مینمایند« :بِیَدٍ فَمَنْ زَادَ وَ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى وَ لَعَنَ اللَّهُ الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ
بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ» (مغربی )83 ،37 ،2 ،1385 ،همچنین در حدیث دیگر امام صادق(ع) به
محض آوردن قید(مثالبمثل) دهنده و گیرنده ربا را به آتش جهنم وعده میدهند (مغربی.)37 ،2 ،1385 ،
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 -2-2-1-4مثالً بمثلین در عوضین غیرهمجنس
قید (مثال بمثلین) در روایات بیع صرفی که عوضین همجنس نیستند ،مشاهده میگردد (عاملی،
 .)207 ،18 ،1409این قید خالف قید(مثال بمثل است) و دارای این مفهوم است که در این نوع معامله
کمی یا زیادی از نظر سنگینی ایرادی ندارد (حلبی225 ،1417 ،؛ محقق حلی .)119-120 ،2 ،1412 ،لکن
این یک امر طبیعی است زیرا واضح است که ارزش طال بیش از نقره است و وزن نقره در قبال طال باید
بیشتر باشد؛ به این دلیل است که روایات ،معامله طال به نقره را به صورت زیادی اجازه میدهند.
نتیجه :با بررسی روایات این باب مشخص گردید قید«مثالً بمثل» در روایات چه در بیع صرف و چه
در بیع غیر صرف زمانی که عوضین همجنس هستند ،برای جلوگیری از ربای نقدی است.
 -2-4شرط یدا بید
قید دیگری که در روایات باب بیع صرف مطرح گردیده است ،قید «یداًبید» است که در صورت
رعایت نکردن آن ،معامله باطل خواهد بود .الزمه بررسی دقیق قید «یدا بید» ،بررسی قید مزبور در کتب
لغت ،اصطالح فقهاء و روایاتی است که این عبارت در آنها به کار رفته است:
 -1-2-4مفهوم لغوی و اصطالحی«یدا بید»
در منابع لغوی ،معانی متعددی برای«یدا بید» بیان گردیده ،که همگی آنها به معنی نقد بودن بر
میگردد .برخی از کتب لغت این قید را «حاضِراً بحاضِرٍ» معنا کردهاند (واسطی358 ،20 ،1414 ،؛ فیومی،
بیتا .)680 ،2 ،این معنا هم معنای «تعجیلًا بتعجیل» دست به دست شدن را در بر میگیرد و هم معنای
نقد بودن در مقابل نسیئه را میرساند (ابن منظور.)422 ،15 ،1414 ،
کلینی در کتاب کافی از قول محقق شعرانی در هامش الوافی نقل میکند« :یداً بید لیس به بأس،
مفهومه أنّ المؤجّل ال یجوز» (کلینی )140 ،10 ،1407 ،در این نقل ،مفهوم یدأ بید به جایز نبودن مدت در
آن تعبیر شده است که این مفهوم تأییدی بر معنای نقد بودن واژه یدأ بید است در نتیجه میتوان گفت
قید«یَداً بِیَدٍ» در تمام حوزه های معامالت به معنای نقد بودن است.
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 -2-2-4علیّت یدابید در بیع صرف
قبل از تبیین علیت قید یدا بید در بیع صرف ،قابل ذکر است قید یدا بید در روایات فقهی سایر
معامالت نیز آمده است:
به نظر میرسد علیت ذکر قید «یدابید» در روایات برای معامالتی که عوضین آن مکیل و موزون
بوده و اتحاد جنس هم وجود دارد (طوسی94-95 ،7 ،1407 ،؛ مغربی23 ،2 ،1385 ،؛ همو.)42-43 ،2 ،
اجتناب از ربا باشد؛ زیرا اگر دو شرط ربای معاملی یعنی اتحاد جنس و مکیل و موزونبودن عوضین وجود
داشته باشد ،هیچگونه زیادی اعم از عینی ،حکمی و مدت جایز نیست .بنابراین در صورت معامله نسیئه،
ربای نسیئه پدید خواهد آمد (بحرانی223 ،19 ،1405 ،؛ جواهری128 ،1405 ،؛ عالمه حلی86 ،5 ،1413 ،؛
شهید اول.)298 ،3 ،1417 ،
اما در مورد معامالتی که عوضین آنها همجنس نیست ،هر چند گروهی از فقهاء ،معامله نسیئه را در
این نوع از معامالت نیز جایز نمیدانند؛ زیرا ربا را در مختلف الجنس جاری دانسته و قید یدابید را با توجه به
قول پیامبر(ص)«:إنّما الربا فی النسیئه» (طوسی )84 ،1 ،1407 ،مطلقاً برای جلوگیری از ربای نسیئه
میدانند (مفید604 ،1413 ،؛ سالر179 ،1404 ،؛ ابن البراج.)363 ،1 ،1406 ،
لکن مشهور فقهاء بدلیل فقدان شرط اتحاد جنس ،وجود ربا را منتفی دانسته ،در نتیجه معامله نسیئه
را در آنها جایز میدانند (محقق حلی119-120 ،2 ،1412 ،؛ عالمه حلی .)87 ،5 ،1413 ،در نهایت روایات
مقید به یدا بید را در غیر همجنس ،با توجه به حدیث «إذا اتفق الجنسان مثلًا بمثل و اختلف فبیعوا کیف
شئتم» (ابن ادریس ،)256 ،2 ،1410 ،حمل بر کراهت مینمایند (طوسی89 ،2 ،1387 ،؛ ابن ادریس،
256 ،2 ،1410؛ عالمه حلی.)86 ،5 ،1413 ،
در حقیقت روایاتی که مطلقاً بر عدم جواز ربا در نسیئه حکم میدهند ،مقید به معامالت همجنس
میگردند.
در نهایت از باب احتیاط ،در معامالت غیرهمجنس ،روایات یدا بید را حمل بر کراهت میکنند .که به
نظر میرسد این نظریه با مبانی اصولی نیز سازگار است.
بعد از بررسی قید «یدا بید» در روایات مربوط به سایر معامالت ،اکنون الزم است این قید در باب بیع
صرف مورد بررسی قرار گیرد .با توجه به توضیحات فوق ،در باب صرف نیز این قید در دو دسته از انواع بیع
صرف ،مورد بررسی قرار میگیرد:
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 -1-2-2-4بیع صرف همجنس
روایات مقید به یدا بید (مغربى )37 ،1385،2 ،و همچنین روایاتی با عباراتی همچون «لیس فیه زیادة
و ال نظرة» ،معامله نسیئه را در معامالت صرف همجنس ،ممنوع کردهاند (مغربی .)37 ،2 ،1385 ،این نوع
معامله صرف دارای همه شرایط ربای معاملی اعم از وزن و اتحاد در جنس را داراست .زیرا طال و نقره در
عصر گذشته اعم از زینتی و مسکوک به صورت وزنی معامله میشده است (جمعی از نویسندگان ،بیتا،4 ،
 .)17در نتیجه هیچگونه زیادی اعم از عینی ،حکمی و زمانی ،براساس روایت«:الذهب بالذهب و الفضة
بالفضة ،الفضل بینهما هو الربا المنکر» (طوسی )98 ،7 ،1407 ،جایز نیست .چرا که با هر گونه زیادی ،ربا
الزم می آید .پس یدا بید وارده در روایات مربوط به بیع صرف همجنس مانند کاربرد این قید در غیر از بیع
صرف که عوضین مکیل و موزون هستند ،به علت اشتراک در شرایط برای جلوگیری از ربای نسیئه است
(محقق حلی.)119-120 ،2 ،1412 ،
 -2-2-2-4بیع صرف غیر همجنس
پیرامون این نوع معامله روایاتی موجود است که صحت معامله را منوط به قید یدا بید میکند .در این
رابطه این سؤال مطرح میگردد که علت قید یدا بید در این نوع معامالت غیر همجنس به چه منظور است؟
آیا با توجه با اینکه شروط معامله ربوی ،اتحاد در جنس و تفاضل میان عوضین است ،قید «یدا بید» برای
جلوگیری از ربای نسیئه است ،یا علت دیگری دارد؟
 گروهی از فقهاء بر این عقیدهاند که قید مزبور برای جلوگیری از ربای نسیئه است (مفید،1413 ،604؛ سالر179 ،1404 ،؛ ابن براج362 ،1 ،1406 ،؛ حلبی.)225 ،1417 ،
 لکن مشهور فقهاء همانگونه که در غیر بیع صرف ذکر گردید ،با توجه به اختالف جنس در عوضینو جواز تفاضل میان آنها (مثل بمثلین) ،ربا را در آن جاری نمیدانند (حلی.)87 ،5 ،1413 ،
 -3-2-4ارزیابی
نتیجه گیری از این بخش منوط به بررسی دو شرط ربا یعنی تفاضل ممنوع و اتحاد در جنس است .از
این رو ارزیابی مقدماتی تفاضل در ربا و فلسفه تحریم ربا ضروری است.
