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اکبرفقه26-3-99
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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«ربا و حیله های آن»
در ربای قرضیحیله •
ه آیا حیله در ربای قرضی مانند ربای معاملی جاای  ستا ا س ار با•

باای روسیات نظر کنیم به سخباری برخورد خوسهیم کرد که حیله در ر
. قرضی رس تجوی  می نماید
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«ربا و حیله های آن»
ن روسیتی که شیخ طوتی به تند خود سز سحمدبن محماد سز سبامانند •

ه با: سبی عمیر سز محمدبن ستحاق بن عمّار نقل می کند، سو می  ویاد
من سز مردی مقدسری پول طلا  دسرم، سو : عرض کردم( ع)سمام کاظم
مهل  طل  رس زیاد کن و در سزسی آن مان باه تاو تاود »: می  وید

، من نی  لباتی که ه سر درهام سرز  دسرد باه ده ها سر «خوسهم دسد
. می فروشم و به سو مهل  بیشاتری مای دهام( یا بیس  ه سر)درهم 

[43].سشکالی ندسرد: فرمودند( ع)حضرت
، 4، حدیث 9، سبوسب سحکام سلعقود، باب 12وتائل سلشیعه، ج . [43]•
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«ربا و حیله های آن»
مُحَمَّدُ بْنُ سلْحَسَنِ بِإِتْنَادِهِ عَنْ أَحْمَادَ بْانِ مُحَمَّاد  « 1»-23128-4•

: عَنِ سبْنِ أَبِی عُمَیْر  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِتْحَاقَ بْنِ عَمَّار  قَالَ
بِهَاا فَیَقُولُ أَخِّرْنِی-لِأَبِی سلْحَسَنِ ع یَکُونُ لِی عَلَى سلرَّجُلِ دَرَسهِمُقُلْ ُ •

رَِِ آلَاا ِ « 2»فَأَبِیعُهُ جُبَّةً -وَ أَنَا أُرْبِحُكَ تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَم  بِعَشاَ
أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ -دِرْهَم 

.لَا بَأْسَقَالَ •
.11-205-5، سلکافی 227-52-7سلتهذی  -(1)•
(.هامش سلمخطوط)فی نسخة حبة -(2)•

55: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
در سین روسی  که سز جه  تند هیچ سشکالی در آن نیسا ، شاخ •

ی رباا-قرض دهنده به جای  رفتن تود در سزسی تأخیر مهل  کاه 
رض کاالیی رس به چندین برسبار قیما  وسقعای باه قا-قرضی ست  

.د یرنده می فروشد و همان تود رس سز سین طریق تحصیل می کن
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«ربا و حیله های آن»
سین مضمون در چند روسی  دیگر نی  وسرد شاده ستا و ولایمشابه •

[44].*باشدهیچ یك سز آنها در تند معتبری نمی 
-379صا  7و 6و 5و 4و 3و 2و 1همان، سحادیاث . [44]•

381.
تم  این مطلب درست نیست، زیرا روایت اول و دوم و ششم و هف *•

صحیح می باشند و روایت سوم هر چند محل اخ تف  اس ت، ل  ن
حیح روایت چهارم نی   ا اهراص ص . بنابر نظر صحیح معتبر می باشد

.است

file:///C:/Users/z.vafaei/Desktop/Ø¢Ù�Ø§Ø¯Ù� Ø§Û�Ù�Ù¾Ù�Ø±Øª Ø¨Ø±Ø§Û� Ø¹Û�Ø¯/520-yekishodeh/520-montakhab-maghalat-con-egh-(1)-portal-501-527.docx#_edn44
file:///C:/Users/z.vafaei/Desktop/Ø¢Ù�Ø§Ø¯Ù� Ø§Û�Ù�Ù¾Ù�Ø±Øª Ø¨Ø±Ø§Û� Ø¹Û�Ø¯/520-yekishodeh/520-montakhab-maghalat-con-egh-(1)-portal-501-527.docx#_ednref44


8

«ربا و حیله های آن»
رِطَ قَرْضااً بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ سلشَّیْ ءَ بِأَضْعَا ِ قِیمَتِهِ وَ یَشْت9َ« 1»•

