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  مقدمه 
  .جريان آن در بيع و قرض و شرايط تحقق آن در بيع بيان شددر درس گذشته بحث حرمت ربا، 

جوامع بشري است، تا جايي كه عالوه بر حرمت فقهي، ربا يكي از عوامل مؤثر در مسائل اقتصادي خرد و كالن 
وجه اين امر نيز روشن . مي تواند چرخه اقتصاد يك مملكت و يا اتحاديه هاي جهاني را با مخاطره رو برو كند

است، چرا كه ربا به دست آوردن ثروت از راه غير صحيح است، و وقتي كسي بخواهد از راه غير صحيح كسب 
 بارهاي كه يك  روت از راه هاي صحيح دچار اختالل شده و مانند غدهثروت نمايد معلوم است كه معادالت كسب ث

در بخشي از بدن ظاهر شده و شروع به رشد و نمو كند، ربا نيز بدنه اقتصاد را گرفتار اين بيماري كرده باعث 
احث لذا يكي از مب. شود د شدن فشار به نقاط ديگر ميتجميع بي حد و مرز ثروت در يك نقطه و به تبع آن وار

ذهبي ندارند، اما اهل انصاف و داناني كه هيچ دين و م د جهان به شمار رفته، حتي اقتصادمهم در مسائل كالن اقتصا
در منفور بودن آن در دين اسالم نيز . نگرند نگري هستند نسبت به آن به ديد يك بيماري بزرگ اقتصادي مي حق

 سوره 279 آن وارد شده است، مانند آيه شريفه ارتكاب و نهي از  مذمتهمين بس كه آيات و روايات زيادي در
  .بقره كه از آن با تعبير جنگ با خدا و رسول ياد كرده است

اين مطلب كه حرمت آن از ضروريات در اين درس عالوه بر بيان آيات و روايات وارد شده در مورد ربا و اثبات 
  .  قرض و بيع مورد طرح و بررسي قرار خواهد گرفتنند علت جريان آن در ما رباديگراحكام ، مستندات دين است

اي الزم است كه در آغاز مباحث ربا به آن اشاره شد، در ادامه مباحث درس  گانه براي تحقق ربا در بيع شرائط سه
  .گردد حاضر دالئل اثبات اين شرائط ارائه مي

 تفاوتي بين در تحقق زيادي و ربوي شدن بيعاشاره و بيان شد كه » زيادت«در تبيين معناي ربا و قوام مفهوم آن به 
بحث از دليل اعميت مفهوم زيادي و شمول آن نسبت به زياده حكمي از ديگر . زيادي عيني يا حكمي وجود ندارد

  . باشد مطالب مهم درس حاضر مي
ين درس خواهد ارائه ادلّه قائلين به اختصاص رباي معاملي به بيع و تحليل و مناقشه در آن، پايان بخش مباحث ا

  . باشد احكام اختصاصي ربا موضوع مباحث درس بعدي مي. بود
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٢

  متن عربي
  :و المستند في ذلك

و أَحلَّ اللّه الْبيع و «: قال تعالي. فلداللة صريح القرآن عليها في أكثر من موضع. من الضروريات حرمة الرباان  اما -1
يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا «، » الرِّبا ال يقُومونَ إِال كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطانُ مِنَ الْمسالَّذِينَ يأْكُلُونَ« ،»حرَّم الرِّبا

  .» رسولِهِفَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحرْبٍ مِنَ اللّهِ و* اتَّقُوا اللّه و ذَروا ما بقِي مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُم مؤْمِنِينَ
السالم عن رجل انه كان يأكل  بلغ أبا عبد اللّه عليه«: و ما ورد في السنّة الشريفة كثير، ففي موثق عبد اللّه بن بكير

  .» أمكنني اللّه منه ألضربن عنقه لئن: الربا و يسميه اللبأ، فقال
  .»شد من سبعين زنية كلّها بذات محرمدرهم ربا أ«: السالم عن أبي عبد اللّه عليهو في صحيحة هشام بن سالم 

فلداللة الدليل على ثبوته فيهما دون ما ،  و اما شموله لكال الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما-2
  . بلحاظ ما زاد فتجري البراءة عنه،زاد
ط الزيادة في أحد الطرفين لتقوم مفهوم فذلك واضح بالنسبة إلى اشترا،  و اما اعتبار الشروط الثالثة في تحقّق الربا-3

  .الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة
ر بن حازم عن أبي عبد و قد جمعت الشروط الثالثة موثقة منصو. و اما الشرطان اآلخران فقد دلّت عليهما روايات كثيرة

ال بأس به، و الفرس :  بالثوبين، قالال بأس به، و الثوب: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال«: السالم اللّه عليه
ء يكال أو يوزن فال يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا  كل شي: ثم قال. ال بأس به: بالفرسين، فقال

  .»كان ال يكال و ال يوزن فال بأس به اثنين بواحد
سجد أو اداء صالة الليل في جانب احدهما،  كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس الم- و اما ان الزيادة تعم الحكمية-4

، فقد استدل له بما دلّ علي اعتبار المماثله و عدم جواز  بالعينيةعدم اختصاصها و - أو كون احدهما نقدا و اآلخر نسيئة
الحنطة بالدقيق مثال بمثل، و السويق «: بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السالمالزيادة، كما في صحيحة محمد 

  .»السويق مثال بمثل، و الشعير بالحنطة مثال بمثل ال بأس بهب
الفضة بالفضة مثال بمثل، و الذهب بالذهب مثال بمثل ليس فيه «: و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السالم
  .»زيادة و ال نقصان الزائد و المستزيد في النار

الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو : السالمسمعت أبا عبد اللّه عليه «: و صحيحة الوليد بن صبيح
  .»الربا المنكر هو الربا المنكر

  .انه مع الزيادة و لو حكمية يصدق الفضل بينهما و ال يصدق البيع مثال بمثل: و تقريب الداللة
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 فمن باع  لينتزع عنوان الزيادة، باعتبار انها وصف قائم بالعين و ليس خارجاً عنها  و ليس من الزيادة جودة احد العوضين،
الجيدة بالرديئة مع التساوي في المقدار صدق عرفاً انه باع مثال بمثل بخالف ما اذا اختلفا فيه، فانه اليصدق  الحنطة 

  . ذلك حتي مع التساوي في المالية
فالحتمال انصرافها ، اعتبار المماثلة و اما الخالف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطالق االخبار المتقدمة الدالة على -5

  .هيتمسك بالبراءة عن التحريم في غيرفإلى خصوص البيع، 
  . المناسب التعميم لوهن دعوى االنصرافاال أن
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  مستند احكام ربا
  ضروري بودن حكم حرمت ربا

   . دارد قرآن بر حرمت آن صراحتاً داللتمتعددي ازآيات زيرا . 1حرمت ربا از ضروريات دين اسالم است
                                                 

كه يكي از منابع فقه است ذكر شده و همه مذاهب اسالمي بر » كتاب«كام و عقايد دين اسالم در قرآن كريم آمده است و چون در برخي از اح . 1
توان گفت در قرآن كريم برخي از  پس مي. شوند؛ مانند نماز و روزه و حج و زكات آن اتفاق دارند، از جمله ضروريات دين اسالم شمرده مي

  . آمده استمصاديق ضروريات دين

توان به روايتي از امام موسي بن جعفر ـ عليه السالم ـ اشاره كرد كه علماي ما، از جمله عالمه مجلسي، بدان متذكر  در تعريف ضروري دين مي
 :تشده اند؛ اين تنها روايتي است كه به معناي ضروري اشاره كرده اس

كرد و رشيد از ايشان  موسي بن جعفر ـ عليه السالم ـ بحثهاي علمي بيان ميدر اين حديث شريف آمده است كه در مجلس رشيد، حضرت امام 
 .درخواست كرد كه خالصه آن مطالب را در كلماتي جمع نمايد

آن حضرت امور اديان «: تامام موسي بن جعفر ـ عليه السالم ـ نيز مطالبي را مكتوب فرمودند كه خالصه آن را عالمه مجلسي چنين بيان كرده اس
امر اول چيزهايي كه هيچ اختالفي بين تمام امت اسالمي در آن نيست و آن : ه چهار دسته تقسيم فرمودند كه به دو دسته بازگشت داردرا ب

دهند كه در اثبات آن به نظر و استدالل   امر دوم، غير ضروريات دين را شرح مي.ضروريات دين است كه نيازي به فكر و نظر و استدالل ندارند
  . »ست و شك و انكار در آن راه داردنياز ا