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 -1-3-2-4مفهوم تفاضل در ربا
تفاضل در عوضین از جمله شروط تحقق ربا است .لکن گفته میشود که با توجه به «مثل بمثلین »
تفاضل در عوضین غیر همجنس جایز است .حال باید دید مقصود از تفاضل موجب ربا ،چه تفاضلی است؟
آیا فضل اقتصادی است یا فضل از لحاظ وزن و کیل؟
در این رابطه روایتی از امام صادق (ع) منقول است که حکایت از تفاضل اقتصادی در ربا دارد که این
نوع تفاضل ظلم بوده و موجب ربا است .1در این روایات امام(ع) در پاسخ به معامله گندم با سویق (آرد
گندم) می فرمایند :اگر هر دو به یک اندازه باشند ،اشکال ندارد .سپس در پاسخ به اینکه اگر در گندم زیادى
باشد؟ فرمودند :آیا سویق هزینه ندارد .گفتم :بلى .فرمودند :این زیادى در مقابل آن هزینه(کلینی،5 ،1407 ،
 .) 189امام(ع) به صرف اینکه در گندم زیادی کیلی یا وزنی وجود داشت معامله را ربوی ندانستند .بر این
اساس آن زیادی که موجب ربا در معامله میشود ،فضل اقتصادی است.
شهید مطهری(ره) در این باره اظهار میدارد« :شک نیست که ربا در فقه اسالم به یک معنی است و
یک ریشه دارد و چون در باب قرض مسلم است که مقصود از تحریم ،فضل اقتصادی است باید دانست که
در باب ربای معاملی هم همین معنی مقصود است» (مطهری.)217 ،1372 ،
 -2-3-2-4فلسفه تحریم ربا
هر چند برخی تحریم را تعبداً می پذیرند لکن عالوه بر ذکر برخی علل تحریم ربا در قرآن و احادیث،
عقل توانایی درک آن علل را داشته و قادر به شناسایی آنها میباشد .از آیه شریفه « و ان تبتم فلکم رؤس
اموالکم التظلمون و التظلمون»(بقره )271 ،استفاده میشود ،تحریم ربا بر اساس تحریم ظلم است .امام
رضا(ع) فساد اموال را از علل ربا معرفی کرده و میفرمایند« :وقتى که انسان یک درهم را به دو درهم
مىخرد ،در واقع ثمن درهم ،یک درهم بوده است و درهم دومى اکل به باطل است»(صدوق،3 ،1413 ،
 .) 566همچنین در کالم فقهاء ،ترک اصطناع معروف ،فساد و نابودی تجارات ،ظلم ،تلف و فناء اموال از
علل تحریم ربا شمرده شده است (بحرانى.)13 ،1428 ،
نتیجه :با توجه به توضیحات فوق باید گفت تفاضل وزنی در بیع صرف غیرهمجنس ،موجب ربا

 -1عن العالء عن محمد ،عن ابی جعفر ( ع ) .....انه یکون له ریع فیه فضل فقال  :ألیس له مؤنة؟ قلت  :بل یقال  :هذا بهذا"....
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نگردیده ،در نتیجه ظلم نیز محقق نمیگردد؛ زیرا قطعا طال بیشتر از نقره ارزش دارد و برای ایجاد توازن،
قطعا تفاضل وزنی الزم است .لکن به لحاظ اقتصادی هیچگونه تفاضلی نباید باشد .حال اگر بعد از تعیین
مقدار ،قرار بر این شد که معامله به صورت نسیئه انجام گیرد ،این مدت زمان ،به نوعی تفاضل اقتصادی
بوده ،که موجب ربای نسیئه گردیده ،در نتیجه موجب ظلم به احد الطرفین میشود.
اما درباره لزوم شرط اتحاد در جنس نیز باید گفت :با توجه به فلسفه تحریم ربا اینگونه به نظر میآید
که اهمیت منع ربا در اسالم تا جایی است که از مصداق اتحاد در جنس فراتر رود .حداقل موضوع نقدین
اینچنین است؛ زیرا نقدین عالوه بر تزئینات به عنوان پول در میان مردم در گردش بوده و اشتیاق به ربا در
آنها بسیار زیاد بوده است .گروهی از فقهاء با اینکه نسیئه را در عوضین غیر همجنس اجازه میدهند لکن
درهم و دینار را استثناء کرده ،معامله نسیئه را در غیرهمجنس آن ممنوع میکنند (محقق حلی،2 ،1412 ،
.)119-120
با توجه به توضیحات فوق باید گفت علت قید «یدا بید» در کاالهای مشاهدی مطابق با روایات
(مغربی ) 43 ،2 ،1385 ،برای منع غرر است .لکن در کاالهای کیلی و وزنی به غیر از تحقق ربا ،دلیل
دیگری برای آن متصور نیست .مخصوصاً در نقدین که از اهم موارد ربا هستند .در نتیجه قید یدا بید در
معامله صرف غیرهمجنس برای جلوگیری از ربای نسیئه آمده است.
 -3-4شرط تقابض در مجلس
جهت تبیین شرط مذکور ،ابتدا نیاز به توضیحی کوتاه درباره اصطالح تقابض است:
 -1-3-4مفهوم قبض و تقابض
قبض در لغت گرفتن به دست و گرفتن با تمام کف دست است (ابن منظور .)213 ،7 ،1414 ،و در
اصطالح فقهی عبارت است از استیالی عرفی بر مال ،که حقیقت شرعیه و قانونی نداشته و به معنای
عرفی خود باقیمانده است (بجنوردی ،1373 – 74 ،شماره .)8 – 9
براین اساس قبض و اقباض ،تحویل گرفتن کاالی مورد معامله از سوی خریدار و بهای آن از سوی
فروشنده است که در باب تجارت با عنوان تقابض از آن بحث میگردد .با بررسی انواع بیع ،تنها معاملهای
که از سوی مشهور فقهاء مشروط به تقابض در مجلس شده ،بیع صرف است.
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 -2-3-4اثر تقابض در بیع صرف
در منابع فقهی دو اثر وضعی و تکلیفی برای تقابض مطرح گردیده است که البته محل اختالف آراء
است.
الف :اثر وضعی :در بیع صَرف تقابض دارای اثر وضعی است .بنابراین مالکیت برای متعاقدین
حاصل نمیشود مگر با تقابض در مجلس عقد (خوانساری262 ،3 ،1405 ،؛ جواهری )165 ،1405 ،یعنی
تقابض در مجلس ،شرط صحت عقد است (بحرانی279 ،19 ،1405 ،؛ روحانی.)167 ،18 ،1412 ،
ب :اثر تکلیفی :از این منظر ،تقابض عالوه بر اثر وضعی ،دارای اثر تکلیفی نیز میباشد .یعنی
تقابض در مجلس واجب است ،زیرا ترک تقابض در مجلس موجب ربا و گناه میگردد .بنابراین اگر طرفین
نمیخواستند تقابض انجام گیرد ،باید قبل از تفرق ،عقد را اقاله کنند (بحرانی277 ،19 ،1405 ،؛ روحانی،
.)167 ،18 ،1412
 -3-3-4بیان دیدگاهها درباره شرطیت تقابض در مجلس
بعد از توضیحی که درباره تقابض مطرح گردید ،باید گفت شرطیت تقابض در بیع صرف مورد اتفاق
همه فقهاء نبوده و دیدگاه های متفاوتی در این باره مطرح گردیده است .با بررسی منابع فقهی میتوان چهار
دیدگاه را در این مسأله مالحظه نمود:
 -1-3-3-4دیدگاه اول
مشهور فقیهان ،تقابض در مجلس را اعم از معامله در عوضین همجنس و غیر همجنس ،شرط
صحت بیع صرف میدانند (عالمه حلی560 ،2 ،1419 ،؛ همو313 ،2 ،1420،؛ محقق حلی42 ،2 ،1408 ،؛
حلبی225 ،1417 ،؛ بحرانی277 ،19 ،1405 ،؛ طباطبایی .)443 ،8 ،1418 ،به نحوی که صاحب جواهر
شرط مذکور را دارای شهرت نقلی بلکه شهرت حصولی میداند (نجفی .)4 ،24 ،1404 ،بر اساس این
دیدگاه ،درصورت عدم تقابض در مجلس ،بیع صرف باطل و ملکیتی حاصل نگردیده است.