أَوْ تَأْجِیلَ دَیْن 
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَادَ « 2»-23125-1•

: بْنِ مُحَمَّد  عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِید  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِتْحَاقَ بْانِ عَمَّاار  قَاالَ
مِائَةَ أَلْافِ دِرْهَام  -طَلَبَ ْ مِنِّی« 3»قُلْ ُ لِأَبِی سلْحَسَنِ ع إِنَّ تَلْسَبِیلَ 

عِینَ أَلْفااً وَ أَبِیعُهَا-عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرََِ آلَا   ا ثَاوْبَ فَأُقْرِضُهَا تِساْ
.بِأَلْفِ دِرْهَم  بِعَشَرَِِ آلَا ِ دِرْهَم  قَالَ لَا بَأْسَ« 4»تُقَوَّمُ -وَشْی 

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
.9-205-5سلکافی -(2)•
(.هامش سلمخطوط)فی نسخة تلسیل -(3)•
.فی سلمصدر زیادِ علی-(4)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
هَاا قَالَ سلْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَسیَة  أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِ« 5»-23126-2•

.وَ سکْتُ ْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ-مِائَةَ أَلْف  وَ بِعْهَا سلثَّوْبَ بِعَشَرَِِ آلَا  
.9ذیل حدیث 9-205-5سلکافی -(5)•
•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم  « 7»وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَسهِیمَ « 6»-23127-3•

رَجُلٌ لَهُ مَالٌ « 8»تُئِلَ : عَنْ مَسْعَدََِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ سللَّهِ ع قَالَ
فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْاهِ سلْمَاالُ لَامْ یَکُانْ-عَلَى رَجُل  مِنْ قِبَلِ عِینَة  عَیَّنَهَا إِیَّاهُ

وْ غَیْارَ أَ یَبِیعُاهُ لُْْلُاْسً أَ-فَأَرَسدَ أَنْ یَقْلِ َ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ-عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ
قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ-مَا یَسْوَى مِائَةَ دِرْهَم  بِأَلْفِ دِرْهَم  وَ یَُْخِّرُهُ-ذَلِكَ

یْ ء  وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ فِای شاَ -قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِی رَضِیَ سللَّهُ عَنْهُ
.کَانَ عَلَیْهِ

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
.49-316-5سلکافی -(6)•
.فی سلمصدر زیادِ عن أبیه-(7)•
(.هامش سلمخطوط)فی نسخة زیادِ عن -(8)•
 55: ، ص18وتائل سلشیعة، ج •

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سلْحَکَمِ عَنْ عَبْادِ سلْمَلِاكِ بْانِ « 3»-23129-5•

أَوْ یَکُونُ لِای -سلْمَالَأُعَیِّنَ هُأَنْ « 4»تَأَلْتُهُ عَنِ سلرَّجُلِ یُرِیدُ : عُتْبَةَ قَالَ
فَیَطْلُ ُ مِنِّی مَالًا أَزِیادُهُ عَلَاى مَاالِیَ سلَّاذِی لِای-عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ

 بِاأَلْفِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَالًا وَ أَبِیعَهُ لُْْلًَُِْ تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَام -عَلَیْهِ
عَلَاى أَنْ أُؤَخِّارَ َ -فَأَقُولَ أَبِیعُكَ هَذِهِ سللُّْْلََُِْ بِاأَلْفِ دِرْهَام -دِرْهَم 

.کَذَس وَ کَذَس شَهْرسً قَالَ لَا بَأْسَ-بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْكَ
.226-52-7سلتهذی  -(3)•
(.هامش سلمخطوط)فی نسخة أرید -(4)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
وَ کَاذَس « 5»رَوَسهُ سلْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّاد  وَ •

.سلَّذِی قَبْلَهُ
.12-206-5سلکافی -(5)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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العینة
:جائ ِسلعینة: سلسادس. 3235•
أن ه و : ، و ق ال بع ا الفقه ا «2»الس ل ه ی : فقال صاحب الصحاح•

. و أزی دیشتری السلعة، ثمّ إذا جا  األجل، باعها على بائعها بمثل ال ثمن أ
«3»
ماادِ 2172/ 6: سلصاحا . سلسالف: سلعیناة بالکسار: قال سلجوهری(. 2)•