دين اشاره كرده باشد، يافت نشد و اين به دليل آن است كه اصطالح  از اين روايت كه بگذريم، در منابع روايي، حديثي كه به اسم ضروريات
يي ما رواياتي وجود دارد و مورد البته در منابع روا. در فقه وارد شده است» صاحب شرايع«اي است كه بعد از  ضروري دين لفظ مستحدث و تازه

 .اند بررسي قرار خواهد گرفت، كه از مجموع آن، فقهاي ما اين اصطالح را وضع كرده

 تعريف ضروري دين در كالم فقها

ودنش بدان كه مراد از ضروري دين حكمي است كه بعد از ثبوت دين ثبوت آن حكم و از دين ب« :تفياض الهيجي آمده اس» گوهر مراد«در كتاب 
 و مثل عدد ركعات نمازها پس المحاله آن حكم به منزله جزءِ مقوم دين باشد و يا به منزله الزم دين، پس صالتمحتاج به دليل نباشد مثل وجوب 

 اوليه ضروريات دين در علوم شرعيه به منزله بديهيات -چه نفي جزو و الزم، مستلزم نفي كل و ملزوم باشد-انكار ضروري دين انكار دين باشد 
باشد در علوم عقليه، و همچنان كه منكر بديهيات مانند سوفسطائيه خارج است از فطرت عقل، منكر ضروري دين نيز خارج است از فطرت دين؛ 

 . لهذا تكفير منكر ضروري دين واجب است

ايشان ضروري دين . باشد قوم دين ميآيد كه ضروري دين به حدي واضح و روشن است كه همانند جزءِ م از تعريف فياض الهيجي به دست مي
نكته ديگر آنكه، . داند كه مساوي با پذيرش دين است و هر كه دين را پذيرفت به داللت التزامي آن ضروريات را پذيرفته است را الزمه دين مي

 .داند ايشان ضروريات دين را به منزله بديهيات عقليه مي

اي كه انكار آن، راهي جز تكفير  ار واضح و همه فهم باشد و به حد بداهت رسيده باشد، به گونهاين سخن بدين معناست كه ضروري دين بايد بسي
 .گذارد باقي نگذارد؛ همانند انكار خورشيد در روز، كه راهي جز حكم به عناد و لجاجت منكر باقي نمي

اي رسيده باشد كه، هر كه در  ضوحش در آن دين به مرتبهبدان كه ضروري دين امري را گويند كه و«: تآورده اس» حق اليقين«عالمه مجلسي در 
  . »آن دين داخل باشد، داند مگر نادري كه تازه به دين درآمده باشد يا در بالد بعيده از بالد اسالم نشو و نما كرده باشد و آنها به او نرسيده باشد

داند و به زكات و نماز  ذاهب و اشخاصش در تمام عصرها و زمانها ميضروريات دين را اجماع جميع امت با تمام م» اصول فقه«مرحوم مظفّر در 
  . مشود كه اين اجماع نيست و در اثبات آن هم نياز به اجماع نداري البته متذكر مي. زند مثال مي

 موضع وفاق در تعريف ضروري دين

 به آن كافي نيست؛ بلكه بايد آن قدر واضح و شناخته آيد، در ضروري بودن يك حكم، فقط علم هاي فقيهان به دست مي آن گونه كه از تعريف
باالتر از اين، حكم ضروري آن قدر معروف . شده باشد، كه از هيچ مسلماني پنهان نباشد و جزء دين بودن آن، نيازي به دليل و برهان نداشته باشد

ها مي دانند كه  مثالً حتي غير مسلمان. حكم جزء دين اسالم استاند، بدانند كه آن  هايي كه به جامعه اسالمي نزديك و مشهور باشد كه غير مسلمان
 .نماز از واجبات دين اسالم است
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  . وضوح و روشني ضروريات دين به حدي است كه انكار آن توسط مسلمان، مستلزم تكذيب پيامبر و انكار رسالت اوست

شود و تنها موارد محدودي استثنا شده است؛ مثالً كسي را كه تازه مسلمان  به همين دليل ادعاي جهل و ندانستن آن احكام از مسلمان پذيرفته نمي
 .شده است از اين حكم استثنا كرده اند؛ زيرا او ممكن است كه برخي از ضروريات دين را نداند

ا زكات جزء احكام اسالم حال اگر كسي از او بپرسد آي. دفرض كنيم در سرزمين دوري كسي با ارشاد مسلماني به اسالم بگرايد و مسلمان شو
حتي گاه ممكن است مسلماني در بين . شود؛ زيرا انكارش مستند به شبهه ممكنه است اين تازه مسلمان، كافر نمي! نه: است؟ و او جواب دهد

 .اي، يكي از ضروريات را انكار كند مسلمانان بر اثر شبهه

بلكه بايد آن .  قيام دليل بر شرعي بودن آن، باعث ضروري شدن آن حكم نيستآيد كه مجرّد دانستن يك حكم يا از مجموع تعاريف به دست مي
حكم در بين مسلمانان شناخته شده باشد و به حد بداهت رسيده باشد؛ مثالً وجوب نماز ضروري دين است؛ اما برخي از خصوصيات آن، كه با 

 .شود، ضروري دين نيست داليل معتبر شرعي اثبات مي

 :دب مذكور مي توان ضروريات دين را اين گونه تعريف كربا توجه به مطال

ضروريات دين به احكام و عقايدي گويند كه جزء دين بودنشان اثبات شده و از جمله واضحات و بديهيات باشد، به گونه اي كه عادتا بر هيچ «
 .»دمسلماني پوشيده نباشد و حتي بعضي از غير مسلمانان هم جزء دين بودن آن را بدانن

 .اي هم در كار نباشد انكار ضروريات دين، مستلزم انكار رسالت پيامبر است، به شرطي كه منكر بداند كه اين امر ضروري است و شبهه

 »ضروري دين«منظور از دين در 

با شهادتين به آن ها  آيد، آن است كه منظور از دين در ضروري دين همان اسالم است كه مسلمان آنچه از مجموع روايات و سخنان فقها برمي
مشتركات تمام فرقه ها و مذاهب را كه همه مسلمين، از دين بودن آنها را، تأييد . شود هاي اسالمي مي اند و شامل تمام مذاهب و فرقه گرويده

شود كه با  رده ميمسائل اختالفي بين فِرَق و مذاهب، جزءِ ضروريات نيست؛ بلكه از مسائل نظري شم. نامند كنند، ضروريات دين اسالم مي مي
هاي مختلف اسالمي را مرتد و كافر  شود؛ به همين دليل هيچ گاه اهل فرقه انكار اين گونه مسايل باعث كفر نمي. رسند استدالل علمي به اثبات مي

  .اند اند و آنان را مسلمان دانسته نشمرده
 حصر ضروريات دين 

اند؛ زيرا  فقهاي ما نيز متعرض شمارش همه ضروريات دين نشده.  آساني نخواهد بودگردآوري و شمارش ضروريات دين اگر غيرممكن نباشد، امر
د و تعيين ضروريات دين، دشوار بررسي كردن تمام اين موار. گيرد همان گونه كه ذكر شد، گستره ضروريات دين، تمام احكام و عقايد را در بر مي

 .تاس

گذشته از اين، در . ن روشن شود تا بتوان به كمك آن، مصاديق ضروري را شناختدر بحث ضروريات دين مهم آن است كه مالك ضروري دي
آنچه مهم است آن است كه فرد مسلمان منكر ضروري . اعتقاد به اسالم، الزم نيست به تك تك ضروريات، شناخت داشته باشيم و معتقد شويم

 .مان بايد اجماالً به هر چه در دين اسالم هست، معتقد باشدانسان مسل. مسلمان به تدريج ضروريات دين را خواهد شناخت. دين نشود

اند؛ از جمله عالمه مجلسي در كتاب حق اليقين و شيخ صدوق در اعتقادات  اي از ضروريات دين اشاره كرده برخي از علما در كتب خود به گوشه
  .كتاب الهدايه

 محل اثبات ضروريات دين

حتي در . نياز به استدالل ندارد؛ بلكه به عنوان موضوعات بديهي، پايه استدالل در مسايل نظري فقه هستندفقها به اتفاق معتقدند كه ضروريات دين 
در ضروريات نيازي به تقليد نيست، «: نويسد صاحب عروه الوثقي مي: دكنن ضروريات دين تقليد راه ندارد و همه به علم و يقين خود عمل مي

 . »و همين طور در يقينيات نياز به تقليد نيست و در غير اين موارد تقليد الزم است. ومانند وجوب نماز و روزه و مثل اين د