 -2-3-3-4دیدگاه دوم
این دیدگاه برخالف دیدگاه اول ،اعتقاد بر این دارد که تقابض در مجلس ،شرط صحت بیع صرف
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نیست .قائلین به این قول ،اصل را بر صحت معامله قرار میدهند (اردبیلی302 ،8 ،1403 ،؛ صدوق،1413 ،
.)287-288 ،3
 -3-3-3-4دیدگاه سوم
مطابق این قول – که صاحب جواهر با عبارت «حکاه الشهید فی الحواشی عن البشرى» آن را در
کتاب خود نقل میکند -در بیع صرف اگر عوضین همجنس باشند ،تقابض شرط است ،اما در غیر
همجنس ،تقابض شرط نیست (نجفی.)6 ،24 ،1404 ،
 -4-3-3-4دیدگاه چهارم
مطابق این دیدگاه ،شرطیت تقابض در مجلس در معامله عوضین همجنس راه نداشته و فقط نسیئه
نبودن آنها شرط است؛ و این غیر از شرط قبض است .اما در معامله غیرهمجنس شرطیت تقابض الزم است
(حکیم76 ،2 ،1410،؛ جواهری .)166 ،1405 ،البته گروهی از طرفداران این دیدگاه ،از باب احتیاط شرطیت
تقابض در مجلس ،در معامله عوضین همجنس را پذیرفتهاند (جواهری.)166 ،1405 ،
 -4-3-4بیان ادله دیدگاهها
 -1-4-3-4دالیل دیدگاه اول
طرفداران دیدگاه اول جهت اثبات نظر خود به دالیل ذیل استناد مینمایند:
 -1روایات :روایات را میتوان مهمترین دلیل این دیدگاه دانست .در این مسأله شش روایت مورد
استناد فقهاء قرار گرفته است .جهت تبیین مسئله نیاز است روایات از لحاظ داللتی مورد بررسی قرار گیرند.
به علت اشتراک روایات در منطوق و مفهوم ،روایات در سه دسته قرار گرفته و مورد بررسی قرار خواهند
گرفت:
الف« :یَداً بِیَدٍ» :در سه روایت مورد استناد ،اصطالح « یدا بید» به کار رفته است:
 روایت محمد بن مسلم :محمد بن مسلم است در این روایت اظهار میدارد« :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِیَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَیْنِبِ مِثْلٍ» و امام صادق(ع)در پاسخ فرمودند«:لَا بَأْسَ بِه ِیَداً بِیَدٍ» (عاملی،1409 ،
.)169 ،18
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دو روایت دیگر نیز با این مضمون در منابع روایی وجود دارد (عاملی168-169 ،18 ،1409 ،؛ کلینی،
 .) 251 ،5 ،1407که موضوع در هر سه روایت معامله طال با نقره است .محل استدالل به روایت جهت
شرطیت تقابض در مجلس ،قید «یَداً بِیَدٍ» است .یعنی این را با این دست میدهد و آن را هم با این دست
میگیرد (عالمه حلی413 ،10، 1414 ،؛ طوسی)93 ،3 ،1390،
طرفداران دیدگاه مذکور ،قید «یدا بید» را دال بر شرطیت تقابض در مجلس میدانند (بحرانی،1405 ،
279 ،19؛ خوانساری.)262 ،3 ،1405 ،
در مقابل عدهای دیگر از فقهاء معتقد هستند که قید(یدا بید) هیچگونه داللتی بر شرطیت تقابض
ندارد و فقط کنایه از نقد بودن است .یعنی نسیئه نباشد .این در حالی است که عدم نسیئه بودن اعم از
تقابض در مجلس است (اردبیلی.)303 ،8 ،1403 ،
بررسی سندی روایت :قبل از ارزیابی داللت روایت ،در مورد سند روایت باید گفت روایت از
روایات صحیح است .زیرا همانگونه که ذکر گردید طریق روایی روایت مذکور محمدبن مسلم بن ریاح
ابوجعفر الطحان الثقفی الکوفی است که از بزرگان و اصحاب خاص امام باقر(ع) و امام صادق(ع) است .در
وصف ایشان آمده است که بسیار فقیه ،عابد و متقی بوده است (عباس قمی ،)849 ،1390 ،ایشان به همراه
زراره هر دو در یک طبقه و از شاگردان اول مکتب امامیه بوده و هر دو توثیق شدهاند (نجاشی،1407 ،
323؛ زنجانی .)1367 ،4 ،1419 ،روایت مذکور در منابع مهم روایی شیعه (عاملی ،169 ،18 ،1409 ،ح7؛
طوسی98 ،7 ،1407 ،؛ همو )93 ،3 ،1390 ،ذکر گردیده و فقهای زیادی با تأیید سند روایت مورد بحث،
بدان تمسک کرده اند (عالمه حلی560 ،2 ،1419 ،؛ محقق حلی42 ،2 ،1408 ،؛ حلبی225 ،1417 ،؛
بحرانی277 ،19 ،1405 ،؛ طباطبایی.)443 ،8 ،1418 ،
ارزیابی داللت روایات :با مالحظه ادله روایی و معنای لغوی آنها باید گفت اصطالح «یدا بید» با
اصطالح «تقابض در مجلس» متفاوت است .همانگونه که قبالً مطرح گردید عمل«یدا بید» در معامالت
کاالی مشاهدی ،برای منع غرر ،در موارد مکیل و موزون برای منع ربای نسیئه بوده و فقط داللت بر این
داشت که طرفین باید نقدا معامله انجام دهند نه مدتدار .فلذا آن مقدار از زمانی را که تحویل عوضین عرفاً
میان طرفین طول میکشد ،نسیئه نمینامند بلکه نسیئه به معنای شرط مدتکردن است و یا آن قدر به
لحاظ زمانی میان قبض و اقباض عوضین فاصله افتد که دیگر عرف آن را معامله نقدی نداند (معرفت ،بی-
تا.)151 ،1 ،
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براساس این توضیح هدف از قید«یدا بید» برای منع ربای نسیئه در معامله انجام گرفته ،جاری شده
است؛ اما تقابض در مجلس ،خود شرطی خاص است ،که در بیع صرف آمده و نسبت آن با قید «یدا بید»
در جهت منع غرر ،رابطه تباین ،در جهت منع ربای نسیئه ،نسبت عموم و خصوص مطلق است .یعنی هر
تقابض در مجلسی برای منع ربای نسیئه است ،لکن هر«یدا بیدی» ،تقابض در مجلس نیست (جواهری،
 .) 166 ،1405به این دلیل است که فقهاء تقابض در مجلس را شرطی اضافه بر شروط مشترکی که در همه
معامالت هست دانسته و از آن با عنوان حکم خاص یاد میکنند (روحانی163 ،18 ،1412 ،؛ بحرانی،
277 ،19 ،1405؛ خوانساری261 ،3 ،1405 ،؛ قمی.)458 ،4 ،1423 ،
نتیجه اینکه شرطیت تقابض به تنهایی از قید «یدا بید» به دست نمیآید.
ب« :مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ(أَتْرُكَ)» :در دو روایت مورد استناد دیدگاه اول ،اصطالح «مَا أُحِبُّ أَنْ
یُفَارِقَهُ (أَتْرُکَ)» ذکر گردیده است:
 روایت عبدالرحمن بن حجاجدر این روایت عبدالرحمن بن حجاج اظهار میدارد« :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُل یَشْتَرِی منَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ...
أَرْسِلْ غُلَامَکَ مَعِی حَتَّى أُعْطِیَهُ الدَّنَانِیرَ» که امام صادق(ع)فرمودند«:مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ حَتَّى یَأْخُذَ
الدَّنَانِیرَ...فَلْیَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِی یُرْسِلُهُ أَنْ یکُونَهُ وَ الَّذِی یُبَایِعُهُ(»....کلینی252 ،5 ،1407 ،؛ طوسی،7 ،1407 ،
)99
در این روایت بعد از ارزشگذاری دراهم و دنانیر توسط متعاملین ،یکی از آنها میگوید :غالم خود را
بفرست تا دنانیر را تحویل او بدهم .این بخش گویای آن است که در مجلس عقد ،تقابض رخ نداده است.