(.عین)
نة لحصول و تمّی  عی: فسّره سبن سالثیر فی سلنهایة بهذس سلنحو، ثم قال(. 3)•

ری سنّما سلنقد لصاح  سلعینة، ألن سلعین هو سلمال سلحاضر من سلنقد، و سلمشت
و . 334و 333/ 3: سلنهایة.معجّلةیشتریها لیبیعها بعین حاضرِ تصل إلیه 

.93/ 20: الحظ سلحدسئق سلناضرِ

324: ، ص2؛ ج (الحدیثة-ط )تحریر األح ام الشرعیة على مذهب اإلمامیة 
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الْعِینَةِ
سلْعِینَةِبَابُ •
ر  عِدٌَِّ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ سبْنِ أَبِی عُمَیْا1•

دِ سللَّهِ ع عَنْ حَفْ ِ بْنِ تُوقَةَ عَنِ سلْحُسَیْنِ بْنِ سلْمُنْذِرِ قَالَ قُلْ ُ لِأَبِی عَبْ
مَّ أَبِیعُ هُ إِیَّ ا ُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةص ثُالْعِینَةَیَجِیئُنِی سلرَّجُلُ فَیَطْلُ ُ 

مَ َانِیثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ 
 أَنْا َ قَالَ فَقَالَ إِذَس کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْا َ•

أْسَ قَالَ قُلْ ُ أَیْضاً بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْ َ سشْتَرَیْ َ وَ إِنْ شِئْ َ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَ
فَإِنَّ أَهْلَ سلْمَسْجِدِ یَ ْعُمُونَ أَنَّ هَذَس فَاتِدٌ وَ یَقُولُاونَ إِنْ جَااءَ بِاهِ بَعْادَ 

أَشْهُر  صَلَحَ فَقَالَ إِنَّ هَذَس تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

202: ، ص5؛ ج (اإلسفمیة-ط )ال افی 
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الْعِینَةِ
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد  عَنْ عَلِیِّ بْنِ سلْحَکَمِ عَنْ إِتْمَاعِیلَ بْنِ عَبْادِ سلْخَاالِق2ِ•

قَالَ تَأَلْ ُ أَبَا سلْحَسَنِ ع عَنِ سلْعِینَاةِ وَ قُلْا ُ إِنَّ عَامَّاةَ تُجَّارِنَاا سلْیَاوْمَ 
ا سلرَّجُالُ یُعْطُونَ سلْعِینَةَ فَأَقُ ُّ عَلَیْكَ کَیْفَ تُعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْ ُ یَأْتِینَا

كَ دَهْ سلْمُسَاوِمُ یُرِیدُ سلْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَااعٌ فَیَقُاولُ أُرْبِحُا
مْار  یَازْدَهْ وَ أَقُولُ أَنَا دَهْ دَوَسزْدَهْ فَلَا نَ َسلُ نَتَرَسوَضُ حَتَّى نَتَرَسوَضَ عَلَى أَ
لْحَرِیرُ فَإِذَس فَرَغْنَا قُلْ ُ لَهُ أَیُّ مَتَاع  أَحَ ُّ إِلَیْكَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَكَ فَیَقُولُ س
بَایَعَة  لِأَنَّهُ لَا نَجِدُ شَیْئاً أَقَلَّ وَضِیعَةً مِنْهُ فَأَذْهَ ُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُ

 203: ، ص5، ج (اإلسفمیة-ط )ال افی 
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الْعِینَةِ
ى قَاالَ أَ لَیْسَ إِنْ شِئْ َ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْكَ قُلْ ُ بَلَفَقَالَ •

هِ فَأَذْهَ ُ فَأَشْتَرِی لَهُ ذَلِكَ سلْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِای ءُ بِا
 رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ إِلَى بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا سزْدَدْتُ عَلَیْهِ سلْقَلِیلَ عَلَى سلْمُقَاوَلَةِ وَ

