


92

اکبرفقه27-3-99
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«ربا و حیله های آن»
تعالیباسمه •
•

«ربا و حیله های آن»•
تهرانیمهدی هادوی •
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«ربا و حیله های آن»
در ربای قرضیحیله •
ه آیا حیله در ربای قرضی مانند ربای معاملی جاای  اتا ا ا ار با•

باای روایات نظر کنیم به اخباری برخورد خواهیم کرد که حیله در ر
. قرضی را تجوی  می نماید
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«ربا و حیله های آن»
ن روایتی که شیخ طوتی به تند خود از احمدبن محماد از ابامانند •

ه با: ابی عمیر از محمدبن اتحاق بن عمّار نقل می کند، او می  ویاد
من از مردی مقداری پول طلا  دارم، او : عرض کردم( ع)امام کاظم
مهل  طل  را زیاد کن و در ازای آن مان باه تاو تاود »: می  وید

، من نی  لباتی که ه ار درهام ارز  دارد باه ده ها ار «خواهم داد
. می فروشم و به او مهل  بیشاتری مای دهام( یا بیس  ه ار)درهم 

[43].اشکالی ندارد: فرمودند( ع)حضرت
، 4، حدیث 9، ابواب احکام العقود، باب 12وتائل الشیعه، ج . [43]•
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«ربا و حیله های آن»
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِتْنَادِهِ عَنْ أَحْمَادَ بْانِ مُحَمَّاد  « 1»-23128-4•

: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِتْحَاقَ بْنِ عَمَّار  قَالَ
بِهَاا فَیَقُولُ أَخِّرْنِی-لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُقُلْ ُ •

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، الکافی 227-52-7التهذی  -(1)•
(.هامش المخطوط)فی نسخة حبة -(2)•

55: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
در این روای  که از جه  تند هیچ اشکالی در آن نیسا ، شاخ •

ی رباا-قرض دهنده به جای  رفتن تود در ازای تأخیر مهل  کاه 
رض کاالیی را به چندین برابار قیما  واقعای باه قا-قرضی ات  

.د یرنده می فروشد و همان تود را از این طریق تحصیل می کن
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«ربا و حیله های آن»
این مضمون در چند روای  دیگر نی  وارد شاده اتا و ولایمشابه •

[44].*باشدهیچ یك از آنها در تند معتبری نمی 
-379صا  7و 6و 5و 4و 3و 2و 1همان، احادیاث . [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
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«ربا و حیله های آن»
رِطَ قَرْضااً بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَبِیعَ الشَّیْ 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 الْحَسَنِ 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»
.9-205-5الکافی -(2)•
(.هامش المخطوط)فی نسخة تلسیل -(3)•
.فی المصدر زیادِ علی-(4)•

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

.وَ اکْتُ ْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ-مِائَةَ أَلْف  وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَِِ آلَا  
.9ذیل حدیث 9-205-5الکافی -(5)•
•

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

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

وْ غَیْارَ أَ یَبِیعُاهُ لُْْلُاْاً أَ-فَأَرَادَ 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 اللَّهُ عَنْهُ
.کَانَ عَلَیْهِ

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

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

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

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

.کَذَا وَ کَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ-بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْكَ
.226-52-7التهذی  -(3)•
(.هامش المخطوط)فی نسخة أرید -(4)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 



15

«ربا و حیله های آن»
وَ کَاذَا « 5»رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّاد  وَ •

.الَّذِی قَبْلَهُ
.12-206-5الکافی -(5)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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العینة
:جائ ِالعینة: السادس. 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: الصاحا . السالف: العیناة بالکسار: قال الجوهری(. 2)•

(.عین)
نة لحصول و تمّی  عی: فسّره ابن االثیر فی النهایة بهذا النحو، ثم قال(. 3)•

ری انّما النقد لصاح  العینة، ألن العین هو المال الحاضر من النقد، و المشت
و . 334و 333/ 3: النهایة.معجّلةیشتریها لیبیعها بعین حاضرِ تصل إلیه 

.93/ 20: الحظ الحدائق الناضرِ

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

دِ اللَّهِ ع عَنْ حَفْ ِ بْنِ تُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْ ُ لِأَبِی عَبْ
مَّ أَبِیعُ هُ إِیَّ ا ُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةص ثُالْعِینَةَیَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُ ُ 

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

أْسَ قَالَ قُلْ ُ أَیْضاً بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْ َ اشْتَرَیْ َ وَ إِنْ شِئْ َ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَ
فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَ ْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاتِدٌ وَ یَقُولُاونَ إِنْ جَااءَ بِاهِ بَعْادَ 

أَشْهُر  صَلَحَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

202: ، ص5؛ ج (اإلسفمیة-ط )ال افی 
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الْعِینَةِ
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد  عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِتْمَاعِیلَ بْنِ عَبْادِ الْخَاالِق2ِ•

قَالَ تَأَلْ ُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعِینَاةِ وَ قُلْا ُ إِنَّ عَامَّاةَ تُجَّارِنَاا الْیَاوْمَ 
ا الرَّجُالُ یُعْطُونَ الْعِینَةَ فَأَقُ ُّ عَلَیْكَ کَیْفَ تُعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْ ُ یَأْتِینَا

كَ دَهْ الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَااعٌ فَیَقُاولُ أُرْبِحُا
مْار  یَازْدَهْ وَ أَقُولُ أَنَا دَهْ دَوَازْدَهْ فَلَا نَ َالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّى نَتَرَاوَضَ عَلَى أَ
لْحَرِیرُ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْ ُ لَهُ أَیُّ مَتَاع  أَحَ ُّ إِلَیْكَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَكَ فَیَقُولُ ا
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 الْحَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِای ءُ بِا
 رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ إِلَى بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ وَ

ی لَمْ یَجِدْ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاتَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ فَإِذَا اشْتَرَى مِنِّ
 فَیَأْخُاذُ أَحَداً أَغْلَى بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنْهُ فَیَجِای ءُ ذَلِاكَ
لَّاا إِلَاى الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُحِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِ

هِ وَ أَطْلُ ُ إِلَیْاهِ صَاحِ ِ الْحَرِیرِ قُلْ ُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْعُ 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 بِهَذَا إِذَا أَنْ َ لَمْ تَعْدُ هَذَا 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 الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْ« 6»-23130-6•

عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْادِ اللَّاهِ عَانْ مُحَمَّادِ بْانِ 
لُ فَیَادْخُ-قُلْ ُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ: إِتْحَاقَ بْنِ عَمَّار  قَالَ

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

.وَ زَعَمَ أَنَّهُ تَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ-ذَلِكَ
.228-53-7التهذی  -(6)•
.فی المصدر قد حل-(7)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
نَادِهِ « 1»رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ • دُوقُ بِإِتاْ وَ رَوَاهُ الصاَّ

.«2»عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِتْحَاقَ بْنِ عَمَّار  نَحْوَهُ 
.10-205-5الکافی -(1)•
.4033-287-3الفقیه -(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  إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِتْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَ
-یقَأَنِّی أُعَامِالُ قَوْمااً أَبِایعُهُمُ الادَّقِ-کَتَ َ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ

أَلُونِ-عَلَیْهِمْ فِی الْقَفِی ِ دِرْهَمَیْنِ إِلَى أَجَل  مَعْلُوم -أَرْبَحُ ی أَنْ وَ أَنَّهُمْ تاَ
-أُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِیقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ مِنْ حِیلَة  لَا أَدْخُلُ فِی الْحَارَامِ

فِ الْقَ-فَکَتَ َ إِلَیْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً فِیا ِ وَ ازْدَدْ عَلَایْهِمْ فِای نِصاْ
.بِقَدْرِ مَا کُنْ َ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ

.195-45-7التهذی  -(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 هذا الباب، و فی البااب 3من الباب 2تقدم فی الحدیث -(4)•

.من أبواب الخیار
مان البااب 8، 6، 5، 4یاتی ما یدل علیه عموما فی األحادیث -(5)•

.الدینمن أبواب 19

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

ی ات  که عبدالملك بن عُتْبه از امام صادق، علیاه السا،م، نقال ما
در این روایا  عبادالملك مشاکل خاود و چااره ای را کاه . نماید

بیان می (ع)ابوحنیفه و ابو یوتف برای آن یافته اند برای امام صادق
[45].این حل را تأیید می نمایند( ع)کندو و حضرت

، 2، کتاب المضاربة، ابواب احکام المضاربة، باب13همان، ج . [45]•
.184، ص 2و 1احادیث 
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«ربا و حیله های آن»
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِتْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ « 3»-24061-2•

: ةَ قَاالَعِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَ
لَاا أَزَالُ فَقُلْا ُ إِنِّای-تَأَلْ ُ بَعْضَ هَُْلَاءِ یَعْنِی أَبَا یُوتُفَ وَ أَبَا حَنِیفَةَ

قَاالَ-فَیَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَادْ ذَهَا َ-أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَى الرَّجُلِ
دِ اللَّهِ ع عَنْ فَسَأَلْ ُ أَبَا عَبْ-أَکْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ مُضَارَبَةً-فَادْفَعْ إِلَیْهِ

.ذَلِكَ فَقَالَ یَجُوزُ

.455-127-3، و االتتبصار 832-188-7التهذی  -(3)•

19: ، ص19وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
ی می داد، او این بود که وقتی پولی را به عنوان مضاربه به کسمشکل •

لاف در بسیاری از موارد کار  ار بعد از مدتی ادعا می کرد که پول ت
شده ات  و در این هنگام او مال خود را از دت  می داد بادون آن 

ردیم در که بتوان آن را تحصیل کندو زیرا چنان که قب،ً نی  اشااره کا
رفته می مضاربه کار  ار امین ات  و تخنش بدون نیاز به شاهد پذی

دنِ از این رو ا ر ادعای تلاف شا( لیس علی األمین الّا الیمین. )شود
مال را نماید، صاح  مال راهی برای باه دتا  آوردن ماال خاود 

هداری ندارد، مگر این که بتواند کذب ادعای او یا تقصیر او را در نگ
.از مال با آوردن شاهد به اثبات برتاند
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«ربا و حیله های آن»
دناد کاه و ابویوتف برای این مشکل چنین چاره جویی کرابوحنیفه •

ا ا ر بخش اعظم مال را به عنوان قرض در اختیار کار  ار قرار بده ت
تار از که بسیار کم-تلف شد خود او ضامن باشد، و بخش دیگر را 

ذار که به عنوان مضاربه به او بده و چنین قرار بگ-بخش اول ات  
ت با هر دو بخش تجارت کند و تود آن بین شما دو نفار باه صاور

ود به این ترتیا  هماان اثاری کاه مطلاوب با. مساوی تقسیم  ردد
ن حاصل می شود، بدون آن که مشکل م بور رخ دهدو زیرا ا ر در ای
م حال شخصی ادعای تلف شدن مال را نماید، نسب  به بخاش اعظا

ه تهم مال که قرض  رفته خود او مسئول خواهد بود و تنها نسب  ب
.اندکی از مال ضامن نمی باشد



28

«ربا و حیله های آن»
این روای ، امام صادق، علیاه السا،م، چناین راه حلای را براتاس •

[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 اصل آن د•

صاح  مال می باشدو و ا ر بخشی از آن باه عامال پرداخا  مای 
. شود، در واقع اجرت کار او می باشد
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«ربا و حیله های آن»
و قرض بدهاد« حمید»نود ه ارتومان به « تعید»این وصف ا ر با •

ر ده ه ار تومان نی  به عنوان مضاربه در اختیار او قرار دهد که با ها
دو مال تجارت نماید، تهم تعید از تود مجموع مال فقط ده درصد

.آن خواهد بود
ی حال ا ر او با حمید شرط کند که تود بین آن دو به طاور مسااو•

وط باه تقسیم  ردد، در واقع چهل درصد تود اضافی برای تعید مرب
. قرض می شود هر چند در ظاهر تمام تود به مضاربه مرتبط اتا 

واناد چنین راهی را پذیرفته اند، شاخ  مای ت( ع)بنابراین، ا ر امام
.نتیجة ربای قرضی را از این طریق تحصیل نماید
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«ربا و حیله های آن»
اما .  این روای  در هر دو نقل آن تا عبدالملك بن عُتْبه تام اتتند •

عُتباه یکای عبادالملك بان: عبدالملك بن عُتْبه نام دو نفر می باشد
ه هاشمی لهبی که کسی او را توثیق نکارده و ماورد اعتمااد نشامرد

نجاشای او دیگری عبدالملك بن عُتْبه نخعی صیرفی کوفی که. ات 
[47].را توثیق نموده ات 

تاماء النجاشی ابوالعباس احمدبن علی بن العباس، فهرتا  ا. [47]•
، مکتبااة 628، عاادد166، ص (فهاارس النجاشاای)مصاانفی الشاایعة 

.ق1398الداوری، افس  چاپ تنگی هند، 
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عبدالملک بن عُتبه
باس بان عن أبی جعفر و أبی عبد اهلل علیهما الس،م ذکره أبو العروى •

لیس لاه تعید فیمن روى عن أبی عبد اهلل و أبی جعفر علیهما الس،م
. کتاب

ك بان الکتاب الذی ینس  إلى عبد الملك بن عتبة هو لعباد الملاو •
ی الحسان عتبة النخعی صیرفی کوفی ثقة روى عن أبی عبد اهلل و أبا

اهلل أخبرنا أباو عباد. له هذا الکتاب یرویه عنه جماعة. علیهما الس،م
حادثنا محماد بان جعفار: حدثنا علی بن حاتم قاال: بن شاذان قال

بان حدثنا الحسن: حدثنا عبد اهلل بن محمد بن خالد قال: الرزاز قال
. علی ابن بن  إلیاس عن عبد الملك بن عتبة بکتابه

239/العینباب/النجاشیرجال
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عبدالملک بن عُتبه
عبد الملك بن عتبة النخعی الصیرفی -1•
له کتاب کوفی ثقة روى عن أبی عبد اهلل و أبی الحسن علیهما الس،م•

قطاة تحتهاا ینس  إلى عبد الملك بن عتبة الهاشمی اللهبی بالباء المن
یس لاه نقطة بعد الهاء و لیس الکتاب له بل للنخعی و هذا الهاشمی لا
. ،مکتاب و کان یروی عن الباقر علیه الس،م و الصادق علیه الس