از این رو امام(ع) میفرمایند«:مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ حَتَّی یَأْخُذَ الدَّنَانِیرَ»؛یعنی من این کار را دوست ندارم .که
این بخش از روایت به صراحت گویای شرطیت تقابض بوده (بحرانی279 ،19 ،1405 ،؛ نجفی،24 ،1404 ،
6؛ عالمه حلی560 ،5 ،1419 ،؛ طباطبایى444 ،8 ،1418 ،؛ قمی ،)459 ،4 ،1423 ،نافی هر گونه احتمالی
است که قبض را در مرحله وجوب تکلیفی و مرحله وفای به عقد قرار میدهد ،بلکه داللت بر شرطیت
تقابض در اصل عقد دارد (خوانساری.)263 ،3 ،1405 ،
 روایت حلبی :دومین روایت از حلبی است که میگوید« :سَأَلْت...ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِینَارٍ...وَ یَتْرُکَنِصْفَهُ حَتَّى یَأْتِیَ بَعْدُ فَیَأْخُذَ بِه وَرِقاً أَوْ بَیْعاً» و امام صادق(ع) در پاسخ میفرماید«مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُکَ مِنْهُ شَیْئاً
حَتَّى آخُذَهُ جَمِیعاً فَلَا تَفْعَلْهُ» (عاملی.)169 ،18 ،1409 ،
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طرفداران دیدگاه شرطیت تقابض عبارت«مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ حَتَّی یَأْخُذَ الدَّنَانِیرَ» محور استمساک
شرطیت تقابض در هر دو روایت قرار میدهند (بحرانی.)279 ،19 ،1405 ،
در مقابل عدهای از فقهاء معتقدندکه این عبارت هیچگونه داللتی بر شرطیت تقابض نداشته و (ما
أحب) فقط ظهور در استحباب دارد (اردبیلی.)304 ،8 ،1403 ،
البته طرفداران دیدگاه شرطیت تقابض ،در پاسخ عبارت « فَلَا تَفْعَلْه» را قرینه بر عدم استحباب
میدانند (روحانی.)165 ،18 ،1412 ،
بررسی سندی روایات
در مورد روایت اول (عبدالرحمن بن حجاج) باید گفت طریق روایی روایت مذکور ،عبدالرحمان بن
حجاج بجلی کوفی است ،وی از فقیهان و محدثان امامی و از یاران امام صادق (ع) ،امام کاظم و امام
رضا(ع) بوده است .عبدالرحمان بن حجاج در منابع رجالی توثیق و تمجید شده است (خوئی،9 ،1403 ،
316؛ نجاشی )237 ،1407 ،و حتی وی را از خواص و بزرگان اصحاب امام صادق (ع) دانسته اند (ر.ک:
مفید .)216 ،2 ،1413 ،در منابع اصلی حدیث شیعه بیش از پانصد حدیث وی آمده است ،و بزرگانی چون
صفوان ،زراره ،زید شمّام ،ابان بن تغلب و منصور بن حازم از او نقل روایت کرده اند (خوئی،9 ،1403 ،
 .)38-319در مورد روایت مذکور نیز قابل ذکر است در منابع مهم روایی شیعی از جمله کتاب شریف کافی
(کلینی )252 ،5 ،1407 ،و دیگر منابع (طوسی99 ،7 ،1407 ،؛ همو94 ،3 ،1390 ،؛ عاملی،18 ،1409 ،
 )167ذکر گردیده و فقهای زیادی با تأیید سند روایت مورد بحث ،بدان تمسک کرده اند (نجفی،1404 ،
6 ،24؛ عالمه حلی560 ،5 ،1419 ،؛ طباطبایى444 ،8 ،1418 ،؛ قمی.)459 ،4 ،1423 ،
همچنین در مورد سند روایت دوم (حلبی) باید گفت طریق روایی حدیث مذکور ،عبیداهلل بن علی
حلبی است ،ایشان از محدثان و فقیهان نامدار شیعی و از اصحاب امام صادق (ع) است .خانواده ایشان،
یکی از اقوام شیعی مشهور به وثاقت و مورد استناد در کوفه بودند (نجاشی230 ،1407 ،ـ  )231همچنین
وی مورد ستایش امام صادق (ع) قرار گرفته است (نجاشی231 ،1407 ،؛ طوسی )305 ،1420 ،روایت
مذکور در منابع مهم روایی شیعی از جمله کتاب شریف کافی (کلینی )247 ،5 ،1407 ،و دیگر منابع روایی
(طوسی )99 ،7 ،1407 ،ذکر گردیده و فقهای زیادی با تأیید سند روایت مورد بحث ،بدان تمسک کرده اند
(بحرانی.)279 ،19 ،1405 ،
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ارزیابی داللت روایات :با مالحظه و تأمل در روایات به نظر میرسد قرینههایی در متن آنها وجود
دارد که حاکی از آن است عبارت «ما احب ،»...داللت بر تحریم دارد نه کراهت و استحباب.
قرینه روایت اول« :هو الذی یبایعه» :در این روایت ،بعد از اینکه امام(ع) تفرق قبل از تقابض
در مجلس را ناپسند می شمارند«مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ حَتَّی یَأْخُذَ الدَّنَانِیرَ» تأکید مینماید اگر غالم به همراه
بایع یا مشتری برای دریافت دنانیر ،مجلس عقد را ترک کرد ،صحیح آن است که غالم باید با طرف مقابل
در مکان جدید معامله ای مستقل منعقد کند نه اینکه فقط قبض دنانیر انجام دهد« .هُوَ (غالم) الَّذِی یُبَایِعُهُ
وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ وَ یَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ حَیْثُ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ».
و این قرینه حاکی از سختگیری امام(ع) در تقابض در مجلس است (بحرانی.)279 ،19 ،1405 ،
بنابراین تنها کراهت از آن مستفاد نمیگردد.
قرینه روایت دوم« :فالتفعله» :عباراتی مانند «ال احب و ما احب» از الفاظ مشترک میان تحریم
و کراهت بوده ،از الفاظ متشابه محسوب میشوند؛ که در بسیاری از روایات داللت بر تحریم و در بسیاری
دیگر داللت بر کراهت دارند .بر این اساس فقط با قرینه میتوان فهمید عبارات مذکور داللت بر تحریم
دارند یا کراهت.
در روایت دوم ،بعد از «ما احب» عبارت «فالتفعله» آمده است .همانگونه که ملحوظ است این قید،
فعل نهی بوده ،بر اساس مبانی اصولی ،ظهور در تحریم دارد .در نتیجه این قید ،قرینه محکمی است مبنی
بر اراده حرمت از عبارت «ما احب» (بحرانی.)280 ،19 ،1405 ،
نتیجه :نتیجه اینکه هر دو روایت مذکور ،ظهور در شرطیت تقابض در مجلس عقد دارند.