بحث چهل و نهم در اين «: ددان نياز از استدالل فقهي دانسته، مقلّد و مجتهد را در آن مساوي مي نيز ضروريات دين را بي» كاشف الغطاء«مرحوم 
نمايد، مگر آنكه از ضروريات دين و مذهب باشد كه در اين صورت مجتهد و مقلّد در آن احكام است كه الزم است احكام دين را از مجتهد تقليد 

  . »ـ چه وجوبي باشند يا تحريمي يا استحبابي يا كراهتي يا اباحتي يا وضعي ـ مساوي اند
   با تلخيصيرضا روحان علي:  پديد آور34 و 33، 32، شماره 1382 پاييز و زمستان ، تابستان–فرهنگ جهاد : منبع
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  1ادله حرمت ربا از كتاب
                                                 

در تفسير الميزان بحث جامع و جالبي در خصوص مجموع » ره«مرحوم عالمه طباطبائي . در آيات گوناگوني مطرح شده است» ربا«موضوع . 1
اتي كه در متن البته در ذيل آي. باشد اي از مباحث ايشان مي آيد، خالصه مطالبي كه در ادامه مي. اند آياتي كه در خصوص رباء نازل شده، ارائه فرموده

  . به عنوان حرمت ربا ذكر شده، مطالب ديگري را از ايشان مطرح خواهيم كرد
 ملَعلَّكُ اللَّه اتَّقُوا و مضاعفَةً، َأضْعافاً االرِّب تَأْكُلُوا ال آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا «:فرمايد  است كه مي  آل عمران130 آيه كرده تشريع را ربا حرمت كه اى آيه

 عمل اين و بترسيد خدا از و شود برابر چند تا افزائيد سرمايه بر سود دائم كه مخوريد ربا ايد گرويده اسالم دين به كه كسانى اىيعني » تُفْلِحونَ
   .ديابيب رستگارى و سعادت كه باشد كنيد، ترك را زشت

  .دارد تشريع  نيز لحن»مؤْمِنِينَ كُنْتُم إِنْ الرِّبا مِنَ بقِي ما ذَروا و اللَّه وااتَّقُ آمنُوا الَّذِينَ أَيها يا «:فرمايد  بقره كه مي278آيه 
 أَحلَّ و الرِّبا مِثْلُ الْبيع نَّماإِ قالُوا بِأَنَّهم ذلِك الْمس مِنَ الشَّيطانُ يتَخَبطُه الَّذي يقُوم كَما إِالَّ يقُومونَ ال الرِّبا يأْكُلُونَ الَّذينَ «: سوره بقره275آية  سياق از
اللَّه عيالْب و رَّمنْ الرِّبا حفَم هعِظَةٌ جاءوهِ مِنْ مبفَانْتَهى ر  ما فَلَه لَفس و رُهاللَّهِ إِلَى أَم نْ وم عاد فَأُولئِك حابالنَّارِ أَص مونَ فيها هشود  تفاده مياس» خالِد

 اى اندازه تا بلكه و بودند، نداشته بر دست خوارى ربا از و بودند نشده منتهى كرده مى نهى را ايشان كه عمران آل سوره 130مانان از آية كه مسل
 از آنچه و بردارند، دست خوارى ربا از كه دهد مى دستور آنان به دوم بار براى نيز سوره اين در سبحان خداى لذا بود، معمول بينشان در همچنان

 أَمرُه و سلَف ما فَلَه  فَانْتَهى ربهِ مِنْ موعِظَةٌ جاءه فَمنْ «جمله كه شود مى روشن جا همين از ننمايند مطالبه و نگرفته مانده، بدهكاران ذمه در كه ربا
  .دهد مى معنايى چه »...اللَّهِ إِلَى
 رِباً مِنْ آتَيتُم ما و «:فرمايد  مى39آيه  در شده، نازل مكه در روم سوره چون بود، شده نازل روم سوره شود نازل عمران آل سوره آيه آنكه از قبل

 ربا مساله كه شود مى روشن معنا اين اينجا از» الْمضْعِفُونَ هم فَأُولئِك اللَّهِ وجه تُرِيدونَ زكاةٍ مِنْ آتَيتُم ما و اللَّهِ، عِنْد يرْبوا فَال النَّاسِ أَموالِ فِي لِيرْبوا
 275 آيه در سپس و تحريم صريحاً عمران آل سوره 130 در آنكه تا بود، منفور عملى هجرت از قبل و خدا رسول بعثت اوائل همان از خوارى
 نيز و بود، شده نهى آن رهدربا قبال كه شود مى استفاده كامال آيات اين سياق از گفتيم كه طور همان چون است، شده تشديد آن درباره بقره سوره
 يهود بين در كريم قرآن حكايت به بنا ربا حرمت اينكه بر عالوه. است شده نازل عمران آل سوره آيات از بعد سوره بقره آيات كه شود مى روشن
   .»عنْه نُهوا قَد و االرِّب أَخْذِهِم و «:فرمايد  مى161در سوره نساء آيه  كريم قرآن چون بوده، معروف

 أَنْ و« جمله و »الصدقاتِ يرْبِي و الرِّبا اللَّه يمحقُ« جمله از كه چنان هم نيست، ارتباط بى - است انفاق باره در كه-  قبلش آيات با آيات اين و
 انفاق مساله با مقارن ربا مساله نيز عمران لآ و روم سوره در كه چنان هم شود مى فهميده ارتباط اين آمده، آيات اين ضمن در كه »لَكُم خَيرٌ تَصدقُوا

 ربا چون است، صدقه و انفاق مقابل و ضد درست خوارى ربا زيرا كند مى تاييد را ارتباط اين نيز آيات در دقت به عالوه است شده واقع صدقه و
 از كه است نيكى آثار مقابل درست شود مى بار وارىخ ربا بر كه سويى آثار نيز و دهد، مى بالعوض پول گر انفاق و گيرد، مى عوض بال خوار، پول

 گيرد مى شيشه به را مسكينان خون آن افزايد، مى محبت و رحمت بر اين و آورد، مى دشمنى و طبقاتى اختالف ،آن ؛آيد مى دست به انفاق و صدقه
  .امنيت و امور در انتظام اين و وردآ مى ناامنى و نظام در اختالف ،آن ؛شود مى مسكينان و محتاجان زندگى قوام باعث اين و

 شود مى »محق« كه چيزى آن كه بطورى است پى در پى نقصان معناى به و »يمحق« فعل مصدر قاف و حاء سكون و ميم فتحه به »محق« كلمه
 محق«و  »صدقات ارباء«شريفه،  آيه در .نهادن زيادت به رو و نمو معناى به است »يربى«فعل  مصدر كه »ارباء«كلمه  مقابل در و شود فانى تدريجا

 در آخرت در هم و هست دنيا در هم خصيصه اين بلكه نيست آخرت به مختص آن دادن نمو و صدقات ارباء داده، قرار يكديگر مقابل را »ربا
 كه است اين صدقات، خصوصيات از يكى كه چنان هم پس .آخرت در هم و هست دنيا در هم نيز ربا محق كه فهميم مى نامبرده مقابله از نتيجه
 امنيت و است قلوب جذب و تفاهم حسن و محبت جلب باعث چون نيست شدنى جدا آن از و است صدقه قهرى الزمه نمو، اين و كند مى نمو
 و گشته نتمعاو و مساعدت و اتحاد باعث نيز و دارد مى باز بگرايد، اختالس و افساد و دزدى و غصب سوى به اينكه از را دلها و داده گسترش را

  .گردد برابر چند و شود زياد هم دنيا در آدمى مال كه شود مى باعث اينها همه و بندد مى را اموال فناى و فساد راههاى اكثر
 عداوت و بغض باعث دو اين و شود مى خسارت و قلب قساوت باعث ربا چون است آن تدريجى فناى و مال كاهش ربا خواص از يكى همچنين

 با چه و زبان با چه باشد ممكن كه اى وسيله و راهى هر از تا كند مى تحريك را نفوس نموده، سلب را و مصونيت امنيت و ددگر مى ظن سوء و
 تباهى و زوال و فساد هاى راه هم اين و شود مى اختالف و تفرقه باعث اينها همه و بگيرند، انتقام يكديگر از مستقيم غير چه و مستقيم چه عمل،
 . »643 و 629 و 628 و 627 ص 2ترجمه تفسير الميزان ج « .ماند مى محفوظ زوال خطر يا و آفت از مالى كمتر و ايدگش مى را مال
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   سوره بقره275آية . 1
  :در دو قسمت از اين آيه شريفه حكم ربا بيان شده است