114/عبدالملکالخامسالباب.../عشرالثامنالفصل/الخفصةللحلی
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«ربا و حیله های آن»
ر از آنجا که نخعی دارای کتاب و هاشمی فاقد آن ات ، ا ار دلکن •

ذکار نام عبدالملك بن عُتْبه بادون لقا -روایتی مانند این حدیث 
شود، مقصود همان نخعی خواهد بود، زیرا روای  غالبااً از صااح  

بناابراین، [48].کتاب که معرو  و شناخته شده ات ، نقل می  ردد
ز در روای  م بور راوی همان عبدالملك بن عُتْبه نخعای و روایا  ا

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

معجام : )در ادامه از ایان کتااب باه شاکل. ]ق1403توم، بیروت، 
.[یاد خواهیم کرد( الرجال
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«ربا و حیله های آن»
در این امر چی ی ات  که شواهد کلّی بر آن دالل  دارد، ولایالبته •

عیف وجود دارد که چنین احتمالی را تضخصوص این مورد نکته ای
از می کندو و آن این که همین مضمون از عبدالملك بن عُتْبه هاشمی

[49].*ات نی  نقل شده ( ع)امام کاظم
، ص 4، حادیث2، کتاب المضاربة، باب13وتائل الشیعة، 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 این امر که مقصود از عبدالملك بن عتبه در آن روای  هو •

ه هاشمی ات ، این می باشد که راوی از او علی بن حکم ات  که با
[50].کثرت از هاشمی نقل می نماید

.24، ص 11معجم الرجال، ج . [50]•
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«ربا و حیله های آن»
این مضمون در روایتی که شاواهد اقتضاا مای کناد راوی آن وجود •

بیه به عبدالملك بن عتبه هاشمی باشد از یك تو و وجود مضامین ش
، از [51]این، پیرامون حیله در ربا از عبادالملك بان عتباه هاشامی

ملك توی دیگر، این احتمال را تقوی  می کند که مقصاود از عبادال
.بن عتبه در روای  مورد بحث نی  همان هاشمی باشد

، 3، حدیث2، کتاب المضاربة، باب 13وتائل الشیعه، ج ( الف. [51]•
.184ص 

و ص 5، حادیث 9، اباواب احکاام العقاود، بااب 12همان، ج ( ب•
380.
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«ربا و حیله های آن»
ا ر این نکتاه را بذاذیریم آن روایا  از درجاة اعتباار تااقطحال •

ا ر« رباای قرضای»خواهد شدو و تنها روای  معتبری کاه حیلاه در 
.بن عمّار خواهد باودتجوی  می کند همان حدیث محمدبن اتحاق

ارد و ا ر این احتمال را نذذیریم روایات معتبری که در ایان ماورد و
شده ات  منحصر در روای  محمدبن اتاحاق بان عمّاار و روایا  

ی کاه عبدالملك بن عتبه خواهد بود، و در هر حال دلیل معتبر دیگر
.حیله را در این مورد تجوی  کند، وجود ندارد
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«ربا و حیله های آن»
ایاان توضاایح آشااکار اتاا  کااه ادعااای کثاارت روایااات بااا •

که موج  [53]صحیح نیس ، چه رتد به تواتر این اخبار[52]حیله
ا نیا  باه زیرا ا ر اخبار غیرمعتبر ر! قطع و یقین به جواز حیله باشد

.این دو روای  اضافه کنیم چنین یقینی حاصل نخواهد شد
.38، ص 5مفتا  الکرامة، ج .  .ر. [52]•
، 3، حادیث 1، ابواب الربا، بااب 12وتائل الشیعه، ج .  .ر. [53]•

.423تعلیقة شیخ حرّ در این 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 اتتناد همین یك یا دو روای  مای تاوان حکامتعبدی باشد

باار جواز حیله در آن نمود، زیرا در این صورت تعارضی بین این اخ
.و ادلّه ای که ربای قرضی را تحریم می کند، وجود نخواهد داش 
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«ربا و حیله های آن»
باه و تحریم در آناگر حرمت ربای قریی تعبدی محا نباشد اما •

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

تعارض خواهد بودو زیرا در این صاورت ادلاة جاواز حیلاه هماان 
آن چی ی را جای  می کند که روایات تحریم ربای قرضی بر حرم 

.دالل  دارد
:توضیح مطل  این ات  که•
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«ربا و حیله های آن»
ا در مورد جواز حیله در ربای قرضی یا عدم آن بر آن چه مقضاوت •

. از ادلة حرم  این ربا اتتظهار می کنیم توقف دارد
شاده مستفاد از آنها فقط حرم  قرضی که شرط منفعتای در آنا ر •

باشد، باشد، و هرجا چنین عنوانی تحقق پیدا نکرد، مشمول این ادله ن
ودو دیگر در حکم به جواز حیله حتی محتاج به روایا  نخاواهیم با

ر زیرا در این صورت دلیل تحریم قاصر ات  و عمومات معام،ت با
. صح  راههای فرار دالل  دارد
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«ربا و حیله های آن»
و این حال ا ر روایتی دالل  بر جواز حیله کناد، هایچ تعاارضدر •

تنافیی با ادلّة حرم  نخواهد داش و درت  همانند آن چه در رباای
. معاملی بیان شد

یم کاه ا ر از ادلة تحریم ربای قرضی حرم  امری را اتتفاده کنولی •
در وجود داشته باشد اما منحصار« قرض به شرط منفع »در ضمن 

کناد و آن نباشد، دیگر دلیل حرم  به این مورد اختصاص پیدا نمی
ند هرجا که آن نکته تحقق یابد ، حرم  نی  حاصل خواهدبود، هر چ

.نباشد« قرض به شرط منفع »
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«ربا و حیله های آن»
ه را به عنوان مثال ا ر از ادلة تحریم ربای قرضای عرفااً ایان نکتا•

تاود تارمایة خاارج از جریاان در »اتتفاده کنیم که شارع مقدس 
خ را نذذیرفته و تحریم کرده ات ، هر جا چنین اماری ر« طول زمان

. دهد، حرام خواهد بود
ا ر صاح ِ خانه، خانة خود را در ازای مقداری پول که قارض پس •

می  یرد ارزانتر اجاره دهد، این اجاره حرام خواهد بود، زیارا ماباه 
تاود »التفاوت مال االجارِ فعلی با ماال االجاارِ واقعای در واقاع 

.خواهد بود« ترمایة خارج از جریان در طول زمان
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«ربا و حیله های آن»
ند باین این صورت، ا ر روایتی حیله را در ربای قرضی تجوی  کدر •

یل آن و ادلة تحریم این ربا تعارض خواهد بود، زیرا در نظر عر  دل
جواز حیله همان نکته ای را جای  می شمارد که ادلاة حرما  آن را 

.تحریم کرده اند
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«ربا و حیله های آن»
نوب  باه که تعارض بین این دو دتته از اخبار اتتقرار یابد،هنگامی •

گری جستجوی مرجّح می رتد، تا معلوم شود آیا یکی از آنها بر دی
اترجیح دارد تا بدان اخذ شود یا خیر
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«ربا و حیله های آن»
عاملی که برای ترجیح در ایان صاورت معرفای شاده اتا ،اولین •