ج« -إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ» :در یک روایت از روایات مورد استناد دیدگاه اول ،اصطالح « إِنْ
نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ» به کار رفته است:
 روایت منصور بن حازم :منصور بن حازم از امام صادق(ع) درباره خرید و فروش طال و نقره دربرابر هم نقل می کند که امام(ع) فرمودند« :إِذَا اشْتَرَیْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَاتُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ
وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ» (عاملی169 ،18 ،1409 ،؛ طوسی)99 ،7 ،1407 ،
به نظر میرسد این روایت عالوه بر اینکه داللت بر شرطیت تقابض دارد ،بیانگر اهمیت زیاد این شرط
نیز باشد .چرا که امام(ع) میفرمایند«:وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ» یعنی اگر به باغی پرید تو هم با او بپر .که
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این عبارت بیانگر اهمیت جدا نشدن طرفین معامله قبل از تقابض است (عالمه حلی414 ،10 ،1414 ،؛
بحرانی278 ،19 ،1405 ،؛ طباطبایی444 ،8 ،1418 ،؛ خوانساری.)262 ،3 ،1405 ،
 عده ای از فقهاء معتقدند این روایت فقط داللت بر نقدی بودن بیع صرف داشته و داللتی برشرطیت تقابض در مجلس ندارد .بنابراین نهایت چیزی که از روایت مستفاد میگردد ،منع بیع صرف به
صورت نسیه است (اردبیلی.)303 ،8 ،1403 ،
 در مقابل دیدگاه فوق گروهی از فقهاء ،اعتقاد بر این دارند که روایت مذکور عالوه بر داللت برنقدی بودن معامله ،بر شرطیت تقابض در مجلس نیز داللت میکند؛ زیرا امام(ع) میفرمایند «:از او جدا
مباش ،حتی اگر به یک باغی پرید ،تو هم با او بپر» (طباطبایی444 ،8 ،1418 ،؛ خوانساری،3 ،1405 ،
)262
بررسی سندی روایت :طریق روایت مذکور ،منصور بن حازم أبو أیوب البجلی است ،ایشان کوفی،
فقیه و از اصحاب صادقین (ع) بوده است که از ایشان حدیث نقل کرده است .منصور بن حازم در کتب
رجالی مورد توثیق قرار گرفته است (نجاشی )413 ،1407 ،و بسیاری از فقها با تأیید سند روایت مذکور بدان
تمسک جستهاند (عالمه حلی414 ،10 ،1414 ،؛ بحرانی278 ،19 ،1405 ،؛ طباطبایی444 ،8 ،1418 ،؛
خوانساری)262 ،3 ،1405 ،
ارزیابی داللت روایت :به نظر میرسد روایت مذکور داللت بر شرطیت تقابض در مجلس دارد
زیرا روایت مقید به دو قید است که هر دو ،داللت بر شرطیت تقابض در مجلس را داشته و آن را تأکید
میکنند:
قیداول« :فالتفارقه» :دراین روایت امام(ع) امر میکنند بعد از انعقاد بیع صرف ،متعاملین از
همدیگر جدا نگردند تا تقابض در مجلس را انجام دهند« :إِذَا اشْتَرَیْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَاتُفَارِقْهُ
حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ» .قید«التفارقه» همانند قید «التفعله» فعل نهی بوده بنابراین براساس مبانی اصولی ،ظهور
در نهی تحریمی دارد (بحرانی.)279 ،19 ،1405 ،
قید دوم« :ان نزا حائطا فانز معه» :در این روایت امام(ع) میفرمایند« :وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ»
یعنی اگر به باغی پرید ،تو هم با او بپر .در حقیقت این قید ،عدم تسامح امام(ع) را در شرطیت تقابض در
مجلس میرساند .آن دسته از فقهایی که داللت این روایت را عالوه بر تقابض در مجلس ،کنایه از نقدی
بودن بیع صرف نیز میدانند ،کالمی صحیح اظهار میدارند ،لکن نمیتوان نظر فقهائی را پذیرفت که فقط
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نقدی بودن معامله را از این قید برداشت میکنند .زیرا همانگونه که ذکر گردید ،تقابض در مجلس به کنایه
از نقدی بودن معامله نیز میباشد ،اما نقدی بودن معامله کنایه از تقابض در مجلس نیست.
نتیجه :روایت مذکور داللت بر شرطیت تقابض در مجلس عقد را دارد.
دلیل اجماع
گروهی از طرفداران دیدگاه شرطیت تقابض در مجلس ،عالوه بر استناد به روایات  -که مهمترین
دلیل این دیدگاه نیز روایات است – جهت اثبات نظر خود به اجماع نیز استناد نمودهاند (عالمه حلی،1419 ،
560 ،5؛ حسینی عاملی538 ،13 ،1419 ،؛ خوانساری262 ،3 ،1405 ،؛ جواهری .)165 ،1405 ،گروهی نیز
آن را نزدیک به اجماع میدانند (نجفی ،4 ،24 ،1404 ،عالمه حلی.)560 ،5 ،1419 ،
به نظر میرسد اجماع ،دلیل مستقل و محکمی بر شرطیت تقابض نمیتواند باشد؛ زیرا روایات کثیری
که در مسئله وجود دارد ،این اطمینان را ایجاد مینماید که فقهاء با استناد به این روایات ،فتوا دادهاند.
بنابراین اجماع ،اجماع مدرکی میشود و اجماع مدرکی نیز اعتبار ندارد.
در رد اجماع همچنین میتوان گفت اینکه عدهای همانند صاحب جواهر اصرار دارند که به اجماع تکیه
کنند(نجفی ،) 24 ،4 ،1404 ،هیچ وجهی ندارد؛ زیرا صاحب جواهر به عنوان سخنگوی مشهور از شهرت به
«الخالف» و از «الخالف» به اجماع رسیده است ،در حالیکه مخالفت شیخ صدوق را در این باره نادیده
گرفته است .بنابراین با بودن این همه روایت چگونه میتوان اجماع تعبدی درست کرد(درس خارج فقه،
جوادی آملی.)93/10/9 ،
 -2-4-3-4دالیل دیدگاه دوم
طرفداران دیدگاه دوم (عدم شرطیت تقابض) جهت اثبات نظر خود به روایات زیر استناد میکنند:
در این مسأله دو روایت مورد استناد فقهاء قرارگرفته است:
 روایت عمار ساباطی :عمار ساباطی میگوید« :قُلْتُ لَهُ (أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)) الرَّجُلُ یَبِیعُ الدَّرَاهِمَبِالدَّنَانِیرِ نَسِیئَةً» .که امام صادق(ع) در پاسخ فرمودند« :لَا بَأْسَ» (عاملی170 ،18 ،1409 ،؛ صدوق،1413 ،
.)288 ،3
سه روایت دیگر قریب به همین مضمون از عمار ساباطی نقل شده است که همه آنها داللت بر جواز
نسیئه در بیع صرف دارند (طوسی100 ،7 ،1407 ،؛ عاملی.)170 ،18 ،1409 ،
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 روایت زراره :زراره بن أعین از امام باقر(ع) روایت میکند که امام(ع) فرمودند« :لَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَالرَّجُلُ الدَّنَانِیرَ نَسِیئَةً بِمِائَةٍ أَوْ أَقَلّ َ أَوْ أَکْثَرَ»(طوسی100 ،7 ،1407،؛ عاملی )170 ،18 ،1409 ،این حدیث که
از زراره است با مفهوم چهار حدیث قبلی یکسان است.
قائلین به عدم شرطیت تقابض با استناد به روایات فوق که از آنها به روایات کثیره یاد میکنند،
معتقدند این احادیث داللت بر جواز بیع صرف به صورت نسیئه دارند(اردبیلی .)305 ،8 ،1403 ،طرفداران
این دیدگاه ،اعتقاد بر این دارند که بدون قبض هم ملکیت محقق میگردد ،زیرا خرید و فروش طال و نقره
مثل خرید و فروش کاالهای دیگر است .بنابراین قبض در مرحله وفا دخیل است نه در تحقق اصل عقد
(صدوق287-288 ،3 ،1413 ،؛ فاضل آبی497 ،1 ،1417 ،؛ شوشتری)228 ،7 ،1406 ،
به نظر میرسد روایات مذکور که داللت بر جواز نسیئه در بیع صرف داللت دارند با روایاتی که داللت
بر شرطیت تقابض دارند ،در تعارض قرار گیرند .بنابراین پذیرش بدون چون و چرای روایات شرطیت
تقابض به راحتی امکان پذیر نبوده و قابل تأمل خواهد بود.