  ...و أحلّ اهللا البيع :الف
  .   1دهد اين آيه با داللتي صريح از حرمت ربا خبر مي. »و خداوند بيع را حالل و ربا را حرام كرد«

   ...الذين يأكلون الربا : ب
خيزند مگر همانند برخاستن كسى كه بر اثر تماس شيطان،   بر نمى- در قيامت از قبرها - خورند ه ربا مىكسانى ك«

   .2»آشفته و ديوانه شده است
توانند   كه نمىمبتال به صرعپردازد كه همچون ديوانگان يا افراد  اين آيه به تشريح حال رباخواران در قيامت مى

خيزند  خورند و برمى دارند و زمين مي شوند، گامى به جلو برمى حشر وارد مىتعادل خود را حفظ كنند در عرصة م
توان حرمت ربا  از مجازاتي كه براي رباخواران در اين آيه بيان شده است مي. شوند و باز گرفتار همان سرنوشت مى

    .را از آن استفاده كرد

                                                 
 سر بر »قد« كلمه است واجب باشد حاليه اگر شود مى شروع ماضى فعل با كه اى جمله چون مستانفه است اى جمله » و حرّم الرباعو أحلّ اهللا البي«. 1
 بحث مورد جمله و» بود زده را عمرو كه حالى در آمد، من نزد  يعني زيد.عمروا ضرب قد و زيد جاءني«: گوئيم مى اينكه مثل شدبا آمده در فعل آن

   .باشد حاليه تواند نمى ندارد سر بر را كلمه اين اينكه به خاطر
 حكم انشاء بر داللتلذا  بوده شده حرام ربا قبال كه دارد اين در ظهور آيه اين زيرا نيست ربا حرمت ابتدايى تشريع مقام در مستانفه جمله اين و

 با اگر اين سوال مطرح شود كه حرام كرده، را ربا قبال: فرمايد مى بلكه شد حرام ربا االن از بفرمايد خواهد نمى دارد، اخبار بر داللت بلكه ندارد
فمن  «:جمله براى را زمينه جمله اين آوردن با تا خواستشود  داده مي وابج ؛بود جمله اين ذكر به حاجتى چه ديگر بوده شده حرام قبال  ربااينكه

  . با تلخيص639 و 638: ص ،2 ج الميزان،  ترجمه.رسد مى نظر به آيه محتواى و سياق از كه است نكاتي اين سازد فراهم »... من ربه جاءه موعظة
 و خير و مضر و نافع بد، و خوب تواند نمى ساخته، مختل را او تميز نيروى و گرفته تماس او با شيطان يعنى شده، شيطان ممسوس كه انسانى. 2

 كه نيست جهت آن به اين و ستايد، مى را مضرات و شرور و ها زشتى بستايد، را خوب و نافع و خير اينكه جاى به دهد تميز يكديگر از را شر
 خير و قبح را حسن و زيبايى را زشتى كه است جهت اين از بلكه است، دامك بد و خوب داند نمى و كرده فراموش را نافع و خير و خوبى معناى

   .است شده اشتباه و خبط دچار موارد، تعيين و احكام تطبيق در او پس بيند، مى مضر و شر را نافع و
 بر عمل اين و گيرد، مى زيادتر مقدارى با را همان عوض در و دهد، مى ديگرى به مدتى براى چيزى او چون است، طور همين عينا خوار ربا وضع
 آن از و دارد آدمى كه را آنچه كه كند مى حكم دهد مى تشكيل را بشر اجتماعى زندگانى اساس و پايه كه فطرت چون است، آدمى فطرت خالف

 دو از ،زائد چيزى با بگيرد را مانه عينا و بدهد، را مالى اينكه اما و كند معاوضه است نيازمند آن به او و دارند ديگران كه آنچه با است نياز بى
 از اينكه براى سازد، مى تباه را اجتماع اساس و فطرت حكماين  و ،گرفته زيادى اينكه ديگر نگرفته، صورت اى مبادله اينكه اول :است غلط جهت
 ربا دست در اموالشان شدن جمع و تىدس تهى به منتهى بدهكاران، طرف از و شود مى بدهكاران اموال ربودن و اختالس به منجر خوار، ربا طرف
 نقصان، و كاهش  اين.رباخوار اموال به آنان اموال شدن ضميمه و عده، يك مالى بنيه يافتن كاهش از است عبارت خوارى ربا پس گردد، مى خوار

 زياد با و شود، مى بيشتر او مصرف و ربدهكا خرج روز به روز و زمان مرور به كه شود مى اين به منجر ديگر، طرف از اموال تكاثر و طرف، يك از
 طرف، يك از تصاعد اين و يابد مى تصاعد نيز ربا و شود، مى بيشتر خرج روز به روز كند جبران را آن كه درآمدى نبودن و مصرف، و احتياج شدن

 زده جن كه خبطى مانند است، آن به الىمبت رباخوار كه است خبطى خود اين  و.سازد مى منهدم را بدهكار زندگى ديگر، طرف از جبران نبودن و
 معامله و فروش، و خريد يعنى مشروع معامله ميان فرقى كه كند، مى خبط اين دچار آخر در را او ربوى معامالت اينكه براى است، آن به مبتالى

 مزيتى چه و بيع و ربا ميان هست فرق چه: يدبگو بپرداز، فروش و خريد به و بردار ربا از دست: بگويند او به وقتى و نگذارد، ربا يعنى نامشروع
 . با تلخيص. 631 و 630 ص 2ترجمه الميزان ج  !؟بپردازم فروش و خريد به و كنم، ترك را ربا من تا دارد ربا بر بيع
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   سوره بقره279 و 278آية 
هاي با ايمان كرده و با  زيرا در ابتدا خطاب به همه انسان. بيشتري داردداللت اين آيات بر حرمت ربا صراحت 

ايد تقواى الهى پيشه كنيد و آنچه از مطالبات ربا باقى مانده رها  اى كسانى كه ايمان آورده«: فرمايد قاطعيت مى
نة ايمان قرار داده شده شود، ترك رباخوارى نشا و در پايان نيز همان گونه كه مالحظه مي »سازيد اگر ايمان داريد

  .در اين آيه مباركه امر است و داللت بر وجوب دارد» رها سازيد«از سوي ديگر تعبير . است
 را اطاعت نكنيد پس بدانيد به -ترك ربا خواري–اگر فرمان الهى «: افزايد العاده تهديدآميز مى در ادامه با لحنى فوق

   هيچدرباره» اعالم جنگ با خدا و رسولش صلي اهللا عليه و آله«ير  اين تعب»يدا هخدا و پيامبرش اعالم جنگ كرد
  . 1توان اين تعبير را نشانة شدت حرمت ربا در اسالم به شمار آورد شده است و مينگناهي از گناهان وارد 

FG  

                                                 
 لذا اند داشته طلب خود ارانبدهك از ربا از بقايايى و گرفتند مى ربا هنوز آيات اين نزول عهد در مؤمنين بعضى كه شود اين آيه استفاده مي از. 1

  »فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا و رسوله«: فرمايد مى نموده تهديد را آنان سپس و .كنيد نظر صرف مانده آنچه از: فرمايد مى
 است »ايذان« مصدر از رام صيغه كه »فĤذنوا« صورت به را آيه قاريان از بعضى دهد مى را آن معناى هم و است »علم« كلمه وزن بر هم »اذن«كلمه 
   .بدهيد رسول و خدا با جنگ اعالن پس :شود مى چنين معنا براين، بنا كه اند كرده قرائت
 اگر: است چنين آيه معناى و است آن مانند و يقين معناى متضمن »افĤذنو« يا و »فأذنوا«كلمه  كه آمده اين براى» بحرب«: جمله در »باء« حرف
   . ...ايد داده جنگ اعالن كه بدانيد يقين پس داريد نمى بر رباخوارى از دست

 جنگ هم را جنگ اين اگر و برساند را آن نوع يا و را جنگ آن عظمت كه است اين براى آورد الم و الف بدون يعنى نكره را »حرب« كلمه اگر و
 خدا رسول با مخالفت و فرموده تشريع را آن متحر كه است خدا با مخالفت رباخوارى كه است اين براى ناميده، رسول با جنگ هم و خدا با

 رباخوار، با رسول و خدا جنگيدن اما رسول، و خدا با رباخوار جنگيدن معناى بود اين. نموده است تبليغ را خدا حكم كه است صلي اهللا عليه و آله
 شد تسليم اگر كند تسليم به مجبور را او پذيرد نمى را احكام از حكمى كه مسلمانان از كس هر يا رباخوار خدا، امر به رسول كه است اين معنايش