پس ا ر ظاهر قرآن با یاك  اروه از [54].موافق  با قرآن می باشد
.این روایات موافق باشد، آن دتته را اخذ خواهیم کرد

هستند « یربای قرض»بنابراین، باید بررتی کنیم آیا آیات ربا شامل •
باه یا به ربای معاملی اختصاص دارندا آیا در صورت شمول نسب 

، ربای متعار  در زمان ماا را کاه در آن از ابتادای «ربای قرضی»
اقرض شرط منفع  وجود دارد در برمی  یرند یا خیر

، کتااب القضااء، اباواب صافات 18وتائل الشایعه، ج .  .ر. [54]•
.89-75، ص  9قاضی، باب 
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«ربا و حیله های آن»
آیات ربا•
ه آیاه یاا آیادر بررتی آیات ربا برای ما اهمی  دارد، یافتن آنچه •

ر داللا  کنادو ها« قرض به شرط منفع »هایی ات  که بر حرم  
باه چند اختصاص بدان نداشته باشد، زیرا ما در این بحث از آیاات

  کاه عنوان مرجّح اتتفاده می کنیم و در ترجیح این مقدار کافی ات
از دو دتته روای  متعارض یك  روه آن با عموم یاا اطا،ق قارآن 

.موافق باشد
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«ربا و حیله های آن»
جه نمود اینجا الزم ات  قبل از پرداختن به آیات به یك نکته تودر •

ماندن در ربای قرضی ات ، به  ونه ای که فه« ربا»و آن ظهور لفظ 
افی می غیر این معنا به وتیلة آن محتاج به اقامة قرینه و توضیح اض

. باشد
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«ربا و حیله های آن»
در که در صا-امر مطل  جدیدی نیس و و ا ر به تاریخچة ربا این •

ایان مراجعه شود خود  واه روشنی بر-این نوشتار بدان اشاره شد 
ادعا خواهد بود با این وصف، آن چه در جاهلیا  مرتاوم باوده و 

ه ات  می  فتند نی  همین ربای قرضی بود« ربا»اعراب جاهل بدان 
هرچند در این میان برخی از دانشمندان تانی ادعاا کارده اناد کاه 

با ربای مرتوم در زمان ما تفااوت داشاته و بادین« ربای جاهلی»
ری شکل بوده ات  که شخ  بدون شرط منفع ، مالی را باه دیگا
ن و قرض می داده و بعد از پایان مهل  قرض  یرنده را بین ادای دی

[55].پرداختن تودی در ازای تأخیر آن مخیّر می کرده ات 
.223، ص 3مصادرالحق، مجلد اول، ج .  .ر. [55]•
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«ربا و حیله های آن»
امل شا« رباای جااهلی»اینان با این توضیح نتیجه  رفته اناد کاه •

د، که در آن از ابتدا شرط تاود شاده باشا« قرض به شرط منفع »
نمی شده ات و و از آنجا که آیات ناظر به هماین رباا مای باشاند، 

[56].شمولی نسب  به ربای مرتوم در زمان ما نخواهند داش 
.همان( الف. [56]•
، 14الجواهری حسن محمادتقی، الرباا فقیهیااً و اقتصاادیاً، ص ( ب•

در اداماه از ایان کتااب باه . ]ق1405مطبعة خیام، قم، چاپ اول، 
.[یاد خواهیم کرد( الربا فقیهیاً و اقتصادیاً: )شکل

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#_edn56
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#_ednref56


52

«ربا و حیله های آن»
ه حالی که شرط منفع  چه از ابتدای قرض صورت بگیارد و چادر •

در ادامه حاصل شود، نقشی در ماهی  عمل و حقیق  آن ندارد و در
ا بوده ات و زیار« قرض به شرط منفع »هر صورت آنچه رُخ داده 

هنگامی که قرض دهناده مای پاذیرد مهلا  قارض در ازای تاود 
اف ایش پیدا کند، در واقع قرض جدیادی هماراه باا شارط منفعا  

.صورت می  یرد
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«ربا و حیله های آن»
دیگر تخن، در ماهی  قرض این مطل  که آن چه در ذمة طار به •

ا ر به پس. مقابل ات  قیم  ک، باشد یا عوض قرض فرق نمی کند
عنوان مثال، تعید به مجید ده ه ار تومان قرض دهد و باا او شارط

که به کند که یك ماه بعد یازده ه ار تومان بر رداند، این عمل با این
او ده ه ار تومان قرض دهد تا او ده روز بعاد ادا کناد و پاس از ده 
ه روز او را بین پرداخ  قرض و تأخیر آن تاا بیسا  روز دیگار با

شرط پرداخ  یازده ه ار تومان مخیّر نماید، فرقی نادارد و هار دو 
. عمل ربای قرضی و حرام خواهد بود
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«ربا و حیله های آن»
ان باه همین ترتی  ا ر تعید کاالیی را به مجید به ده ها ار تومابه •

زد، و صورت نسیه بفروشد که مجید ده روز دیگار پاول آن را بذاردا
بعد از ده روز او را بین این دو امر یعنای ادا و تاأخیر در ازای پاول

ام مخیر نماید، عمل ربوی و حرام می باشاد، زیارا در هنگا-بیشتر 
فرو  او کاال را به ده ه ار تومان فروخ  پس کاال از آنِ خریدار و
ده ه ار تومان بر ذمة او از آنِ فروشنده شادو و حاال کاه فروشانده 
ر مدت را اف ایش می دهد و در ازای آن پول بیشتر طل  می کند، د

.حاصل می  ردد« قرضی با شرط منفع »واقع 
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«ربا و حیله های آن»
اماه، طر  دیگر، این مقدار از فرق که شرط از ابتدا باشد یا در اداز •

که نمی تواند در نظر عر  موج  تفاوت در حکم  ردد به  ونه ای
.تحریم قرآن یکی را شامل شود و دیگری را در بر نگیرد
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«ربا و حیله های آن»
امری توی دیگر، ا ر بذذیریم که ربای متعار  در زمان جاهلی از •

مغایر با ربای معمول در زمان ما بوده ات  نمی توان ادعا کارد کاه
در این امر مانع از اط،ق آیات و شمول آنها نسب  به ربای متعار 

زمان ما می شود، زیرا فراوانی نوع خاصای از افارادِ مُطلاق باعاث 
. انصرا  آن به این نوع نمی  ردد
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«ربا و حیله های آن»
« اهلیربای ج»این که بذذیریم کثرت وجود منشأ فراوانی ارادِ مگر •

د که می شده ات ، و انصرا  ناشی از این امر می باش« ربا»از لفظ 
. در این صورت اط،ق منعقد نخواهد شد

این فرض تنها راه برای اثبات حرم  رباای شاایع در زماان ماا با •
تودآوری تارمایة خاارج از »اشترا  آن با ربای جاهلی در نکتة 

.یا امثال این نکته، خواهد بود« جریان در طول زمان
ربای البته این امر در حالتی ات  که ما مغایرت بین ربای جاهلی و•

.امروزی را بذذیریم، در حالی که حق خ،  آن ات 



58

«ربا و حیله های آن»
برده نام« ربا»این توضیح معلوم می شود هر جا در قرآن کریم از با •