 -1-2-4-3-4نقد ادله دیدگاه عدم شرطیت تقابض
طرفداران دیدگاه شرطیت تقابض در نقد دیدگاه فوق اظهار میدارند :چهار حدیث اول ،به دلیل راوی
آن یعنی عمار ساباطی ،ضعیف است (ترحینى عاملی508 ،4 ،1427 ،؛ فاضل .)497 ،1 ،1417 ،زیرا عمّار
فطحی مذهب بوده بنابراین روایاتش واحده است (روحانی .)166 ،18 ،1412 ،حتی اگر روایات عمار
ساباطی را به این دلیل که ایشان در نقل حدیث مورد اعتماد است (طوسی ،)95 ،3 ،1390 ،موثق دانست،
همچنان توان مقابله با احادیث عدم جواز بیع صرف را ندارند .زیرا روایات مبنی بر شرطیت تقابض ،بسیار و
به حد استفاضه رسیده اند در حالیکه روایات جواز نسیئه چهار روایت بیشتر نیستند (طوسی95 ،3 ،1390 ،؛
ترحینى عاملی)508 ،4 ،1427 ،
در مورد روایت زراره نیز گفته شده است به خاطر وجود على بن حدید که در ردیف راویان است،
روایت مردود و نمیتوان به آن عمل کرد (طوسی .)95 ،3 ،1390 ،برخی دیگر نیز روایت زراره را -با این
توجیه که واژهی «نسیئه» در کالم امام (ع) صفت براى«الدنانیر» است نه حال براى«البیع» -اینگونه
ترجمه نمودهاند« :هرکس از دیگرى به طور نسیئه دینار طلبکار است ،مىتواند آنها را در زمان حاضر به
درهم نرخ روز یا بیشتر از آن بفروشد و بهاى آن را به طور نقدى دریافت کند» (طوسی)95 ،3 ،1390،
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البته در مقابل گروهی ت عارض روایات را قبول کرده و روایات هر دو دسته را حمل بر کراهت کرده و
گروهی دیگر روایات عمار ساباطی را حمل بر تقیه میکنند (روحانی166 ،18 ،؛ جواهری-175 ،1405 ،
.)171
بررسی سندی روایات :در نقد ادلّه دیدگاه فوق مالحظه گردید هر دو روایت به دلیل فطحی
مذهب بودن عمارساباطی و علی بن حدید از لحاظ سندی مورد خدشه قرار گرفتند .بر این اساس نیاز است
اعتبار این دو نفر بررسی گردد:
عمار ساباطی :عمار ساباطی فطحی مذهب ،اهل کوفه و ساکن مدائن از شاگردان و اصحاب امام
صادق(ع) و حضرت امام کاظم(ع) بوده است .عده ای از علماء به روایات ایشان البته در دو صورت عمل
میکنند؛ زیرا وی را در رساندن حدیث راستگو میدانند (طوسی .)95 ،3 ،1390،اول :در صورت وجود
مؤیدات به اخبار موثق وی عمل میکنند؛ زیرا هرچند فطحى بوده لکن ثقه و معتمد بوده است؛ حتی
شهرت قوى بر عمل به روایات اوست (مکارم23 ،1 ،1424 ،؛ زنجانی .)4773 ،14 ،1419 ،دوم :اگر روایات
عمار مربوط به زمان امام جعفر صادق (ع) باشد ،چون ایشان در آن زمان بر مذهب صحیح بوده به روایات
وی عمل کرده (مجلسی اول )261 ،1 ،1414 ،و از موثقه ایشان اطالقگیرى نموده ،تمسک به آن را
بالمانع مىدانند (زنجانی .)2585 ،8 ،1419 ،حتی به عنوان روایت معارض در برابر روایات دیگر از آن
استفاده میکنند (همان2585 ،8 ،؛ همو)902 ،3 ،
البته عده ای از علماء روایات عمار ساباطى را نوعاً داراى تکلّف میدانند (زنجانی.)4873 ،15 ،1419 ،
آیت اهلل بروجردى(ره) در این باره میفرماید«:روایات عمار ساباطى ،بیشتر اضطراب در متن دارند ،زیرا وی
عجم بوده است»(جمعی از نویسندگان ،بیتا.)136 ،5 ،
بر این اساس با توجه به دالیل فوق ،در تعارض روایات عمار با روایات صحیحه ،علماء روایات
صحیحه را مقدم میدانند (مکارم23 ،1 ،1424 ،؛ زنجانی.)4702-4706 ،14 ،1419 ،
علی بن حدید :علی بن حدید نیز فطحی مذهب و از اهل کوفه است .وی را از اصحاب امام
رضا(ع) و امام جواد(ع) شمردهاند.
عدّهای از علماء ،علی بن حدید را مطعون دانسته ،او را موثق نمیدانند .بنابراین به وی اعتماد
نمیکنند(صدر381 ،1 ،1408 ،؛ بحرانی88 ،1428 ،؛ قمی275 ،1 ،1423 ،؛ شوشتری .)176 ،7 ،1406 ،تا
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جایی که او را جزء راویان ضعیف خواندهاند (فاضل497 ،1 ،1417 ،؛ سبزواری183 ،2 ،1247 ،؛ بحرانی،
177 ،19 ،1405؛ طوسی.)95 ،3 ،1390،
در مقابل گروهی بر آن هستند که عدم وثوق علی بن حدید ثابت نشده است(زنجانی،6 ،1419 ،
1953؛ حسینی عاملی .)137 ،15 ،1419 ،بلکه حتی اشاره به ثقه بودن و مورد اعتماد بودن وی نیز شده
است (بروجردی ،بیتا505 ،2 ،؛ بنی فضل ،بیتا .)20 ،1 ،به نظر میرسد شیخ طوسی هر چند در تهذیب و
استبصار او را تضعیف نموده ،لکن در ادامه بر این عقیده باقی نمانده است(ر.ک :درس خارج فقه ،زنجانی،
.)88/11/12
نتیجه :همانگونه که مالحظه گردید به روایات عمار تحت شرایطی عمل میگردد .به این صورت که
یا باید مؤیداتی د اشته باشد و یا در مقابل آن روایت صحیحی نباشد .در حالیکه در بحث حاضر ،هیچگونه
مؤیداتی بر روایات عمار مبنی بر جواز نسیئه در بیع صرف ،وجود ندارد .همچنین در مقابل روایات عمار،
روایات صحیحی وجود دارد که روایات ایشان قابل معارضه با آنها نیست.
در مورد روایت زرار ه نیز همانگونه که مالحظه گردید ،هر چند برخی قائل به وثاقت علی بن حدید
هستند لکن اکثریت او را موثق نمیدانند .البته حتی اگر روایت زراره از جهت رجالی ایرادی نداشته باشد و
توجیه ادبیاتی که برای آن ذکر شد را کنار گذارد به دلیل اینکه یک روایت بیش نیست توان مقابله با
روایاتی که ظهور در شرطیت تقابض دارند را ندارد.
 -3-4-3-4دالیل دیدگاه سوم
با بررسی منابع فقهی دلیلی از سوی طرفداران دیدگاه سوم (شرطیت تقابض در عوضین همجنس و
عدم شرطیت تقابض در عوضین غیرهمجنس) مطرح نگردیده است .لکن ظاهراً قائلین به این نظریه ،علت
تقابض در مجلس را جلوگیری از ربای نسیئه میدانند؛ زیرا اصل اولی آن است که ربا در همجنس جاری
است؛ در نتیجه تقابض در مجلس را شرط این نوع معامله دانستهاند .اما بدلیل اینکه در غیر همجنس ربا
نیست ،بنابراین تقابض در مجلس نیز شرط نیست.
 -4-4-3-4دالیل دیدگاه چهارم
ط رفداران دیدگاه چهارم (شرطیت تقابض در بیع صرف غیر همجنس و عدم شرطیت تقابض در بیع
صرف همجنس) جهت اثبات نظر خود به نوسانات بازار و ایجاد اختالف و نزاع بین متعاملین استناد کرده و
اظهار می دارند در جایی که عوضین همجنس نیستند و تقابض در مجلس انجام نگیرد چه بسا قیمت یکی
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از آن دو (طال و نقره) زیاد یا کم گردد و این موجب اختالف و نزاع میگردد؛ بنابراین شارع برای قطع نزاع،
تقابض در مجلس را شرط کرده تا معامله در همان مجلس به پایان برسد اما اگر طال با طال معامله گردد،
اختالفی ایجاد نمیگردد زیرا افزایش یا کاهش قیمت یکی از عوضین مساوی با افزایش یا کاهش قیمت
عوض دیگر است(جواهری.)166 ،1405 ،
طرفداران این دیدگاه جهت اثبات نظر خود به عنوان شاهد مثال اظهار میدارند در منابع روایی،
روایاتی مالحظه میگردد که پیرامون نوسانات قیمت نقدین وارد شدهاند .این روایات بیانگر معاملهای است
که دینار در روز معامله دارای قیمتی بوده ،لکن بعد از مدتی قیمت دینار باال رفته است .به این دلیل
اختالف به وجود آمده است که آیا دینارها باید به قیمت زمان عقد حساب شوند و یا به قیمت
جدید؟(عاملی184-183 ،18 ،1409 ،؛ طوسی107 ،7 ،1407 ،؛ صدوق288 ،3 ،1413 ،؛ همان290 ،3 ،؛
کلینی )248 ،5 ،1407 ،این اختالفات گاهاً موجب به هم خوردن معامله میشد .بر این اساس شارع مقدس
تقابض در مجلس را به جهت قطع نزاع ،شرط نمود (جواهری.)166 ،1405 ،
 -5-3-4ارزیابی دیدگاهها
با تأمل در دیدگاههای فوق به نظر میرسد سه علت برای شریت تقابض در مجلس وجود داشته باشد:
 گروهی از فقهاء بر این باور بودند که تقابض در مجلس برای جلوگیری از ربای نسیئه است .لکنشرط مذکور چه در معامله عوضین همجنس چه غیرهمجنس الزم میباشد (مطهری.)221 ،1372 ،
میتوان علت ربا را از کالم فقهائی که عدم تقابض در مجلس را موجب گناه ربا میدانند برداشت کرد
(بحرانی277 ،19 ،1405 ،؛ اردبیلی.)302 ،8 ،1403 ،
 گروهی دیگر از فقهاء تقابض در مجلس را خارج از قضیه ربا دانسته ،آن را حکمی خاص میدانندکه از روی تعبد باید بدان اعتقاد بود ،بنابراین شرط مذکور را در هر دو صورت بیع صرف (همجنس و
غیرهمجنس)الزم میدانند (روحانی.)163 ،18 ،1412 ،
آیة اهلل جوادی آملی در این باره میفرمایند« :همانطوری که خیار مجلس ،یک حکم فقهی تعبدی در
خصوص بیع است و در معامالت دیگر نیست ،تقابض هم یک حکم فقهی مخصوص به بیع است و در
معامالت دیگر نیست .زیرا فرق جوهری مسأله قبض و مسأله ربا این است که ربا در همه معامالت راه
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دارد؛ ولی لزوم تقابض مخصوص بیع أثمان است از این جهت با مسأله ربا کامالً فرق میکند (درس خارج
فقه ،جوادی آملی93/10/8 ،؛ و ترحینی عاملی.)513 ،4 ،1427 ،
 گروهی دیگر ،تقابض در مجلس را برای جلوگیری از اختالف به جهت نوسانات بازار دانستهاند.بنابراین تقابض در مجلس را تنها در بیع صرف غیر همجنس شرط میدانند.