ی لَمْ یَجِدْ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاتَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ فَإِذَس سشْتَرَى مِنِّ
 فَیَأْخُاذُ أَحَدسً أَغْلَى بِهِ مِنَ سلَّذِی سشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنْهُ فَیَجِای ءُ ذَلِاكَ
لَّاا إِلَاى سلدَّرَسهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِ

هِ وَ أَطْلُ ُ إِلَیْاهِ صَاحِ ِ سلْحَرِیرِ قُلْ ُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ سلْبَیْعُ بِ
مِنِّیفَیَقْبَلُهُ 

لَاى لَاوْ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ إِنْ شِئْ َ أَنْ َ لَمْ تَرُدَّ قُلْ ُ بَ•
هِأَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَس إِذَس أَنْ َ لَمْ تَعْدُ هَذَس فَلَا بَأْسَ بِ

 203: ، ص5، ج (اإلسفمیة-ط )ال افی 
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«ربا و حیله های آن»
نِ وَ بِإِتْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ سلْأَشْعَرِیِّ عَنِ سلْحَسَنِ بْ« 6»-23130-6•

عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ سللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْادِ سللَّاهِ عَانْ مُحَمَّادِ بْانِ 
لُ فَیَادْخُ-قُلْ ُ لِلرِّضَا ع سلرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ سلْمَالُ: إِتْحَاقَ بْنِ عَمَّار  قَالَ

وَ-تَسْوَى مِائَاةَ دِرْهَام  بِاأَلْفِ دِرْهَام -عَلَى صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُْْلًَُِْ« 7»
 ُ قَادْ أَمَرَنِای أَبِای فَفَعَلْا-یَُْخِّرُ عَنْهُ سلْمَالَ إِلَى وَقْ   قَالَ لَا بَأْسَ بِاهِ

.وَ زَعَمَ أَنَّهُ تَأَلَ أَبَا سلْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ-ذَلِكَ
.228-53-7سلتهذی  -(6)•
.فی سلمصدر قد حل-(7)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
نَادِهِ « 1»رَوَسهُ سلْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ سلْأَشْعَرِیِّ وَ • دُوقُ بِإِتاْ وَ رَوَسهُ سلصاَّ

.«2»عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِتْحَاقَ بْنِ عَمَّار  نَحْوَهُ 
.10-205-5سلکافی -(1)•
.4033-287-3سلفقیه -(2)•

 56: ، ص18وسائل الشیعة، ج 
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«ربا و حیله های آن»
وَ بِإِتْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْانِ یَحْیَاى عَانْ « 3»-23131-7•

جُال  إِبْرَسهِیمَ بْنِ إِتْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تُلَیْمَانَ سلدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَ
-یقَأَنِّی أُعَامِالُ قَوْمااً أَبِایعُهُمُ سلادَّقِ-کَتَ َ إِلَى سلْعَبْدِ سلصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ

أَلُونِ-عَلَیْهِمْ فِی سلْقَفِی ِ دِرْهَمَیْنِ إِلَى أَجَل  مَعْلُوم -أَرْبَحُ ی أَنْ وَ أَنَّهُمْ تاَ
-أُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ سلدَّقِیقِ دَرَسهِمَ فَهَلْ مِنْ حِیلَة  لَا أَدْخُلُ فِی سلْحَارَسمِ

فِ سلْقَ-فَکَتَ َ إِلَیْهِ أَقْرِضْهُمُ سلدَّرَسهِمَ قَرْضاً فِیا ِ وَ سزْدَدْ عَلَایْهِمْ فِای نِصاْ
.بِقَدْرِ مَا کُنْ َ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ

.195-45-7سلتهذی  -(3)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
وَ یَاأْتِی مَاا یَادُلُّ عَلَیْاهِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً : أَقُولُ•

«5» .
6من هذس سلباب، و فی سلبااب 3من سلباب 2تقدم فی سلحدیث -(4)•

.من أبوسب سلخیار
مان سلبااب 8، 6، 5، 4یاتی ما یدل علیه عموما فی سألحادیث -(5)•

.سلدینمن أبوسب 19

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
دیثی جمله روسیاتی که حیله در ربای قرضی رس تجوی  می کند، حسز •