گر ایان شود، به طور طبیعی باید مقصود از آن ربای قرضی باشدو م
.که نکته ای یا قرینه ای برخ،  آن دالل  کند

حال زمان آن رتیده که آیات ربا را که در چهار توره از تُوَر قرآن•
:وارد شده اند، مورد بررتی قرار دهیم
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«ربا و حیله های آن»
:اولآیة •
«[57]حَرِّم الرِّبااَحَلَّ اهللُ البَیعَ و »•
(خداوند خرید و فرو  را ح،ل و ربا را حرام کرده ات )•

.275تورِ بقره، آیة . [57]•
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«ربا و حیله های آن»
همان ربای قرضی ات و « ربا»قب،ً  فتیم که ظاهر از لفظ •
ود اینجا اضافه بر این نکته چند شاهد دیگر وجود دارد کاه مقصادر •

:ربای قرضی می باشد« ربا»از 
ل شده تخن مشرکین که در قرآن کریم قبل از این قسم  نق-( الف•

هماناا خریاد و )« [58]انَّما البَیاعُ مِثالُ الرِّباا»آنها می  فتند . ات 
(.فرو  مانند ربات 

.همان. [58]•
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«ربا و حیله های آن»
این عبارت، آنان خرید و فرو  را همانند رباا شامرده انادو در در •

حالی که ربای معاملی در مورد خرید و فرو  همان خرید و فرو 
–م بخصوص اگر آن را به این مورد محصور کنی-و عین آن ات  

« ا الرّبا بَیاعانّم»: بنابراین، ا ر نظر به ربای معاملی می بود، می  فتند
ردند، ربا عین بیع و خرید و فرو  ات  و از همانندی اتتفاده نمی ک
فااوت زیرا در این حال تمسك به عینی  با هد  آنان که اتاتبعادِ ت

.بین بیع و ربا در حکم بود، تاز ار تر می بود
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«ربا و حیله های آن»
و مقصود مشرکین این بوده اتا  کاه خریاد»: ادعا کرده اندبرخی •

یاه فرو  خالی از ربا همانند خرید و فرو  ربوی می باشدو پس آ
[59].«فقط به ربای معاملی نظر دارد

.503، ص 4مفتا  الکرامة، ج .  .ر. [59]•
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«ربا و حیله های آن»
ا تعبیر این دعوی از توضیحی که  ذش ، آشکار می شودو زیربط،ن •

ابه انّما البیع مثل الرّبا ظهور در مغایرت ایان دو در عاین تشا-آنان 
داردو در حالی که خرید و فرو  خالی از ربا در ماهی  عین خرید

آناان بنابراین، تاز ارتر با هد . و فرو  ربوی ات  نه همانند آن
.این بود که بر این نکته تکیه کنند نه تماثل

د از توی دیگر، شواهد دیگری در این آیه بر بط،ن این ادعاا وجاو•
.دارد
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«ربا و حیله های آن»
فَمَن »:در ذیل این آیة شریفه خداوند تبار  و تعالی می فرماید( ب•

ٰ  اءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهیٰ  ج لَفَٰ  فَلَهُ مٰ  کسای کاه )« [60]ا تاَ
-موعظه و پندی از توی پرورد ار  برای او آمد و او خاتمه داد 

آنِ از-و در قبل کس  کرده –آنچه  ذشته -و عمل را تر  نمود 
.(او خواهد بود

.277تورِ بقره، آیة . [60]•
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«ربا و حیله های آن»

دو در اینجا اشاره شده ات  که رباهای قبلی از آنِ شخ  خواهد بو•
ی و این امر به طور واضح باه رباای. ا ر در آینده از آن دت  بردارد

م که و قب،ً توضیح دادی-اشاره دارد که در آن روز ار متعار  بوده 
-آن از قبیل ربای قرضی بوده ات  
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«ربا و حیله های آن»
: قارار داده اتا « ربا»را برابر « صدقات»در آیة بعدی خداوند ( ج•

خداوند برک  ربا را از بین )« [61]یمحق اهللُ الرّبوا و یربی الصّدقات
(.می برد و صدقات را رشد و اف ایش می دهد

.278تورِ بقره، آیة . [61]•
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«ربا و حیله های آن»
  ناه مقایسه شود، ربای قرضی ات« صدقات»مناتب  دارد با آنچه •

ی ربای معاملیو زیرا در ربای قرضی مالی داده می شاود تاا اف ایشا
. حاصل شود، در حالی که ربای معاملی تنها یك معاملاه مای باشاد

.البته این شاهد در حدّ یك مْیّد ات 
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«ربا و حیله های آن»
ا ا ایّها الّذینَ آمَنُاوٰ  ی»: در آیات بعدی خداوند متعال می فرماید( د•

ای کساانی کاه ایماان )« [62]اٰ  ا بَقِیَ مِنَ الرِّباوٰ  اتَّقوا اهللَ وَ ذَروُا م
(.آورده اید از خدا بترتید و آن چه از ربا باقی مانده تر  کنید

.280تورِ بقره، آیة . [62]•
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«ربا و حیله های آن»

ی برای آن تصاور ما« بقیه»ربایی که در طول زمان اتتمرار دارد و •
ات و و اما رباای معااملی، مانناد هار معاملاة « ربای قرضی»شود 

دیگری، در امتداد زمان  ستر  ندارد و در یاك لحظاه واقاع مای 
.برای آن تصور نمی شود« بقیه» ردد، و 
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«ربا و حیله های آن»
م و ان تباتم فلکا»: در آیات بعدی خداوند تعالی مای فرمایاد-ها •

و ا ر توبه کنیاد تارمایه هایتاان از آنِ شاما )« [63]رؤس اموالکم
(.خواهد بود

.281تورِ بقره، آیة . [63]•
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«ربا و حیله های آن»
ای ربا»معنا دارد و تحقق پیدا مای کناد، « ترمایه»که در آن ربایی •

. ات  و رنه در ربای معاملی که ترمایه ای در کار نیس« قرضی
عا  به دیگر تخن، در ربای قرضی شخ  مقداری مال با شرط منف•

آن ا ر توبه کنید»: قرض می دهدو خداوند در آیة م بور می فرماید
«.چه قرض دادید از آنِ شمات  بدون آن که شرط به دت  آوریاد

و این در حالی ات  که در ربای معاملی دو کاال با هم معاوضه مای
ی شوند، بدون آن که یکی تارمایه و دیگاری یاا بخشای از دیگار

.چی ی زاید بر ترمایه محسوب  ردد
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«ربا و حیله های آن»
و ان کاان ذو»: در آیة بعد از این آیه، خداوند متعال می فرماید-و •

ا ر بدهکار در تنگنا باشد تا هنگاام)« [64]عسرِ  فنظرٌِ الی میسرِ 
(. شایش به او مهل  دهید

اشادو این عبارت بوضو  نشان می دهد که نظر به مسألة قرض می ب•
.ات « ربای قرضی»همان « ربا»بنابراین مقصود از 

لَّ اهلل احا»با این توضیحات، دیگر مجالی برای تردید در شمول آیاة •
ص باه آن نسب  به ربای قرضی و بلکاه اختصاا« البیع و حرّم الرّبوا

.وجود ندارد
.282تورِ بقره، آیة . [64]•

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#_edn64
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#_ednref64