  . با تلخيص648: ص ،2 ج الميزان،  ترجمه.شود خدا حكم تسليم تا كنند جنگ او با تا كند مامور را مسلمانان گرنه و هيچ كه
 سبحان خداى.  است نشده تشديد و رىگي سخت اسالمى جامعه بر دين دشمنان حكومت و خوارى ربا مانند گناهان از يك هيچ باره در اسالم در
 در گيرى سخت كه مورد يك مگر است نبرده كار به را شدت اين دين فروع از يك هيچ باره در كه برده كار به شدتى خوارى ربا امر در آيات در
 قرآن چند هر كبيره گناهان بقيه اما و ،»سازند حاكم خود بر را دين دشمنان مسلمانان، «:كه است اين آن و است، ربا امر در گيرى سخت نظير آن

 دشمنان دادن حكومت و ربا مساله از تر ماليم خدا كالم لحن ليكن و كرده، هم گيرى سخت آنها امر در و نموده اعالم آنها با را خود مخالفت كريم
 از تر ماليم گناه، بى افراد كشتن چون اين، از بزرگتر گناهانى ظلم و قمار، خمر، شرب زنا، مورد در قرآن لحن حتى و است اسالمى جامعه بر خدا
  .است گناه دو اين
 بر در را زندگانى ابعاد از بعضى به تنها شومش آثار و كند، نمى تجاوز نفر چند يا و نفر يك از گناهان آن فساد اينكه براى مگر نيست اين و

 منهدم را دين بنيان سوئش آثار كه دينان بى حكومت و ربا خالف به افراد، ظاهرى اعمال و اجتماع، ظاهر فساد از است عبارت آن و گيرد مى
 ساقط را فطرت حكم و افكند، مى انسانى فطرت روى بر اى پرده و سازد، مى تباه را حيات نظام و برد مى بين از كلى به را آثارش و سازد، مى
 . ا تلخيص ب628:  ص2 ترجمه الميزان ج.سپارد مى فراموشى دست به را دين و كند، مى

 آيات حرمت ربا              

  » و احل اهللا البيع و حرّم الربا«: 275: بقره -

  »  يتخبطه الشيطان من المسالذين يأكلون الربا اليقومون اال كما يقوم الذي«: 275: بقره -

 » ...فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اهللا... و ذروا ما بقي من الربا ...«: 279، 278: بقره -
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   1ادله حرمت ربا از روايات
                                                 

 رباخوارى در روايات اسالمى.1

  . اى است كه در منابع مختلف وارد شده است  بر تحريم عمل زشت ربا، روايات بسيار زياد و گستردهديگردليل 
ت ربا به سر ممكن است كه روايات حرم«: فرمايد ، در ذيل روايات مذمت ربا مىروضة المتّقين در كتاب - رضوان اللّه عليه-مرحوم عالمة مجلسى

  . »حد تواتر برسد
  .شود اى در مورد اين كار اقتصادى ظالمانه و غير انسانى وارد شده است كه دربارة كمتر گناهى ديده مى دهنده در اين روايات تعبيرات بسيار تكان
  .كنيم  اشاره مى- كه هر كدام شامل احاديث متعددى است-در اينجا به پنج گروه از اين روايات

  قياس ربا با زنا: اولگروه 
  . »يك درهم از ربا از نظر گناه و معصيت بدتر از هفتاد بار زناست! اى على«:  سلم به على عليه السالم فرمودپيغمبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و

  ملعون بودن تمام مرتبطين با مسأله ربا: گروه دوم
 كه در ارتباط با ربا و پنج طايفه را» ربا«امى اسالم صلى اللّه عليه و آله و سلم در اين روايت پيامبر گر: فرمايد امير مؤمنان على عليه السالم مى

  : لعنت كرده استهستند،
  .كند شود و از غذايى كه از پول ربا تهيه شده است با علم و آگاهى استفاده مى  كسى كه ميهمان رباخوار مى-1
    رباخوار-2
    ربا دهنده-3
  .كند ا محاسبه مى كسى كه ربا ر-4
  . شهود قرارداد ربا-5

  ترين نوع معامالت ربا بدترين و خبيث: گروه سوم
  : فرمايند السالم مى امام باقر عليه

   .»ترين معامالت، معامالت ربوى است كثيف«
رباخوارى بدترين نوع : ن است كه فرمود نداشته اي از سخنان كوتاه و پرمعنى رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم كه پيش از آن حضرت، سابقه«

  .»هاست كسب
  هالكت رباخواران در دنيا: گروه چهارم

  . »گردد هنگامى كه خداوند اراده هالكت قومى را كند ربا در ميان آنها ظاهر مى«
  .شود معناى اين روايت اين است كه ربا مجازات دنيوى نيز دارد و به هالكت رباخواران منتهى مى

  : فرمودند صلي اهللا عليه و آله مپيامبر اسال
  .دهد اى دو عمل زشت زنا و ربا آشكار شود، خداوند اجازة نابودى آن منطقه را مى هرگاه در منطقه

ها مثل قوم لوط و عاد و  ها و زلزله اين نكته نيز قابل دقّت است كه الزم نيست همواره هالكت، مانند هالكت و نابودى اقوام پيشين و با صاعقه
آور، انواع بيماريهاى  مود باشد، بلكه هالكت امروزه اشكال ديگرى نيز دارد، بيماريهاى غير قابل عالجى همچون ايدز و نيز اعتياد به مواد مرگث

اى از بيمارستانهاى كشورهاى غربى را به خود اختصاص داده است و مانند آنها، همه اسباب هالكت امتهاى گنهكار  روانى كه قسمت عمده
  . تواند باشد مى

  آتش دوزخ سرانجام رباخوار : گروه پنجم
  : فرمايد ميحضرت على عليه السالم 

  .»رباخوار حتما در دوزخ خواهد بودشود و   سبب رباخوارى و منتهى به آن مى- از احكام فقهى آن-تجارت و كسب بدون آگاهى«
طور قوى و صريح و آشكار داللت بر حرمت ربا و ه اى ذكر شد، ب نمونهكوتاه سخن اين كه مجموعة اين پنج گروه روايات، كه از هر كدام 

  .رباخوارى دارد
 . با تلخيص. 26 تا 21: ربا و بانكداري اسالمي ص
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  1موثق عبداهللا بن بكير
 از روى انكار و -كند و  السالم خبر رسيد كه مردى رباخوارى مىبه امام صادق عليه«: گويد  مىعبداهللا به بكير
ت؛ اين تعبير كنايه از حالل دهد و ماية حيات اوس  يعني اولين شيرى كه مادر به نوزادش مى- » لباء«استهزاء ربا را 
و در دسترس من قرار اگر خداوند مرا بر او مسلّط كند و ا: السالم فرمودند امام صادق عليه. نامد  مى- دانستن رباست

  .»گيرد گردن او را خواهم زد
تعبير امام عليه السالم در مقابل خبري كه به ايشان رسيد، داللت صريح بر حرام بودن رباء و بلكه شدت حرمت آن 

  . دارد
  2صحيحة هشام بن سالم

يك درهم از ربا « :فرمودندكند كه ايشان  گونه نقل مي  اينالسالم از امام صادق عليه  بن سالمهشامدر اين صحيحه 
  . 3»از نظر گناه و معصيت بدتر از هفتاد بار زناست

FG  
 

                                                 
 .1 من أبواب الربا الحديث 2 الباب 429: 12وسائل الشيعة . 1

  .1 من أبواب الربا الحديث 1 الباب 423: 12وسائل الشيعة . 2
 بار و در روايت ديگر معادل 33ايات متعدد ديگرى وارد شده است ولى با اعداد و ارقام مختلف، در بعضى از روايات معادل اين تعبير در رو. 3

دانند اسالم به شدت با اعمال منافى عفّت  همه مى.  بار و در بعضى معادل يك بار عمل منافى عفّت شمرده شده است20 بار و در بعضى معادل 30
گويد و اين از صريحترين داليل بر   حال بايد حساب كرد كه زيان و زشتى رباخوارى چقدر زياد است كه دربارة آن چنين مىكند، برخورد مى

  .حرمت ربا در اسالم است
اها توان گفت كه رب در پاسخ اين سؤال مى آيد كه چرا عددها در روايات مزبور تا اين حد متفاوت و مختلف است؟ در اينجا اين سؤال پيش مى