ی ست  که عبدسلملك بن عُتْبه سز سمام صادق، علیاه سلسا،م، نقال ما
در سین روسیا  عبادسلملك مشاکل خاود و چااره سی رس کاه . نماید

بیان می (ع)سبوحنیفه و سبو یوتف برسی آن یافته سند برسی سمام صادق
[45].سین حل رس تأیید می نمایند( ع)کندو و حضرت

، 2، کتاب سلمضاربة، سبوسب سحکام سلمضاربة، باب13همان، ج . [45]•
.184، ص 2و 1سحادیث 
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«ربا و حیله های آن»
مُحَمَّدُ بْنُ سلْحَسَنِ بِإِتْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ « 3»-24061-2•

: ةَ قَاالَعِیسَى عَنِ سلْحَسَنِ بْنِ سلْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ سلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَ
لَاا أَزَسلُ فَقُلْا ُ إِنِّای-تَأَلْ ُ بَعْضَ هَُْلَاءِ یَعْنِی أَبَا یُوتُفَ وَ أَبَا حَنِیفَةَ

قَاالَ-فَیَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَادْ ذَهَا َ-أَدْفَعُ سلْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَى سلرَّجُلِ
دِ سللَّهِ ع عَنْ فَسَأَلْ ُ أَبَا عَبْ-أَکْثَرَهُ قَرْضاً وَ سلْبَاقِیَ مُضَارَبَةً-فَادْفَعْ إِلَیْهِ

.ذَلِكَ فَقَالَ یَجُوزُ

.455-127-3، و سالتتبصار 832-188-7سلتهذی  -(3)•

19: ، ص19وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
ی می دسد، سو سین بود که وقتی پولی رس به عنوسن مضاربه به کسمشکل •

لاف در بسیاری سز موسرد کار  سر بعد سز مدتی سدعا می کرد که پول ت
شده ست  و در سین هنگام سو مال خود رس سز دت  می دسد بادون آن 

ردیم در که بتوسن آن رس تحصیل کندو زیرس چنان که قب،ً نی  سشااره کا
رفته می مضاربه کار  سر سمین ست  و تخنش بدون نیاز به شاهد پذی

دنِ سز سین رو س ر سدعای تلاف شا( لیس علی سألمین سلّا سلیمین. )شود
مال رس نماید، صاح  مال رسهی برسی باه دتا  آوردن ماال خاود 

هدسری ندسرد، مگر سین که بتوسند کذب سدعای سو یا تقصیر سو رس در نگ
.سز مال با آوردن شاهد به سثبات برتاند
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«ربا و حیله های آن»
دناد کاه و سبویوتف برسی سین مشکل چنین چاره جویی کرسبوحنیفه •

ا س ر بخش سعظم مال رس به عنوسن قرض در سختیار کار  سر قرسر بده ت
تار سز که بسیار کم-تلف شد خود سو ضامن باشد، و بخش دیگر رس 

ذسر که به عنوسن مضاربه به سو بده و چنین قرسر بگ-بخش سول ست  
ت با هر دو بخش تجارت کند و تود آن بین شما دو نفار باه صاور

ود به سین ترتیا  هماان سثاری کاه مطلاوب با. مساوی تقسیم  ردد
ن حاصل می شود، بدون آن که مشکل م بور رخ دهدو زیرس س ر در سی
م حال شخصی سدعای تلف شدن مال رس نماید، نسب  به بخاش سعظا

ه تهم مال که قرض  رفته خود سو مسئول خوسهد بود و تنها نسب  ب
.سندکی سز مال ضامن نمی باشد
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«ربا و حیله های آن»
سین روسی ، سمام صادق، علیاه سلسا،م، چناین رسه حلای رس برستاس •

[46].تأیید می فرمایند
.همان. [46]•
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«ربا و حیله های آن»
ر مالکیا  در  ذشته  فتیم که تود مال در مضاربه به تبع سصل آن د•

صاح  مال می باشدو و س ر بخشی سز آن باه عامال پردسخا  مای 
. شود، در وسقع سجرت کار سو می باشد
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«ربا و حیله های آن»
و قرض بدهاد« حمید»نود ه سرتومان به « تعید»سین وصف س ر با •

