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١

  مقدمه 
حرمت ربا، اقسام آن، شرائط الزم در تحقق رباي معاملي و عموميت آن در غير بيع با در چند درس قبل بحث از 

  . ارائه ادله و مستندات مورد بحث و بررسي قرار گرفت
  براي نمونه شارع دربارة.  باب ربا احكامي وجود دارد كه اختصاص به ربا داشته و در ابواب ديگر جريان ندارددر

 حكم نموده و غير از رباخواري، ربادادن، كتابت و ثبت  شوند، ربا تقريباً به حرمت تمامي افعالي كه با آن مرتبط مي
  . هد را محكوم به حرمت دانسته استمعامله ربوي و حتي حضور در مجلس ربا به عنوان شا

   .باشد مياتحاد تعبدي جنس گندم و جو ديگر حكم قابل توجه و مختص به اين باب 
.  از سوي ديگر مسائلي فقهي و بعضاً مستحدث وجود دارد كه محلّ و مجال بررسي آن اختصاص به باب ربا دارد

شود و اجناس مختلف  ها امروزه انجام مي در صرافيبراي مثال خريد و فروش اسكناس چه از قبيل معامالتي كه 
معامالت رايج بين مردم براي دريافت پول خرد يا شود يا  با يكديگر خريد و فروش مي... مانند ريال، دالر، يورو و

  .باشد پول نو از مسائلي است كه جايگاه بررسي احكام آن در فقه، باب ربا مي
تصاص به همين باب دارد، معامالت و معاوضاتي است كه در طال و يكي ديگر از مسائلي كه بحث از آن اخ

مستعمل و  يي كه ساخته نشده يا تعويض طال و جواهراتمعامله طالي ساخته شده با طال. جواهرات جريان دارد
  .باشد يا نامرغوب با جواهرات نو و مرغوب از مصاديق معامالت مذكور مي

تا حدي كه تقديم و يا تأخير  كه غالباً در معرض وقوع در ربا هستندبا توجه به حساسيت اين نوع معامالت 
 از مسائل بسيار مهم و اساسي ،ها منجر به صحت و حليت يا بطالن و حرمت معامله خواهد شد كلمات در آن

  . روند مباحث باب ربا به شمار مي
راه با بررسي حكم شخصي كه از احكام و مسائل اختصاصي باب ربا كه به صورت اجمالي به آن اشاره شد، هم

شود يا وارثي كه اموالي به او ارث رسيده كه مخلوط با اموال حاصل از ربا  روي جهالت مرتكب معامالت ربوي مي
و نقد و بررسي . باشد، مجموعه مطالبي هستند كه در درس حاضر به شرح و تفصيل آن پرداخته شده است مي

  .  بعدي مورد پيگيري قرار خواهد گرفتهاي  آن نيز در درس مستندات و ادلّة
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٢

  متن عربي
  احكام خاصة بالربا

 حتى مع فرض التفاضل في المالية، بل يجوز -و نسيئة   نقدا-يجوز بيع االوراق النقدية بعضها باآلخر مع اختالف العملة
  . أخرين و المسألة محل كالم و خالف بين المت. إذا افترض كون العوضين شخصيينمع اتحادها أيضاً

و يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره و الفضة المصوغة بغيرها تساويهما، و معه ال يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ 
  .جرة الصياغةبمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اُ

ط ان تخيط لي ثوبا ابيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشر: و ال يجوز ان يقول شخص آلخر
  .ء خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الردي: مثال، و يجوز العكس بان يقول

و المشهور عدم تحقق الربا بين الوالد و ولده و المولى و مملوكه و الزوج و زوجته و المسلم و الحربي اذا اخذ المسلم 
  .الفضل

  .ابته و الشهادة عليهو الربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كت
  . جنسينباب الزكاةو الحنطة و الشعير في باب الربا جنس واحد و ان كانا في 

  .و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فال يلزمه ارجاعه
 مع معرفته، و مع هلك على مايلزمه ردهء عليه و اال   فمع عدم تميزها فال شيحصل بعضه من الرباو من ورث ماال 
  . معاملة مجهول المالكهعدمها يتعامل مع
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  احكام اختصاصي ربا
  1خريد و فروش پول

                                                 
  .ترين واسطة دادو ستد و وسيلة پرداخت حد ارزش و رايجوا: پول .1

اما به دليل مشكالت و معايبى كه اين نوع . گرفت در جوامع ابتدايى به جاى استفاده از پول در معامالت، دادو ستد به صورت پاياپاى انجام مى
» پول كااليى« كااليى به عنوان پول انتخاب شد كه به آن - به تناسب شرايط جغرافيايى و اقتصادى-معامله داشت، به تدريج در هريك از جوامع

  .گفتند، مانند صدف، پوست حيوانات و چارپايان اهلى بويژه گاو مى
در دورة طوالنى رواج پول كااليى . در تكامل پول كااليى، پول فلزى يا پول كااليى فلزى، بويژه طال و نقره، رايج و جايگزين پول كااليى شد

از آغاز پيدايى پول . »طال يا نقره«و سپس نظام پولى يك فلزى » طال و نقره«م پولى وجود داشته است؛ ابتدا نظام پولى دو فلزى فلزى، دو نظا
پولى كه ارزش آن به عنوان يك كاال در اهداف غير پولى، معادل ارزش آن در « عيار  كااليى تا پايان دورة نظام پولى يك فلزى، پول كااليى تمام

  .رايج بود» پولى بوداهداف 
هايى جز طال و نقره است با پشتوانة طال و نقره  در تكامل پول كااليى تمام عيار، پول تمام عيار نماينده پديد آمد؛ پول نماينده، پول كاغذى يا سكه