باشد و اين تفاوت اعداد، مربوط به تفاوت انواع  تر مى مختلف است همة انواع ربا بد، ظالمانه و زشت است، ولى بعضى از بعضى بدتر و زشت
  .رباست؛ مثال رباى اضعاف مضاعف كه شرح آن گذشت با رباى معمولى متفاوت است، و قبح و زشتى آنها يكسان نيست

گيرد با ربا گرفتن از افرادى كه در چنين شرايط اضطرارى  ار ضعيف كه مثال براى درمان فرزندش مختصرى وام مىربا گرفتن از يك انسان بسي
دهد  تحميل رباهاى ظالمانه بر يك ملّت بزرگ كه تمام هستى آنها را به باد مى .تر است تر و ظالمانه كند و اولى به مراتب زشت قرار ندارند فرق مى
  .شك اين انواع سلسله مراتبى دارد كند، بنابراين همة انواع ربا زشت و ظالمانه و گناه است ولى بى  فرد فرق مىبا ربا گرفتن از يك

  اما چرا مقايسه با اعمال منافى عفّت شده و از آن بدتر شمرده شده است؟
دانيم يكى از علل فحشاء، فقر و فشار اقتصادى   طبقاتى است و مى ممكن است از اين نظر باشد كه رباخوارى يكى از عوامل اصلى فقر و اختالف

اگر ريشة فقر خشكانيده شود ال اقل بخش مهمى از فحشاء  .است كه سبب شكست جوانان در تشكيل خانواده و كشانيده شدن آنها به فساد است
و انحرافات اخالقى آن شريك و سهيمند، و عمل سازند در فساد  و فساد اخالقى از ميان خواهد رفت، آنها كه مقدمات فقر را در جامعه فراهم مى

  !كند آنها گاه با چندين بار عمل منافى عفّت برابرى مى
رديف زناى با محارم و حتّى فراتر از آن  به هر حال اين روايات به روشنى و با صراحت و با تأكيدهاى متعدد داللت بر تحريم ربا دارد، و آن را هم

شمرد، و با توجه به گستردگى اين روايات و لحن شديد آنها اگر دليلى بر حرمت ربا جز اين گروه از  ر اسالم مىيعني بزرگترين گناهان از نظ
  »23 و  22: ربا و بانكدارى اسالمى، ص« .رسيد روايات نبود كافى به نظر مى

 روايات حرمت ربا                    
   موثقة عبداهللا بن بكير-

 صحيحة هشام بن سالم-
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  اختصاص ربا به قرض و معاملهدليل 
شود، انحصار حرمت ربا در رباي قرضي و معاوضي است و ما دليلي بر  آنچه از مجموع ادلّه حرمت ربا استفاده مي

جه با فقدان دليل، شك در حرمت ربا در غير از قرض و معاوضه در خارج از اين دو قسم نداريم در نتيحرمت ربا 
  . باشد مجراي برائت مي

FG  
  
  
  
  

  اشتراط زيادت در يكي از عوضيندليل 
  قوام معناي لغوي ربا

گذشت كه قوام و ريشة آن زيادت است لذا در » ربا«دليل اعتبار اين شرط واضح است زيرا در توضيح معناي لغوي 
  . معناي ربا الزم و معتبر استو قوام، شرط اضافه بودن يكي از عوضين بر ديگري براي تحقق تحقق رباي معاملي

  دليل اشتراط مكيل يا موزون بودن و هم جنس بودن عوضين
  1حازمبن موثقة منصور 
با السالم دربارة معامله يك تخم مرغ   عبارت است از اين كه وي از امام صادق عليهمنصور بن حازم  مضمون موثقة

حضرت نيز . كند  سوال ميدو اسبدو عدد تخم مرغ يا يك لباس در مقابل دو عدد لباس و يا يك اسب در عوض 
هر چيزي كه با پيمانه يا وزن سنجيده : فرمايد در جواب او در هر سه مورد از معامله نفي اشكال كرده و سپس مي

اما اگر از .  صورتي كه هر دو از يك جنس باشندشود، پس معامله دو مثل آن در برابر يك مثل جائز نيست در مي
  . اشياء غير مكيل يا موزون هستند اشكالي ندارد كه دو مثل از آنها در مقابل يك مثل معامله شود

هر چيزي كه با پيمانه يا وزن «: با دقت در اين صحيحه عالوه بر استفاده شرطيت مكيل يا موزون بودن از عبارت
و نيز اعتبار هم جنس بودن عوضين از اين فقره »  دو مثل آن در برابر يك مثل جائز نيستشود، معامله سنجيده مي

زيرا . شود استفاده ميشرط اضافه بودن عوضي از عوض ديگر نيز . »در صورتي كه هر دو از يك جنس باشند«: كه
 كرد كه دو مثل آن در حضرت عدم جواز معامله دو شيء هم جنس كه مكيل يا موزون هستند را متوقف بر اين امر

  . مقابل يك مثل از آن معاوضه شود
FG  
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  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  و مستند در احكام ربا 
و أَحلَّ اللّه الْبيع و «: قال تعالي. فلداللة صريح القرآن عليها في أكثر من موضع. من الضروريات  اما ان حرمة الربا-1

  ، 1»حرَّم الرِّبا
يش از يك در ببر حرمت آن داللت صريح قرآن دليل  است، پس به  ضروريات دين كه حرام بودن ربا از اما اين- 1

  .»و خداوند بيع را حالل كرد و ربا را حرام كرد«: فرمايد  متعال ميخداوند. موضع است
  2»شَّيطانُ مِنَ الْمسالَّذِينَ يأْكُلُونَ الرِّبا ال يقُومونَ إِال كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه ال«
  . » كرده استديوانه ، مگر مانند كسي كه شيطان او را با لمس كردنخيزند ، برنميخورند كساني كه ربا مي«
  3»يا أَيها الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه و ذَروا ما بقِي مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُم مؤْمِنِينَ«
  . »رها كنيد آن چه از ربا باقي مانده استاگر مومن هستيد  و داريد نگهايد خدا را  اي كساني كه ايمان آورده«
  .4»فَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحرْبٍ مِنَ اللّهِ و رسولِهِ«
  .»پس اگر انجام نداديد پس با خدا و رسولش اعالم جنگ كنيد«

السالم عن رجل انه كان يأكل  بلغ أبا عبد اللّه عليه«: ه بن بكيرو ما ورد في السنّة الشريفة كثير، ففي موثق عبد اللّ
  .6» أمكنني اللّه منه ألضربن عنقه لئن: ، فقال5الربا و يسميه اللبأ

به امام صادق عليه «:  است آمدهدر موثق عبد اهللا بن بكيرو آن چه كه در سنت شريفه وارد شده زياد است، پس 
حتماً اگر خدا دست رسي به او را : نامد، پس فرمود مي آغوزخورد و آن را  ربا مير رسيد از مردي كه السالم خب

  . »براي من ممكن كند، حتماً، حتماً گردن او را خواهم زد
  .7»درهم ربا أشد من سبعين زنية كلّها بذات محرم«: السالم و في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه

ها با محارم  يك درهم ربا از هفتاد زنا كه همه آن«:  آمده استالسالم از امام صادق عليهلم و در صحيحه هشام بن سا
  .»تر است باشد بد

                                                 
  .275: البقرة. 1
  .275: البقرة. 2
 .278: البقرة. 3

  .279: البقرة. 4
 .و المقصود المبالغة في حليته بالتشبيه بأول لبن االم. أول لبن االم: اللبأ بكسر الالم و فتح الباء و الهمزة بعدها. 5

  .1 من أبواب الربا الحديث 2 الباب 429: 12وسائل الشيعة . 6
 .1ربا الحديث  من أبواب ال1 الباب 423: 12وسائل الشيعة . 7
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فلداللة الدليل على ثبوته فيهما دون ما  و اما شموله لكال الموردين المذكورين دون احدهما و دون ما زاد عليهما، -2
  .زاد، فتجري البراءة عنه بلحاظ ما زاد

 نه يكي از آن دو و نه بيش از آن دو پس به - قرض و بيع–مول رباي براي دو موردي كه ذكر شد و اما ش - 2
در نتيجه از حرمت ربا نسبت به بيش از آن دو . سبب داللت دليل بر ثبوت ربا در آن دو مورد و نه بيشتر است

  . شود برائت جاري مي
 واضح بالنسبة إلى اشتراط الزيادة في أحد الطرفين لتقوم مفهوم فذلك و اما اعتبار الشروط الثالثة في تحقّق الربا، -3