در تبیین این نظریه باید اظهار داشت :این گروه با اذعان به اینکه قید«یدابید» از ربای نسیئه نیز
جلوگیری میکند ،نوسانات قیمتی نقدین را علت تقابض در مجلس دانسته زیرا روایات نوسانات قیمت،
حاکی از آن است که نرخ طال و نقره دچار تغییرات میگردیده است ،تا آنجا که موجب اختالف میان معامله
گران و بدهکار و طلبکار میشده است بنابراین الزم است تقابض ،در مجلس انجام گیرد (جواهری،1405 ،
.)166
 -6-3-4دیدگاه مختار
با توجه به ادلّه دیدگاههای فوق به نظر میرسد ،دیدگاه چهارم نسبت به سایر دیدگاهها ،نزدیکتر به
واقع باشد .زیرا:
 هر چند روایات دیدگاه اول از لحاظ سندی ایرادی نداشته و ظهور در شرطیت تقابض دارند لکن بامالحظه سیاق این دسته از روایات ،مشخص میگردد که در این روایات ،محل بحث خرید نقدین
غیرهمجنس است .بنابراین نمیتوان از روایات حکم عامی را بدست آورد و اظهار نمود که براساس این
روایات در بیع صرف به صورت مطلق ،تقابض در مجلس شرط است .بلکه تنها چیزی که از روایات مستفاد
می گردد این است که در بیع صرفی که عوضین آن غیر همجنس هستند ،تقابض در مجلس شرط است.
 در مورد دیدگاه دوم نیز روایات عمار ساباطی زمانی مورد تأیید خواهد بود که مؤیدات دیگری داشتهباشد حال آنکه مؤیداتی در این مسأله وجود ندارد .در مورد روایت زراره نیز همانگونه که مالحظه گردید ،از
نظر اکثریت وثاقت علی بن حدید ،ثابت نگردیده است .البته حتی اگر روایت زراره از جهت رجالی ایرادی
نداشته باشد به دلیل اینکه یک روایت بیش نیست توان مقابله با روایاتی که ظهور در شرطیت تقابض دارند
را ندارد.
 دیدگاه سوم نیز عالوه بر اینکه دقیقاً قائل مشخصی نداشت ،با علیت تقابض در مجلس نیز تناقضدارد .اساساً این دیدگاه ،دلیل مستدل و محکمی در اثبات نظریه خود ارائه نداده است.
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 همچنین نمیتوان شرطیت تقابض در مجلس را عنوانی برای بیع صرف دانست .زیرا در هیچروایتی چنین عنوان کلی مالحظه نمیگردد .در نتیجه نمیتوان تمسک به اطالق شرط را یا عنوان کرده و
یا تقابض در مجلس را برای دو صورت همجنس و غیرهمجنس شرط کرد.
 هر چند بهترین روش برای جلوگیری از تنازعات احتمالی و غرر متعاملین ،شرطیت تقابض درمجلس است ،لکن این شرط ،فقط در معامالت غیرهمجنس الزم میگردد؛ زیرا در معامالت همجنس
نوسانات قیمتی در عوضین ،برابر هم تغییر خواهد کرد.
 منع ربا نیز نمیتواند دلیل خاص شرطیت تقابض در مجلس باشد؛ زیرا منع ربا برای تقابض فقطمانعیت دارد لکن جامعیت ندارد .بنابراین علت شرطیت تقابض در مجلس عقد ،نوسانات احتمالی در نقدین
است.
 دیدگاه چهارم با علل عقلیه سازگارتر و توجیه پذیرتر است؛ زیرا خطر ربای نسیئهای که در معامالتصرف اعم از همجنس و غیرهمجنس وجود دارد ،قید یدا بید(نقدی بودن معامله) آن را منتفی میکند و
ضرر و اختالف احتمالی که در بیع غیرهمجنس به علت نوسانات قیمتی وجود دارد را تقابض در مجلس
منتفی میکند .لکن احتمال ضرر و اختالف در معامالت همجنس منتفی است.
در پایان الزم به ذکر است پژوهش حاضر در میان علل محتمل برای شرطیت تقابض در مجلس،
علت نواسانات را با توجه به قرائن موجود در روایات (روایات تقابض فقط در عوضین غیرهمجنس است)،
دیگر قرائنی که در بحث علیت مطرح گردید از دیگر احتماالت (ربا و حکم خاص) قویتر میداند لکن
شرطیت تقابض در مجلس -زمانی که عوضین همجنس نیستند– را به جهت سیاق روایات ،تعبدی
میداند ،خواه نوسانی رخ دهد یا ندهد؛ زیرا شرطیت تقابض با روایات اثبات گردید و روایات نیز شرطیت را
مقید به علتی ننمودهاند.
 -5نتایج
 -1با بررسی روایات این باب مشخص گردید قید«مثالً بمثل» درروایات چه در بیع صرف و چه در
بیع غیرصرف زمانی که عوضین همجنس هستند ،برای جلوگیری از ربای نقدی است.
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 -2قید یدا بید در هر دو صورت بیع صرف اعم از عوضین همجنس و غیرهمجنس داللت بر نقدی
بودن معامله دارد و علت آن ،به جهت دوری از ربا است ،زیرا مدت زمان ،به نوعی تفاضل اقتصادی است،
که موجب ربای نسیئه و ظلم به یکی از طرفین میگردد.
 -3تقابض در مجلس در بیع صرفی که عوضین همجنس نیستند به جهت جلوگیری از تنازع
متعاملین ،شرط است و در بیع صرفی که عوضین همجنس هستند ،شرط نیست .هر چند احتیاط ،تقابض در
مجلس است.
فهرست منابع
 -1قرآن کریم.

 -2آبــى ،فاضــل ،حســن بــن ابــى طالــب یوســفى ،)1417( ،کشــف الرمــوز فــی شــرح مختصــر النــافع ،دفتــر
انتشارات اسالمى و ابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ سوم.
 -3ابن ادریس حلّى ،محمد بـن منصـور بـن احمـد ،)1410( ،السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتـاوى ،دفتـر انتشـارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 -4ابــن بــراج ،طرابلســى ،عبــدالعزیز ،)1406( ،المهــذب ،دفتــر انتشــارات اســالمى وابســته بــه جامعــه مدرســین
حوزه علمیه قم ،قم.
 -5ابن منظـور ،محمـد بـن مکـرم ،)1414( ،لسـان العـرب ،دار الفکـر للطباعـه و النشـر و التوزیـع – دار صـادر،
بیروت ،چاپ سوم.
 -6اردبیلى ،احمـد بـن محمـد ،)1403( ،مجمـع الفائـده و البرهـان فـی شـرح إرشـاد انذهـان ،دفتـر انتشـارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم
 -7انصــاری ،مرتضــى بــن محمــدامین انصــاری ،)1421( ،صــیا العقــود و اإیقاعــات ،مجمــع اندیشــه اســالمى،
قم.
 -8بحرانى ،محمد سند ،)1428(،فقه المصارف و النقود ،مکتبه فدک ،قم
 -9بحرانــى ،یوســف بــن احمــد بــن ابــراهیم ،)1405( ،الحــدائق الناضــره فــی أحکــام العتــره الطــاهره ،دفتــر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم
 -10بنى فضل ،مرتضى بن سیف على( ،بیتا) ،مدارک تحریر الوسیله– الصاله ،بینا ،بیجا
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 -11ترحینی عـاملى ،سیدمحمدحسـین ،)1427( ،الزبـده الفقهیـه فـی شـرح الروضـه البهیـه ،دار الفقـه للطباعـه و
النشر ،قم ،چاپ چهارم.