73

«ربا و حیله های آن»
وا اضااعافاً ٰ  یااا ایِّهااا الّااذین آمنااوا التااأکلوا الاارّب»: دومآیااة •

ای کسانی که ایمان آورده اید، ربا را چندین و چناد)« [65]مضاعفةً
(.برابر نخورید

.131تورِ آل عمران، آیة . [65]•
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«ربا و حیله های آن»
، در رباای قرضای« رباا»این آیة شریفه اضافه بر ظهاور کلماة در •

اشااره باه رباای( چندین و چناد برابار)« اضعافاً مضاعفة»عبارت 
قرضی دارد که غالباً در طول زمان اف ایش می یابادو در حاالی کاه

ا با ربای معاملی فقط در هنگام معامله و برای یك مرتبه زیاده ای ر
.خود به ارمغان می آورد

خاود [66]در ادامة آیات این توره« انفاق»از توی دیگر اشاره به •
.شاهدی خفّی بر این مطل  می باشد

.134تورِ آل عمران، آیة . [66]•
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«ربا و حیله های آن»
-و ربا  رفتن آنان )« [67]وَ اخذهم الربوا و قد نهوا عنه»: تومآیه •

(.در حالی که از آن نهی شده بودند-یهودیان 

.161تورِ نساء، آیة . [67]•
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«ربا و حیله های آن»
ارد این آیه خداوند تعالی به ربای متعار  در ن د یهودیان نظار ددر •

.بوده ات « ربای قرضی»که همان 
دی باا البته برخی احتمال این مطل  را مطر  کرده اند که ربای یهو•

فته اند تفاوت داشته ات  و از این احتمال نتیجه  ر« ربای امروزی»
. که آیة م بور داللتی بر حرم  ربای امروزی ندارد
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«ربا و حیله های آن»
ز چنین ادعایی بر هیچ پایه ای اتاتوار نیسا و زیارا آن چاه اولی •

. دخصوصیات ربا در تورات وارد شده، داللتی بر این مطل  ندار
:ویژ یها عبارتند ازاین •
.شیوع ربا در ط، و نقره و کاالهای پوشاکی-الف •
ن اختصاص ممنوعی  ربا نسب  به یهودیان باا هام و جاواز آ-ب •

.نسب  به غیر یهود
ح از تحریم ربا برای جلو  یری از ظلم و بهره بارداری ناصاحی-ج •

[68].نیاز افراد
.24فقیهیاً و اقتصادیاً، ص الجواهری، الربا.  .ر. [68]•
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«ربا و حیله های آن»
و ربای خصلتها هیچ یك باعث تفاوت اتاتی بین ربای یهودیاین •

امروزی نمی  رددو 
، امر اوّل تنها به مورد ربا، آن هم در حدّ غلبه، مرتبط می شودزیرا •
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«ربا و حیله های آن»
اقعیا  ویژ ی دوم چی ی ج  اتتثنا از حرم  ربا نیس  که ا ر وو •

رد داشته باشد همان جواز اخذ ربا از کافر ات  که در ات،م نی  ماو
، زیرا در زمان نا ول تاورات، پیاروان آن [69]تأیید واقع شده ات 

ز مْمن و دیگران کافر شمرده می شدند، هر چند همین مْمنان بعاد ا
.نسخ دین یهود در صورت بقا بر این دین کافر می باشند

سا  ویژ ی توم نی  ج  بیان حکم  حرم  ربا مطل  دیگاری نی•
[70].که این امر در روایات ما نی  بیان شده ات 

، ص 2، ج 7، اباواب الرباا، بااب 12  وتائل الشیعه، ج .ر. [69]•
436.

.428–422، ص  1همان، ابواب الربا، باب . [70]•
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«ربا و حیله های آن»
باای ، نمی توان با اتتناد به ایان خصالتها ادعاا کارد کاه ربنابراین•

متعار  در ن د یهودی امری مغایر با ربای روز ار ما بوده اتا و و
. وداز آن نتیجه  رف  که آیة م بور ربای امروزی را شامل نمی ش

مان ما و با توجه به شیوع همین ربای قرضی در بین یهودیان زبلکه •
ینان برخی قصه ها که از یهود صدر ات،م نقل می شود، می توان اطم
  و پیدا کرد که ربای یهودی چی ی غیر از ربای قرضای نباوده اتا

ا ر ج  این بود اثری از آن در عمل این قوم یا در تااریخ مشااهده 
.می شد
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«ربا و حیله های آن»
وا و مآ اتیتُم من رباً لیربوا فای اماوال النّااس فا، یربا»: چهارمآیة •

آن چه از ربا که می پردازید تا در اموال مردمان تود )« [71]عنداهلل
و اضافه ای به دت  آوریدو در ن د خدا افا ایش و ثماری نخواهاد 

(.داش 
.39تورِ روم، آیة. [71]•
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«ربا و حیله های آن»
 یرنادِ این آیه با آیات تحریم ربا که توزاننده و آتشین اند وزبان •

یاا او را [72]ربا را در جنگ باا خادا و رتاول معرفای مای کنناد
. متفاوت ات [73]بصراح  از این عمل نهی می نمایند،

.279تورِ بقره، آیة. [72]•
.130تورِ آل عمران، آیة . [73]•
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«ربا و حیله های آن»
ر نا د در اینجا فقط به این بسنده شده که آن چه ربا می دهید دزیرا •

ی خدا رشد و اف ایشی ندارد و این زبان نرم با ربای محرّم تااز ار
نداردو هر چند در ادامه که صدقه در مقابل ربا مطار  مای شاود، و 

و مآ اتیتم مان زکاوِ  تریادون وجاه اهلل»: خداوند متعال می فرماید
آنچه از صدقه برای خادا مای دهیاد، )« [74]فاولئك هم المضعفون

ر اشاره به این دارد که نظا(. پس آنها چند برابر را مالك خواهند شد
.به ربای قرضی ات 

.39تورِ روم، آیة . [74]•

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#_edn74
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#_ednref74


84

«ربا و حیله های آن»
رض آیه به آن قرضی نظر دارد که قرض دهنده به امید تاود قا ویا •

چناین قرضای. می دهدو بدون آن که منفع  را در قرض شرط کناد
ه از نی  بی بهره اتا  کا« قرض الحسنة»حرام نیس ، ولی از ثواب 

نیا  [76]تعبیر کرده اند، و برخای روایاات« [75]ربای هدیه»آن به 
.این آیه را ناظر بدان شمرده اند

.24الربا فقهیا و اقتصادیا، ص .  .ر. [75]•
.429، ص 3، ابواب الربا، باب 12وتائل الشیعه، ج .  .ر. [76]•
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چکیدِ تخن•
ای بحثهای  ذشته آشکار  ردید که آیاات قارآن بار حرما  ربااز •

لا  قرضی دالل  دارندو پس ا ر روای  یا روایاتی بر جاواز آن دال
. دنماید منافی با قرآن خواهد بود و از درجة اعتبار تاقط خواهد ش

مایادو بخصوص ا ر در مقابل آن روایاتی باشد که بر حرم  دالل  ن
ه زیرا رجحان روای  موافق با قرآن بر مخالف آن ج و مسلّمات فقا

[77].شیعه بوده و در برخی روایات بدان تصریح شده ات 
، اباواب صافات 9، کتااب القضااء، بااب 18همان، ج .  .ر. [77]•