  .الربا بذلك لغة إذ هو عبارة عن الزيادة
 قوام دليلبه  يكي از دو طرف ربا، پس نسبت به شرط زيادي در تحققهاي سه گانه در  و اما معتبر بودن شرط

  .است ياديعبارت از زربا چون  دليل واضح است ، زياديبهمفهوم ربا در لغت 
و قد جمعت الشروط الثالثة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد . و اما الشرطان اآلخران فقد دلّت عليهما روايات كثيرة

  : السالم اللّه عليه
 منصور بن حازم از امام ة موثقبه تحقيقو . كند داللت مي  روايات زياديدو بر آن هماناو اما دو شرط ديگر پس 

  :كرده استجمع را گانه  هاي سه م شرطالسال صادق عليه
ال : ال بأس به، و الفرس بالفرسين، فقال: ال بأس به، و الثوب بالثوبين، قال: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال«

ء يكال أو يوزن فال يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان ال يكال و ال  كل شي: ثم قال. بأس به
  .1»اثنين بواحديوزن فال بأس به 

اشكالي در آن نيست، و يك لباس در مقابل : از حضرت سؤال كردم از يك تخم مرغ در مقابل دو تخم مرغ، فرمود«
: اشكالي در آن نيست، سپس فرمود: اشكالي در آن نيست، و يك اسب در مقابل دو اسب، فرمود: دو لباس، فرمود

 اگر و  جائز نيست مقابل يك مثل وقتي از يك جنس باشد،شود پس دو مثل در هر چيزي كه پيمانه يا وزن مي
  . »دارداشكالي ن شود پس دو تا در مقابل يكي پيمانه و وزن نمي

Sco1 11:40 

  شمول زيادت نسبت به زيادي حكمي
گيري  جنس كه به صورت مكيل يا موزون اندازه در تحقق رباي معاملي بيان شد كه تحقق ربا در معامله دو شيء هم

 و در تحقق افزوني. شود كه يكي از دو عوض بر ديگري افزوني و زيادي داشته باشد شوند، به شرطي محقق مي مي
اما . روشن استو مصاديق آن شرطيت زيادي عيني در تحقق ربا . تفاوتي بين زيادي عيني يا حكمي وجود ندارد

و قبل از بيان دليل، ذكر چند مثال . ه دليل داردشود، نياز به ارائ اين كه زيادي حكمي نيز باعث تحقق رباي محرّم مي
  .رسد تر شدن زيادي حكمي ضروري به نظر مي براي روشن
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 كيلو گندم معاوضه كند و نيز از او بخواهد كه غير از 20 كيلو گندم را به عمرو در مقابل دريافت 20اگر زيد 
ز شب بپردازد و يا حتّي گندم را به صورت نقدي به اداي نما يا  دهد، مسجد را نيز جارو كند، گندمي كه تحويل مي

باشد   حكمي ميزيادي، همه اين موارد از مصاديق به او پس بدهد و به همان اندازه به صورت نسيئه از عمرو بگيرد
  . كه با توجه به شمول زيادي نسبت به آن، باعث تحقق معامله ربوي و حرام خواهد بود

  . كند، استناد شده است  كه بر اعتبار مماثلت داللت ميرواياتي اضافة حكمي به براي اثبات عموميت زيادي نسبت به
    1زراره و محمد بن مسلمصحيحة . 1

 با سويق و مثل به مثل جو با گندم 2معامله مثل به مثل گندم با آرد گندم، و مثل به مثل سويق«: السالم باقر عليهامام 
  . »اشكالي ندارد

  3حلبيصحيحة . 2
معامله نقره با نقره بايد مثل در مقابل مثل باشد و معامله طال با طال بايد مثل در مقابل مثل «  :السالم دق عليهامام صا

  . »است در آتش هر كس زيادتر بدهد يا زيادتر بخواهد، باشد كه در آن معامله زيادي يا نقصاني وجود نداشته باشد
  ٤صحيحه وليد بن صبيح. 3

در معامله طال با طال و نقره با نقره، زيادي : فرمايد السالم شنيدم كه مي از امام صادق عليه «:گويد  وليد بن صبيح مي
  . »بين آن دو همان رباي منكر است، همان رباي منكر است

FG  
  
  
  

  كيفيت داللت روايت بر زيادي حكمي
. شود هستند، استفاده ميجنس كه مكيل يا موزون  از مجموع روايات اعتبار مثل در مقابل مثل بودن عوضين هم

توجه به اين نكته كه در صورت اضافه بودن يكي از عوضين حتي به صورت حكمي، عدم مماثلت بين عوضين 
صادق خواهد بود و ديگر معامله مثل در مقابل مثل محقق نخواهد شد، عموميت زيادي و افزوني نسبت به زيادي 

شوند،  گيري مي جنس كه با كيل يا وزن اندازه مله دو كاالي همدر نتيجه اگر در معا. كند حكمي را نيز ثابت مي
   .افزوني حكمي نيز وجود داشته باشد منجر به معامله ربوي و حرمت خواهد شد

FG  
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  زيادتعموميت 
 نسبت به زيادي حكمي

  .صدق تفاضل بين عوضين با وجود زيادي حكمي    
  .   عدم صدق بيع مثل به مثل با وجود تفاضل حكمي

  روايات دالّ بر اعتبار مماثلت                 
 .»...الحنطة بالدقيق مثالً بمثل«:  صحيحة محمد بن مسلم و زراره-  
 .»...الفضة بالفضة مثالً بمثل«:  صحيحة حلبي-  

  . »...الفضل بينهما هو الربا المنكر...الذهب بالذهب و «: صحيحة وليد بن صبيح-
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  تبصره
با توجه به اين كه مرغوبيت وصفي است كه قوام آن به ذات عين است و چيزي خارج از عين نيست تا از آن 

باعث تحقق اضافي و زيادي در جانب آن مرغوبيت و اعالء بودن جنس يكي از عوضين  عنوان زيادي انتزاع شود،
 كيلو گندم غير مرغوب معاوضه شود، مرغوبيت يكي از دو 20 كيلو گندم مرغوب با 20براي مثال اگر . نخواهد شد

و گندم مرغوب و غير بلكه در عرف معامله د. آيد، تا معامله ربوي شود عوض زيادي و افزوني در آن به شمار نمي
اما اگر گندم مرغوب از گندم غير مرغوب به هر . باشد مرغوب با مالحظه تساوي در وزن، معامله مثل به مثل مي

  . گردد ميزاني كمتر باشد، عرفاً مماثلت در عوضين رعايت نشده و معامله ربوي و حرام مي
  تطبيق

   و اما ان الزيادة تعم الحكمية-4
  شود   يادي شامل حكميه مي اما اين كه ز- 4

  كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو اداء صالة الليل في جانب احدهما، أو كون احدهما نقدا و اآلخر نسيئة
 دو طرف يكي از ن مسجد يا به جا آوردن نماز شب در جانب جارو كردختن يكي از دو هم جنس با شرطمثل فرو

  گري نسيهيا اين كه يكي نقد باشد و دي
   ؛ و عدم اختصاصها بالعينية

   ؛ ندارد زيادي اختصاص به عينيو اين كه
  .فقد استدل له بما دلّ علي اعتبار المماثله و عدم جواز الزيادة

  .داللت دارد زياديعدم جواز جنس بودن و   هماعتبار بر رواياتي كه آن به ايپس استدالل شده بر
  : ة عن أبي جعفر عليه السالم كما في صحيحة محمد بن مسلم و زرار

  .1»الحنطة بالدقيق مثال بمثل، و السويق بالسويق مثال بمثل، و الشعير بالحنطة مثال بمثل ال بأس به«
  : السالم است ز امام باقر عليهبن مسلم و زراره ا  محمدة كه در صحيحهمچنان

ل، و جو با گندم مثل در مقابل مثل، اشكالي در  مثل در مقابل مثسويقبا سويق مثل، و گندم با آرد مثل در مقابل «
  .»آن نيست

  : و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السالم
  .2»الفضة بالفضة مثال بمثل، و الذهب بالذهب مثال بمثل ليس فيه زيادة و ال نقصان الزائد و المستزيد في النار«

  : لبي از امام صادق عليه السالمحو صحيحة 
دهنده و  زياديقره مثل در مقابل مثل، و طال با طال مثل در مقابل مثل كه زيادي يا كمي در آن نباشد، نقره با ن«