ر ده ه سر تومان نی  به عنوسن مضاربه در سختیار سو قرسر دهد که با ها
دو مال تجارت نماید، تهم تعید سز تود مجموع مال فقط ده درصد

.آن خوسهد بود
ی حال س ر سو با حمید شرط کند که تود بین آن دو به طاور مسااو•

وط باه تقسیم  ردد، در وسقع چهل درصد تود سضافی برسی تعید مرب
. قرض می شود هر چند در ظاهر تمام تود به مضاربه مرتبط ستا 

وسناد چنین رسهی رس پذیرفته سند، شاخ  مای ت( ع)بنابرسین، س ر سمام
.نتیجة ربای قرضی رس سز سین طریق تحصیل نماید
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«ربا و حیله های آن»
سما .  سین روسی  در هر دو نقل آن تا عبدسلملك بن عُتْبه تام ستتند •

عُتباه یکای عبادسلملك بان: عبدسلملك بن عُتْبه نام دو نفر می باشد
ه هاشمی لهبی که کسی سو رس توثیق نکارده و ماورد سعتمااد نشامرد

نجاشای سو دیگری عبدسلملك بن عُتْبه نخعی صیرفی کوفی که. ست 
[47].رس توثیق نموده ست 

تاماء سلنجاشی سبوسلعباس سحمدبن علی بن سلعباس، فهرتا  س. [47]•
، مکتبااة 628، عاادد166، ص (فهاارس سلنجاشاای)مصاانفی سلشاایعة 

.ق1398سلدسوری، سفس  چاپ تنگی هند، 
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عبدالملک بن عُتبه
باس بان عن أبی جعفر و أبی عبد سهلل علیهما سلس،م ذکره أبو سلعروى •

لیس لاه تعید فیمن روى عن أبی عبد سهلل و أبی جعفر علیهما سلس،م
. کتاب

ك بان سلکتاب سلذی ینس  إلى عبد سلملك بن عتبة هو لعباد سلملاو •
ی سلحسان عتبة سلنخعی صیرفی کوفی ثقة روى عن أبی عبد سهلل و أبا

سهلل أخبرنا أباو عباد. له هذس سلکتاب یرویه عنه جماعة. علیهما سلس،م
حادثنا محماد بان جعفار: حدثنا علی بن حاتم قاال: بن شاذسن قال

بان حدثنا سلحسن: حدثنا عبد سهلل بن محمد بن خالد قال: سلرزسز قال
. علی سبن بن  إلیاس عن عبد سلملك بن عتبة بکتابه

239/العینباب/النجاشیرجال
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عبدالملک بن عُتبه
عبد سلملك بن عتبة سلنخعی سلصیرفی -1•
له کتاب کوفی ثقة روى عن أبی عبد سهلل و أبی سلحسن علیهما سلس،م•

قطاة تحتهاا ینس  إلى عبد سلملك بن عتبة سلهاشمی سللهبی بالباء سلمن
یس لاه نقطة بعد سلهاء و لیس سلکتاب له بل للنخعی و هذس سلهاشمی لا
. ،مکتاب و کان یروی عن سلباقر علیه سلس،م و سلصادق علیه سلس

114/عبدالملکالخامسالباب.../عشرالثامنالفصل/الخفصةللحلی
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«ربا و حیله های آن»
ر سز آنجا که نخعی دسرسی کتاب و هاشمی فاقد آن ست ، س ار دلکن •

ذکار نام عبدسلملك بن عُتْبه بادون لقا -روسیتی مانند سین حدیث 
شود، مقصود همان نخعی خوسهد بود، زیرس روسی  غالبااً سز صااح  

بناابرسین، [48].کتاب که معرو  و شناخته شده ست ، نقل می  ردد
ز در روسی  م بور رسوی همان عبدسلملك بن عُتْبه نخعای و روسیا  س

.نظر تند معتبر می باشد
، چااپ 24-23، صا  11معجم رجال سلحدیث، ج .  .ر. [48]•

معجام : )در سدسمه سز سیان کتااب باه شاکل. ]ق1403توم، بیروت، 
.[یاد خوسهیم کرد( سلرجال
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«ربا و حیله های آن»
در سین سمر چی ی ست  که شوسهد کلّی بر آن دالل  دسرد، ولایسلبته •