 -12جمعى از مؤلفـان( ،بـیتـا) ،مجلـه فقـه اهـل بیـت علـیهم السـالم (فارسـى) ،مؤسسـه دائـره المعـارف فقـه
اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،قم.
 -13جــوادی ،عبــد اهلل ،درس خــارج فقــه ،)93/10/13 - 93/10/9( ،حــوزه علمیــه قــم ،مؤسســه فرهنگــی
تحقیقاتی اسراء ،قم.
-14جواهرى ،حسن محمد تقى ،)1405( ،الربا فقهیا و اقتصادیا ،در یک جلد ،مؤلف محترم ،قم.
 -15حــائرى ،ســیدعلى بــن محمــد طباطبــایى ،)1418( ،ریــاض المســائل (ط  -الحدیثــه) ،مؤسســه آل البیــت
علیهم السالم ،قم.
 -16حرعاملى ،محمد بن حسن ،)1409( ،وسائل الشیعه ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم.
 -17حکــیم ،سیدمحســن طباطبــایى ،)1410( ،منهــاج الصــالحین (المحشــی للحکــیم) ،دار التعــارف للمطبوعــات،
بیروت.
 -18حلبى ،حمزه بن على حسـینى ،)1417( ،غنیـه النـزوع إلـى علمـی انصـول و الفـروع ،مؤسسـه امـام صـادق
علیه السالم ،قم.
 -19خوئی ،ابوالقاسم ،)1403( ،معجم رجال الحدیث ،بیروت.
 -20خوانسارى ،احمد بـن یوسـف ،)1405(،جـامع المـدارک فـی شـرح مختصـرالنافع ،مؤسسـه اسـماعیلیان ،قـم،
چاپ دوم.
 -21راغب اصفهانى ،حسین بن محمد ،)1412( ،مفردات ألفاظ القرآن ،دارالعلم – الدار الشامیه ،لبنان.
 -22ســالر دیلمــى ،حمــزه بــن عبــد العزیــز ،)1404( ،المراســم العلویـه و انحکــام النبویـه ،منشــورات الحــرمین،
قم.
 -23ســبزوارى ،محمــد بــاقربن محمــد مــؤمن ،)1247( ،ذخیــره المعــاد فــی شــرح اإرشــاد ،مؤسســه آل البیــت
علیهم السالم ،قم.
 -24شبیرى زنجانی ،موسی ،)1419( ،کتاب نکاح ،مؤسسه پژوهشى راى پرداز ،قم.
 -25شبیرى زنجانی ،موسـى ،درس خـارج فقـه ،)1388/11/12( ،حـوزه علمیـه قـم ،پایگـاه اطـالعرسـانی آیـت-
اهلل شبیری زنجانی ،قم.
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 -26شیخ مفید ،محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى ،)1413( ،االرشاد فی معرفه حجج اللّه علی العباد ،قم
 -27شیخ مفید ،محمّد بـن محمـد بـن نعمـان عکبـرى ،)1413( ،المقنعـه ،کنگـره جهـانى هـزاره شـیخ مفیـد –
رحمه اهلل علیه ،قم.
 -28شوشترى ،محمدتقى،)1406( ،النجعه فی شرح اللمعه ،کتابفروشى صدوق ،تهران.
 -29شــهیداول ،عــاملى ،محمــد بــن مکــى ،)1417( ،الــدروس الشــرعیه فــی فقــه اإمامیــه ،دفتــر انتشــارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 -30شیرازى ،ناصر مکـارم،)1424( ،کتـاب النکـاح (مکـارم) ،انتشـارات مدرسـه امـام علـى بـن ابـى طالـب علیـه
السالم ،قم.
 -31صدر ،سـید محمـدباقر ،)1408( ،بحـو فـی شـرح العـروه الـوثقى ،مجمـع الشـهید آیـه اهلل الصـدر العلمـی،
قم ،چاپ دوم.
 -32صدوق ،محمّد بـن علـى بـن بابویـه ،) 1413( ،مـن الیحضـره الفقیـه ،دفتـر انتشـارات اسـالمى وابسـته بـه
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 -33طوسى ،محمد بن حسن ،)1390( ،االستبصار فی ما اختلف من انخبار ،دارالکتب اإسالمیه ،تهران.
 -34طوســى ،محمــدبن حســن ،)1387( ،المبســوط فــی فقــه اإمامیــه ،المکتبــه المرتضــویه إحیــاء ااثــار
الجعفریه ،تهران ،چاپ سوم.
 -35طوســى ،محمــدبن حســن ،)1420( ،فهرســت کتــب الشــیعه و اصــولهم و اســماء المصــنفین و اصــحاب
االصول ،چاپ عبدالعزیز طباطبائی ،قم.
 -36طوسى ،محمدبن حسن ،)1407( ،تهذیب انحکام ،دارالکتب اإسالمیه ،تهران ،چاپ چهارم.
 -37عـاملى ،سـیدجواد بـن محمـد حسـینى ،)1419( ،مفتـاح الکرامـه فـی شـرح قواعـد العالّمـه (ط  -الحدیثـه)،
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 -38عالمـه حلّـى ،حسـن بـن یوســف بـن مطهـر اسـدى ،)1413( ،مختلـف الشــیعه فـی أحکـام الشـریعه ،دفتــر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ دوم.
 -39عالمــه حلّــى ،حســن بــن یوســف بــن مطهــر اســدى ،)1414( ،تــذکرة الفقهــاء (ط  -الحدیثـه) ،مؤسســه آل
البیت علیهم السالم ،قم.
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 -40عالمــه حلّــى ،حســن بــن یوســف بــن مطهــر اســدى ،)1420( ،تحریــر انحکــام الشــرعیه علــى مــذهب
اإمامیه (ط  -الحدیثة) ،مؤسسه امام صادق علیه السالم ،قم.
 -41عالمه حلّى ،حسن بـن یوسـف بـن مطهـر اسـدى ،)1419( ،نهایـه اإحکـام فـی معرفـه انحکـام ،مؤسسـه
آل البیت علیهم السالم ،قم.
 -42فیومى ،احمد بن محمد مقرى( ،بـی تـا) ،المصـباح المنیـر فـی غریـب الشـرح الکبیـر للرافعـی ،منشـورات دار
الرضی ،قم.
 -43قمّى ،سید تقى طباطبایى ،)1423( ،الدالئل فی شرح منتخب المسائل ،قم.
 -44قمّــى ،ســید صــادق حســینى روحــانى ،)1412( ،فقــه الصــادق علیــه الســالم ،دارالکتــاب – مدرســه امــام
صادق علیه السالم ،قم.
 -45کلینــى ،محمــد بــن یعقــوب ،)1407( ،الکــافی (ط  -اإســالمیه) ،دار الکتــب اإســالمیه ،تهــران ،چــاپ
چهارم.
 -46کلینى ،محمد بن یعقوب ،)1429( ،الکافی (ط  -دارالحدیث) ،دار الحدیث للطباعه و النشر ،قم.
 -47محقق حلّـى نجـم الـدین ،جعفـر بـن حسـن ،)1412( ،نکـت النهایـه ،دفتـر انتشـارات اسـالمى وابسـته بـه
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 -48محقــق حلّــى ،جعفــر بــن حســن ،)1408( ،شــرائع اإســالم فــی مســائل الحــالل و الحــرام ،مؤسســه
اسماعیلیان ،قم ،چاپ دوم.
 -49مجلسی ،محمدتقى ،)1414( ،لوامع صاحبقرانى ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،چاپ دوم.
 -50مطهری ،مرتضی ،)1372( ،مسأله ربا و بانک به ضمیمه مسأله بیمه ،صدرا ،تهران.
 -51مغربى ،نعمان بن محمـد تمیمـى ،)1385( ،دعـائم اإسـالم ،مؤسسـه آل البیـت علـیهم السـالم ،قـم ،چـاپ
دوم.
 -52موســوی بجنــوردی ،محمــد ،)1373 – 74( ،نقــش قــبض در عقــد رهــن ،مجلــه کــانون وکــال ،شــماره – 9
.8
 -53نجاشــى ،ابــو الحســن ،)1407( ،رجــال النجاشــی  -فهرســت أســماء مصــنفی الشــیعه ،دفتــر انتشــارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
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 -54نجفى ،محمدحسن ،) 1404( ،جـواهر الکـالم فـی شـرح شـرائع اإسـالم ،دار إحیـاء التـرا العربـی ،بیـروت،
چاپ هفتم.
 -55واسطى ،سـید محمـد مرتضـى حسـینى ،) 1414( ،تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ،دار الفکـر للطباعـه و
النشر و التوزیع ،بیروت.