.89-75القاضی، ص 
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«ربا و حیله های آن»
عبادی  فتیم ا ر حرم  ربای قرضی را مانناد رباای معااملی تقب،ً •

یله در محض بیانگاریم، بین روایات تحریم ربای قرضی و روایات ح
ر آن منافات و معارضه ای نخواهد بود، و حاجتی به ترجیح یکای با

.دیگری وجود ندارد
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«ربا و حیله های آن»
ای تعلق ا ر حرم  ربای قرضی تعبدی محض نباشد و به نکتهولی •

د، باین  رفته باشد که در هر مورد محقق شود، حرم  نی  ثاب   رد
این دو  روه روایات تعارض رُخ می دهد و مراجعه به مارجّح الزم 

ق می شود، و چون آیات قرآن با روایات تحریم ربای قرضای موافا
نها از ات ، این روایات بر اخبار جواز حیله ترجیح پیدا می کند و آ
جای  درجة اعتبار تاقط می  رددو و در نتیجه حیله در ربای قرضی

.نخواهد بود
•
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«ربا و حیله های آن»
تحریم ربای قرضینکتة •
  تا حال چندین بار به این امر اشاره کرده ایم که ممکن ات  حرما•

ریم ربای قرضی تعبدی محض نباشدو و در واقع نکته ای ماورد تحا
. واقع شده که در هر جا محقق شود حرم  را در پای داشاته باشاد

اشادا و اکنون باید به این بحث بذردازیم که آن نکته چه می تواناد ب
اچه هس 
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«ربا و حیله های آن»
را ماورد« رباای قرضای»قضاوت در این مورد باید حقیقا  برای •

ود نهی بررتی قرار داد و خصلتهای آن را شناتایی کرد، تا معلوم ش
به کدام یك از آنها تعلق  رفته ات ا

واجه ما با دو امر م-یعنی قرض به شرط منفع  -در ربای قرضی •
:هستیم
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«ربا و حیله های آن»
دهنده تود م بور به زمان تعلق می  یرد، یعنی شخ  قرض-الف •

در ازای مدت زمانی که مالش در اختیار قرض  یرناده اتا  از او 
.تود می  یرد

تود تضمینی ات  و احتمال ضرر یاا اضامح،ل ماال در آن -ب •
:برخی خصل  تومی را نی  به این دو اف وده اند. وجود ندارد

.تود مربوط به پول ات  که ج و کاالها محسوب نمی شود-ج •
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«ربا و حیله های آن»
آن از توجه به ربای امروزی و غفل  از اشکال قادیمیویژ یاین •

ای ربا»حاصل شده ات و زیرا چنان که در بحثهای قبل آشکار شد 
رض عبارت از قرض به شرط منفع  می باشد، چه آن چه ق« قرضی

دو داده شده پول باشد چه کاال و چه آن پول ارز  واقعی داشته باش
مانند درهم و دینار، ط، و نقره، یا ارز  آن اعتباری باشادو مانناد

ماام بنابراین، خصل  م بور اماری مشاتر  در ت. پولهای روز ار ما
.موارد قرض ربوی نیس  تا نهی را متعلق بدان بشماریم
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«ربا و حیله های آن»
ه هر چند از تخن ارتطو و ک،م برخی دیگر چنین بر مای آیاد کا•

ولی باا توجاه باه توضایح [78]منشأ ممنوعی  ربا همین امر ات ،
یارا م بور نمی توان آن را در نهی وارد در شریع  ات،م پذیرف و ز

پس نهی به یکای از دو خصال  اوّل . مورد آن اعم از این می باشد
ی تعلق  رفته ات  که ا ر اوّلی باشد، هرجاا تاودی در ازای زماان

دریاف  شود، عمل ربوی و حرام و باطل خواهد باود و ا ار دومای 
.باشد تمام موارد تود تضمینی حرام و باطل خواهد بود

ارتااطو، تیاتاا ، ترجمااه حمیااد عنایاا ، « الااف».  .ر. [78]•
.103–102ربا، بانك و بیمه، ص  ( ب. 29-28ص 
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«ربا و حیله های آن»
ن مطلبی ات  که در بدو امر به نظر می رتاد، ولای دقا  در آاین •

د در آشکار می تازد که ویژ ی دوم به اوّلی برمی  رددو یعنای تاو
باشد، ربای قرضی به این دلیل تضمینی ات  که حاصل از زمان می

ز و چون زمان عنصر غیرقابل انفکا  از قرض ات ، تود حاصال ا
.آن قطعی و مسلم خواهد بود
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«ربا و حیله های آن»
رض قا-یعنی قرض باه شارط منفعا  -، در قرض ربوی بنابراین•

مل م دهنده مالی را به قرض  یرنده تملیك می کند و در مقابل او را
ه او دیگری را نی  بعاد از مادتی بامی نماید اف ون بر این مال چی 

ای زمانی این اضافه در واقع به از. بذردازد، یا منفعتی را به او برتاند
  پس ا ر حرما. ات  که آن مال در اختیار قرض  یرنده قرار دارد

می ربای قرضی تعبدی محض نباشد ادلّة آن تودآوری زمان را نفی
مهلا  بخشای از)« لألجل قسط مان الاثمن»کنند، و این قاعده که 

ز را انکار می نماینادو هرچناد بسایاری ا.( قیم  را تشکیل می دهد
[79].فقهای ب رگ در طی تالیان متمادی به آن اتتناد کرده اند

.2، پاورقی شماره181ربا، بانك و بیمه، ص .  .ر. [79]•
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«ربا و حیله های آن»
ی تاودآور»دیگر تخن، در این صورت ادلة حرم  ربای قرضی به •

را نفی می نمایند هار چناد « ترمایة خارج از جریان در طول زمان
. عق، آن را پذیرفته باشند و بدان عمل کنند
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«ربا و حیله های آن»
ع  موافق عق، را در این امر با شری. بنابراین، الزم نیس  ت،  کنیم•

اباا از نماییم و این  ونه نشان دهیم که به طور کلی طبیعا  قارض
زیرا این ادعا با واقعی  حاکم بر جهان ترمایه داری[80]تود داردو

ماین از  ذشته تا حال تاز ار نیس ، بلکاه بارای اثباات مطلا  ه
ین اندازه کافی ات  که بذذیریم ادلة حرما  رباا در نظار عقا، چنا
له معنایی را با خود به ارمغان می آورد، که در این صورت تمامی حی

.های ربا تحریم خواهد شد
.101همان، ص .  .ر. [80]•
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«ربا و حیله های آن»
قرضای توجه به این مطال  باید به بررتی مفاد ادلة حرم  ربایبا •

پرداخ  تا معلوم شود که آیا مدلول آنها حرم  تعبادی ایان عمال
اات  یا خیر
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«ربا و حیله های آن»
ی یا اثباات نمی توان در پاتخ به این تْال برهانی منطقی بر نفالبته •

ی اقامه کرد که چنین امری عادتاً در حیطة بحثهاای فقهای و حقاوق
تا  مقدور نیس و بلکه آن چه می توان ذکر کرد در حدّ دلیلهاایی ا

که در ایان دایاره ارز  و اعتباار دارناد و مادار اتاتنباط و فتاوا 
. محسوب می شوند
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«ربا و حیله های آن»
این رو برای قضاوت در این مورد باید دق  کرد که ادلاة حرما از •