عیف وجود دسرد که چنین سحتمالی رس تضخصوص سین مورد نکته سی
سز می کندو و آن سین که همین مضمون سز عبدسلملك بن عُتْبه هاشمی

[49].*ست نی  نقل شده ( ع)سمام کاظم
، ص 4، حادیث2، کتاب سلمضاربة، باب13وتائل سلشیعة، ج . [49]•

184.
ق ل ل ن عبدالملک بن عتبه هاشمی از امام کاام علی ه الس فم ن*•

ک ه النخعی استعبدالملک بن عتبه نمی کند، پس ااهراص این همان 
و چون کتاب به غلط به هاشمی نسبت داد  شد ، ای ن روای ت ب ه ا

.نسبت داد  شد  است
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«ربا و حیله های آن»
ماان دلیل سین سمر که مقصود سز عبدسلملك بن عتبه در آن روسی  هو •

ه هاشمی ست ، سین می باشد که رسوی سز سو علی بن حکم ست  که با
[50].کثرت سز هاشمی نقل می نماید

.24، ص 11معجم سلرجال، ج . [50]•
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«ربا و حیله های آن»
سین مضمون در روسیتی که شاوسهد سقتضاا مای کناد رسوی آن وجود •

بیه به عبدسلملك بن عتبه هاشمی باشد سز یك تو و وجود مضامین ش
، سز [51]سین، پیرسمون حیله در ربا سز عبادسلملك بان عتباه هاشامی

ملك توی دیگر، سین سحتمال رس تقوی  می کند که مقصاود سز عبادسل
.بن عتبه در روسی  مورد بحث نی  همان هاشمی باشد

، 3، حدیث2، کتاب سلمضاربة، باب 13وتائل سلشیعه، ج ( سلف. [51]•
.184ص 

و ص 5، حادیث 9، سباوسب سحکاام سلعقاود، بااب 12همان، ج ( ب•
380.
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«ربا و حیله های آن»
س ر سین نکتاه رس بذاذیریم آن روسیا  سز درجاة سعتباار تااقطحال •

س ر« رباای قرضای»خوسهد شدو و تنها روسی  معتبری کاه حیلاه در 
.بن عمّار خوسهد باودتجوی  می کند همان حدیث محمدبن ستحاق

سرد و س ر سین سحتمال رس نذذیریم روسیات معتبری که در سیان ماورد و
شده ست  منحصر در روسی  محمدبن ستاحاق بان عمّاار و روسیا  

ی کاه عبدسلملك بن عتبه خوسهد بود، و در هر حال دلیل معتبر دیگر
.حیله رس در سین مورد تجوی  کند، وجود ندسرد
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«ربا و حیله های آن»
سیاان توضاایح آشااکار ستاا  کااه سدعااای کثاارت روسیااات بااا •

که موج  [53]صحیح نیس ، چه رتد به توستر سین سخبار[52]حیله
س نیا  باه زیرس س ر سخبار غیرمعتبر ر! قطع و یقین به جوسز حیله باشد

.سین دو روسی  سضافه کنیم چنین یقینی حاصل نخوسهد شد
.38، ص 5مفتا  سلکرسمة، ج .  .ر. [52]•
، 3، حادیث 1، سبوسب سلربا، بااب 12وتائل سلشیعه، ج .  .ر. [53]•

.423تعلیقة شیخ حرّ در سین محل، ص 
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«ربا و حیله های آن»

« رب ای مع املی»مانن د « رب ای قری ی»اگر حرم ت در هر حال، •
باه ، به ستتناد همین یك یا دو روسی  مای تاوسن حکامتعبدی باشد

باار جوسز حیله در آن نمود، زیرس در سین صورت تعارضی بین سین سخ
.و سدلّه سی که ربای قرضی رس تحریم می کند، وجود نخوسهد دسش 
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«ربا و حیله های آن»
باه و تحریم در آناگر حرمت ربای قریی تعبدی محا نباشد سما •

بد حکم باه یك نکته عق،یی تعلّق  رفته باشد که در هر جا تحقق یا
قرضی و سدلاة حرما  آن حرم  شود، بین روسیات حیله در ربای 