  .»اند طالب زيادي هر دو در آتش
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الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة الفضل بينهما هو : سمعت أبا عبد اللّه عليه السالم«: و صحيحة الوليد بن صبيح
  .1»الربا المنكر هو الربا المنكر
ها رباي منكر   و نقره با نقره، زيادي بين آنطال با طال: از امام صادق عليه السالم شنيدم«: و صحيحه وليد بن صبيح

  .»است رباي منكر است
  .انه مع الزيادة و لو حكمية يصدق الفضل بينهما و ال يصدق البيع مثال بمثل: و تقريب الداللة

 كند و بيع مثل به  صدق ميدو   هر چند حكمي باشد، زيادي بين آن ا زياديب: داللت روايات به اين بيان است كهو 
  .كند مثل صدق نمي

  .جاً عنها لينتزع عنوان الزيادة باعتبار انها وصف قائم بالعين و ليس خار و ليس من الزيادة جودة احد العوضين،
رغوبيت وصفي است كه قيام به عين  كه م دليل، به اينآيد دي به شمار نميزيا ضمرغوب بودن يكي از دو عوو 

  .دارد و خارج از آن نيست تا اين كه عنوان زياده بگيرد
الجيدة بالرديئة مع التساوي في المقدار صدق عرفاً انه باع مثال بمثل بخالف ما اذا اختلفا فيه، فانه  فمن باع الحنطة 

  . اليصدق ذلك حتي مع التساوي في المالية
كند كه او مثل را به  در عرف صدق ميبفروشد مرغوب با مساوي بودن در مقدار ا به ناگندم مرغوب رپس كسي كه 

ي كه كند حتي در صورت  بيع مثل به مثل صدق نمي، پسدن باشمختلفآن دو به خالف جايي كه . فروخته استمثل 
  .باشندمساوي در ماليت 

Sco٢٢٤:٠٩ 

   به بيعمليعموميت يا اختصاص رباي معاادلّة 
  ئلين به اختصاص رباي معاملي به بيعدليل قا

لذا در غير . اي كه بر حرمت رباي معاملي داللت دارد به خصوص بيع انصراف دارد اين گروه عقيده دارند كه ادلّه
  . كنند بيع از حرمت ربا به اصل برائت تمسك مي

  دليل قائلين به عدم اختصاص رباي معاملي به بيع
 رباي معاملي به بيع گروه ديگري از فقهاء قائل هستند كه ادعاي انصراف ادله قائلين به اختصاص حرمتدر مقابل 

 عموميت حرمت رباي معاوضي نسبت به بيع و غير بيع ، و لذا قول مناسب و قريب به واقع2به بيع قابل قبول نيست
  . باشد مي

                                                 
  .2اب الصرف الحديث  من أبو1 الباب 457: 12وسائل الشيعة . 1
  : انصراف دو گونه داريم. 1

  .باشد انصراف معنايي به ذهن از شنيدن يك لفظ كه ناشي از كثرت استعمال لفظ در آن معنا 
  . انصراف معنايي به ذهن از شنيدن يك لفظ كه ناشي از كثرت و غلبه وجودي خارجي آن معنا باشد

زيرا اين ظهور كه از . اي خاص كه ناشي از كثرت استعمال باشد مانع از اطالق خواهد شدمشهور اين است انصراف ذهن از يك لفظ به معن
اما اگر انصراف به خاطر كثرت وجود و غلبه . باشد و اجازه ظهور كالم در اطالق را نخواهد داد آيد مانند يك مقيد لفظي مي انصراف پيش مي

  .د شدوجود خارجي باشد حق اين است كه مانع از اطالق نخواه
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١٧

FG  
  
  

  تطبيق
فالحتمال انصرافها  المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة،  و اما الخالف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطالق االخبار-5

  .اال أن المناسب التعميم لوهن دعوى االنصراف .إلى خصوص البيع، فيتمسك بالبراءة عن التحريم في غيره
جنس   اطالق اخبار گذشته كه داللت بر اعتبار همبر خالفدر عموميت حرمت ربا براي غير بيع  و اما اختالف - 5

از داشتند پس به دليل احتمال انصراف اطالق اخبار گذشته به خصوص بيع است پس در غير بيع به برائت بودن 
   .اساس بودن ادعاي انصراف است قول مناسب عموميت تحريم به دليل بيمگر اين كه . شود تمسك ميحرمت 

Sco326:05 

                                                                                                                                                                  
اگر مطلقي داراي افراد و مصاديقي باشد كه مثال   استانصراف بدويدر صورت اول كه انصراف به دليل غلبه وجود باشد : توضيح بيشتر

 رود؛ چه آن كه غلبه شود؛ منتهي انصراف بدوي كه با تأمل زائل شده و از بين مي بعضي از آنها غلبه خارجي دارند، اين غلبه منشأ انصراف مي
شود، در مابقي افراد نيز  طور كه در افراد داراي غلبه خارجي استعمال مي خارجي مانع از استعمال لفظ مطلق در بقيه مصاديق نيست؛ مطلق همان

ر افرادش  انطباق لفظ مطلق ب،مالك: به عبارت ديگر. شود و استعمال در افراد داراي غلبه، مانع از استعمال مطلق در بقيه افراد نيست استعمال مي
 و مصداق خارجي »أكرم العالم«اگر موال گفت . باشد، اطالق به قوت خود باقي است است و در هر موردي كه معلوم گردد فردي مصداق مطلق مي

 عالم به طور كه بر فقيه منطبق است، بر مصاديق ديگر عالم مثل همان» عالم«فقها غلبه داشت، در اينجا هر چند كه غلبه با فقهاست، اما عنوان 
  . دباش نيز منطبق مي... فلسفه و تفسير و تاريخ و

باشد ولي از آنجا كه اين غلبه به » بيع«باشد و شايد باعث انصراف اطالق ادله به  در اين بحث نيز هر چند غلبه معاوضات و معامالت با بيع مي
 شامل معامليشود و در نتيجه اطالق حرمت رباي  طالق ادله نميسبب افراد خارجي و كثرت آنهاست و نه از باب كثرت استعمال لفظ، مانع از ا

  . شود تمام اقسام معامالت و داد و ستدها مي

     اقوال و ادلّة                   
  در غير بيعمعاملي              ربا 

  .انصراف اطالق ادله به بيع:  به بيعمعاملي اختصاص رباي :قول اول -  
  . عدم پذيرش انصراف:  نسبت به غير بيعمعاملي عموميت رباي :قول دوم -  
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١٨

  چكيده
  .كند ديني حرمت آن را ثابت مي، ضرورت آيات و روايات زيادي كه در حرمت ربا وارد شده. 1
ديوانه شدن ربا خوار به سبب مس شيطان و اعالم جنگ او با خدا و رسولش از جمله تعابير تهديد آميز و شديد . 2

  .باشد قرآن دربارة حرمت ربا مي
بودن آورد در صورت امكان و شديدتر  اقدام به كشتن رباخواري كه آن را مانند شير مادر حالل به شمار مي. 3

  . شود حرمت ربا از هفتاد مرتبه زناي با محارم، بخشي از رواياتي است كه در حرمت ربا به آن استناد مي
 دو برائت در غير آناز حرمت ربا دليلي كه براي حرمت ربا وارد شده فقط در مورد قرض و بيع است، لذا . 4

  .شود جاري مي
 موثقه كه در، قوام لغوي ربا به زياده است، به عالوه عامليي م در تحقق رباي يكي از عوضيندليل شرط زياد. 5

به زيادتر بودن يكي از ديگري در  شرط هم جنس بودن و مكيل يا موزون بودن عوضين همراه  بن حازممنصور
  . تصريح شده استتحقق رباي محرّم

شود،  د بن صبيح استفاده ميبا توجه به اعتبار مماثل بودن عوضين كه از صحيحة محمد بن مسلم و حلبي و ولي. 6
، عنوان زيادي صادق شود؛ زيرا در صورت اضافه حكمي دليل شمول زيادي نسبت به زياده حكمي نيز روشن مي

  .  بيع مثل در مقابل مثل صادق نخواهد بودبوده و
ذاتي است و خارج از ذات ، وصف مرغوبيت زيرا موجب صدق زياده نيست، مرغوب بودن يكي از عوضين. 7
  .يست تا از آن عنوان زيادي، انتزاع شودن

 در غير بيع املي بعضي با ادعاي انصراف اطالق اخبار در خصوص بيع، قائل به برائت از حرمت رباي مع.8
 نسبت به غير بيع ملياساس بودن ادعاي انصراف، قول مناسب، عموميت حرمت رباي معا اند، اما با توجه به بي شده
  . است

  
 