ر ربا در نظر عق، چه مفادی داردا آیا آنها مورد تحریم را محصور د
لّاق می بینند یا آن چه را حرما  بادان تع« قرض به شرط منفع »

مای « تودآوری ترمایه خاارج از جریاان در طاول زماان» رفته 
ادانند
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«ربا و حیله های آن»
ده این ات  که آن چه از تحریم ربای قرضی در ن د عر  فهمیاحق •

می شود همین امر اخیر می باشد، از این رو هر چاه در آن تارمایة 
خارج از جریان تودآور باشد در نظر آناان رباوی شامرده شاده و 
تح  پوشش نهی محسوب می شود، و شاهد بر ایان مطلا  ناامی

کا،ه »ات  که برای حیله های ربا باه کاار مای برناد و از آن باه 
در یاد می کنند، و این خود حاکی از این حقیق  ات  کاه« !شرعی

ده نظر عق، این عمل ربایی ات  که پوششای بارای آن تااخته شا
!ات 
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«ربا و حیله های آن»
رضای چنین اتتظهاری از ادله پذیرفته شود آنگاه حرم  ربای قا ر •

یلاه تعبدی محض نخواهد بود و بین ادلة تحریم آن و اخبار جواز ح
و بنابر آن چاه  ذشا ، اخباار تحاریم . در آن تعارض خواهد بود

د ترجیح خواهند یاف  و در نتیجه باب حیلاه در ایان ماورد مسادو
.خواهد بود
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«ربا و حیله های آن»
لیال که به این اتتظهار کمك می کند و برخی از آن به عنوان دامری •

این ات  که ا ر به روایات [81]مستقل بر بط،ن حیله بهر جسته اند،
ده خواهیم دید نکتة تحریم ربا چند امر معرفی ش[82]مراجعه کنیم،

:ات 
.1، پاورقی شماره 202همان، ص .  .ر. [81]•
و 422، ص  1، ابواب الربا، باب12وتائل الشیعه، ج .  .ر. [82]•

428.
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«ربا و حیله های آن»
[83].مردم از کار خیر امتناع نکنند-الف •
[84].مردم میل به تود پیدا نکنند-ب •
[85].نیکی از جامعه رخ  برنبندد-ج •
[86].فساد و ظلم جایگ ین نیکی و خیر نشود-د •
.4و3، احادیث 423همان ص . [83]•
.426، ص 11همان، ج . [84]•
.10، حدیث 425همان، ص . [85]•
.11، حدیث 426همان، ص . [86]•
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«ربا و حیله های آن»
قرض به »حال با توجه به این مضامین آیا می توان پذیرف  که فقط •

حرام ات  و هر آن چاه هماین اثار را دارد ولای در « شرط منفع 
ی بارای قال  دیگری ات ، ح،ل می باشدا آیا تغییر عناوان بتنهاای

ارتیدن به این اهدا  کافی ات 
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«ربا و حیله های آن»
عه از امام بیان دیگر، زمانی که به عنوان مثال در روای  معتبر تمابه •

متناع لئ،ّ ی»: ، حضرت عل  تحریم را چنین بیان می کنند(ع)صادق
تاا ماردم از کاار خیار امتنااع )[87]«الناس من اصطناع المعارو 

اهیم را اتاتنباط خاو-تحریم ربای قرضی -، ما عل  حکم (نکنند
را کرد، و هرجا چنین علتی باشد، حکم نی  ثابا  خواهاد باودو زیا

بار در جایی کاه علا  از طریاق معت« منصوص العلةسقیا»اعتبار 
. احراز شود، جای تردید نیس 

.423ص . 3همان، ج . [87]•
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«ربا و حیله های آن»
  این ادعا نی  که ادلة جواز حیله عموم این علا  را تخصایبط،ن •

، کاه از بحثهای  ذشته آشکار  ردیدو زیرا این روایات[88]می زند،
نیستند بلکه متضااد نیا  مای[89]برخ،  نظر مدعی نه تنها متواتر

رآن از باشند، در تعارض با روایات تحریم ربا به عل  مخالف  با قا
.درجة اعتبار تاقط خواهند شد

.، پاورقی نویسنده423، ص 3همان، ج ( الف. [88]•
.504، ص4مفتا  الکرامة، ج ( ب•
.همان مدر . [89]•
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«ربا و حیله های آن»
در روایا ( ع)اینجا ممکن ات  توهم شود علتی که امام صاادقدر •

ی تماعه ذکر فرموده اند مربوط به مطلق ربا اعم از قرضای و معاامل
.ات  بنابراین حیله در هیچ یك جای  نیس 
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«ربا و حیله های آن»
:چنین توهمی با توجه به دو نکته برطر  خواهد شدولی •
.ظاهر در ربای قرضی ات « ربا»لفظ ( الف•
و ربای معاملی در بسیاری از موارد حتای مساتل م ظلام نیسا ( ب•

ی از مانند آنجا که مقدار کمی از یك کاالی مرغوب با مقدار بیشاتر
. همان کاال ولی با درجة مرغوبی  کمتر معامله شود
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«ربا و حیله های آن»
ادعاا و حتی می تاوان. ، حرم  آن صرفاً تعبدی بوده ات بنابراین•

بیل و به کار بردن این عنوان در مورد آن از ق« ربا»کرد الحاق آن به 
حکوم  در ناحیة موضوع بوده که شاارع غیار رباا را رباا شامرده 

یا  الطاوا  بالب»یاا ( آبجو شراب ات )« الفقّاع خمر»: ات و مانند
(.طوا  دور خانة خدا نماز ات )« ص،ِ
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«ربا و حیله های آن»
  کاه از همین بیان آشکار می  ردد که هیچ اتتبعادی در این نیسا•

ای آیات ربا به طبع اولی خود شامل ربای معاملی نشاوند و باه ربا
لی حفظ قرضی اختصاص داشته باشند، و شاید تر تحریم ربای معام

ال حریم ربای قرضی بوده ات ، همانگونه که اتاتاد مطهاری احتما
[90].داده اند

.77ربا، بانك و بیمه، ص . [90]•
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«ربا و حیله های آن»
ای  این توضیحات، آشکار می  ردد که حیله در ربای قرضای جابا •

نیس  و هرجا تودی به ترمایة خاارج از جریاان در مادت تعلاق 
قارض باه شارط »بگیرد، حرام خواهد بود ولاو در قاالبی غیار از 

انجام شود« منفع 
•
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«ربا و حیله های آن»
تخنآخرین •
باه « نربا و حیله های آ»در این نوشتار ت،  بر این بود که مسألة •

یع  مقدس شکلی تحقیقی مورد بررتی قرار  یرد تا آشکار شود شر
ات،م در این باب از یك تو توتاعة موضاوعی و از تاوی دیگار 

را باه« رباای معااملی»توتعة حکمی داده ات ، یعنی از یك تاو 
جر ة عملیات ربوی وارد و از آن نهی کرده ات  و از تاوی دیگار

د تحاریم تمامی فعالیتهایی را که اثر ربای قرضی بر آن مترتا  شاو
ی و نموده ات ، تا ظلم و تودپرتتی در جامعه جای خود را به نیک

.خیر بدهد
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