تعارض خوسهد بودو زیرس در سین صاورت سدلاة جاوسز حیلاه هماان 
آن چی ی رس جای  می کند که روسیات تحریم ربای قرضی بر حرم 

.دالل  دسرد
:توضیح مطل  سین ست  که•
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«ربا و حیله های آن»
ا در مورد جوسز حیله در ربای قرضی یا عدم آن بر آن چه مقضاوت •

. سز سدلة حرم  سین ربا ستتظهار می کنیم توقف دسرد
شاده مستفاد سز آنها فقط حرم  قرضی که شرط منفعتای در آنس ر •

باشد، باشد، و هرجا چنین عنوسنی تحقق پیدس نکرد، مشمول سین سدله ن
ودو دیگر در حکم به جوسز حیله حتی محتاج به روسیا  نخاوسهیم با

ر زیرس در سین صورت دلیل تحریم قاصر ست  و عمومات معام،ت با
. صح  رسههای فرسر دالل  دسرد
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«ربا و حیله های آن»
و سین حال س ر روسیتی دالل  بر جوسز حیله کناد، هایچ تعاارضدر •

تنافیی با سدلّة حرم  نخوسهد دسش و درت  همانند آن چه در رباای
. معاملی بیان شد

یم کاه س ر سز سدلة تحریم ربای قرضی حرم  سمری رس ستتفاده کنولی •
در وجود دسشته باشد سما منحصار« قرض به شرط منفع »در ضمن 

کناد و آن نباشد، دیگر دلیل حرم  به سین مورد سختصاص پیدس نمی
ند هرجا که آن نکته تحقق یابد ، حرم  نی  حاصل خوسهدبود، هر چ

.نباشد« قرض به شرط منفع »
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«ربا و حیله های آن»
ه رس به عنوسن مثال س ر سز سدلة تحریم ربای قرضای عرفااً سیان نکتا•

تاود تارمایة خاارج سز جریاان در »ستتفاده کنیم که شارع مقدس 
خ رس نذذیرفته و تحریم کرده ست ، هر جا چنین سماری ر« طول زمان

. دهد، حرسم خوسهد بود
س ر صاح ِ خانه، خانة خود رس در سزسی مقدسری پول که قارض پس •

می  یرد سرزسنتر سجاره دهد، سین سجاره حرسم خوسهد بود، زیارس ماباه 
تاود »سلتفاوت مال سالجارِ فعلی با ماال سالجاارِ وسقعای در وسقاع 

.خوسهد بود« ترمایة خارج سز جریان در طول زمان
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«ربا و حیله های آن»
ند باین سین صورت، س ر روسیتی حیله رس در ربای قرضی تجوی  کدر •

یل آن و سدلة تحریم سین ربا تعارض خوسهد بود، زیرس در نظر عر  دل
جوسز حیله همان نکته سی رس جای  می شمارد که سدلاة حرما  آن رس 

.تحریم کرده سند
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«ربا و حیله های آن»
نوب  باه که تعارض بین سین دو دتته سز سخبار ستتقرسر یابد،هنگامی •

گری جستجوی مرجّح می رتد، تا معلوم شود آیا یکی سز آنها بر دی
اترجیح دسرد تا بدسن سخذ شود یا خیر
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«ربا و حیله های آن»
عاملی که برسی ترجیح در سیان صاورت معرفای شاده ستا ،سولین •

پس س ر ظاهر قرآن با یاك  اروه سز [54].موسفق  با قرآن می باشد
.سین روسیات موسفق باشد، آن دتته رس سخذ خوسهیم کرد

هستند « یربای قرض»بنابرسین، باید بررتی کنیم آیا آیات ربا شامل •
باه یا به ربای معاملی سختصاص دسرندا آیا در صورت شمول نسب 

، ربای متعار  در زمان ماا رس کاه در آن سز سبتادسی «ربای قرضی»
اقرض شرط منفع  وجود دسرد در برمی  یرند یا خیر

، کتااب سلقضااء، سباوسب صافات 18وتائل سلشایعه، ج .  .ر. [54]•
.89-75، ص  9قاضی، باب 
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