به عبارت ديگر دارندة پول . ر استهاى تمام عيا پول كاغذى در نظام پولى تمام عيار نماينده، معادل سكه. كه قابليت تبديل به آن دو را داشت
  .نماينده، طلبكار همان پشتوانه است

ساز پيدايى پول اعتبارى شد؛ پولى كه ارزش كااليى ناچيز دارد و به تعبير ديگر، ارزش غير پولى آن كمتر از ارزش پولى آن  پول نماينده، زمينه
  .است

  انواع پول اعتباري
  .پولهاى كاغذى و مسكوك كنونى، پول حكمى هستند . در پرداختها به كار گرفته شودتواند پول حكمى كه به حكم دولت مى. 1
كنند و پشتوانة آن، بدهيهاى نگهدارى شده نزد نهاد منتشركنندة آن  پذير آن را منتشر مى پول تحريرى يا پول سپرده كه نهادهاى اقتصادى سپرده. 2

  .اى است براى دريافت پول حكمى پول تحريرى در واقع حواله.  چك بنويسد،و خدماتتواند براى پرداخت بهاى كاال  گذار مى سپرده .است
  . هاى اخير رايج شده است كنند و در دهه گذارى يا خريد مى پول الكترونيكى كه افراد به وسيلة عالئم الكترونيكى، سپرده. 3

ينار، ذهب، فضّه، نقد و جز اينها به مفهوم پول اشاره شده است و در هايى چون ثمن، درهم، د در متون اسالمى، از جمله در منابع فقهى با واژه
  . در احاديث نيز از دينار و درهم، بسيار سخن رفته است. قرآن كريم، واژة ورق به معناى نقره آمده است

  ماليت پول اعتبارى
 اعتبارى، حواله يا حوالة انبار؟ از نظر فقهى، پول، مال است و پول اعتبارى از نظر فقهى چه ماهيتى دارد؟ آيا مال است يا چيزى ديگر از قبيل سند

  .شود و احكام مال همچون خريدن و فروختن بر آن جارى مى. باشد ماليت آن اعتبارى و مستقل مى
  خريد و فروش پول

ما از ديدگاه فقهاى معاصر، احكام صرف  فقهى مطرح است؛ ا با عنوان بيع صرف از ديرباز در منابع» طال و نقره«موضوع خريد و فروش پول فلزى 
البتّه برخى، . بر اين اساس در خريد و فروش اسكناس، قبض در مجلس عقد شرط صحت معامله نخواهد بود. بر پولهاى اعتبارى جارى نيست

  . اند جريان احكام صرف را بر پولهاى اعتبارى مطابق احتياط دانسته
خريد . ى نفسه به ظاهر اختالفى نيست؛ هرچند نسبت به برخى صورتهاى آن، اختالفهايى وجود دارددر جواز و صحت خريد و فروش اسكناس ف

نه «داد و ستد يك نوع پول مانند ريال به ريال، به صورت نقدى . و فروش دو نوع پول مانند ريال به دالر به كمتر يا بيشتر جايز و صحيح است
 شرط ترتّب غرض عقاليى بر آن، نزد مشهور معاصران صحيح است، مانند معاملة پول خرد با پول به» نه كلّى در ذمه«و شخصى » نسيه يا سلف

  .درشت، يا كهنه با نو
ول به بيشتر از آن،  خريد و فروش يك نوع پ-دانند اى يا وزنى جارى مى  كه رباى معاملى را تنها در طال و نقره و اجناس پيمانه-بنابر قول مشهور

در جواز خريد و فروش يك نوع پول به . رود؛ زيرا پول از معدودات است  تومان پول درشت، ربا به شمار نمى1200مثال هزار تومان پول خرد به 
  . صورت نسيه يا سلف و يا كلّى در ذمه اختالف است
  .   ا تلخيص ب290- 287: ، ص2 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج
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  1اقسام خريد و فروش پول
                                                 

است كه به صورت خالصه خدمت » بررسي فقهي اوراق نقدي« با عنوان  مطالب ذيل قسمتي كوتاه از مقاله فقهي آيت اهللا سيد كاظم حائري، .1
  . شود خوانندگان محترم تقديم مي

كال تفاضل در جايى است كه دو طرف مبادله طبيعى است كه اش شوند يا خير؟ آيا اوراق اعتبارى در مسألة حرمت تفاضل، به طال و نقره ملحق مى
از يك جنس باشند و وحدت جنس امرى عرفى است و در اين جا مقصود از وحدت جنس اين نيست كه هردو از كاغذ يا از فلز يا از چيز 

از غير كاغذ؛ بنابراين آيا مثال اش يك جنس است، خواه از كاغذ ساخته شده باشد و يا  ديگرى باشند، بلكه مقصود ارز واحد است؛ مثال تومان همه
  : شود از يكى از چهار صورت زير ناشى مى» مبادلة پول«اشكال تفاضل در باب صرف  گرفتن زيادى در تبديل تومان به تومان جايز است يا نه؟

  تعميم حكم باب صرف طال و نقره به اوراق اعتبارى: صورت نخست
پس همان طور كه تفاضل در . شود معيار در حرمت تفاضل، نقد رايج است غا نموده، برداشت مىاز اين ادعا كه عرف خصوصيت طال و نقره را ال

ولى اين تعميم و تعدى با اشكال جدى مواجه است؛ زيرا . تبديل طال به طال و نقره به نقره حرام است، در اوراق مورد بحث نيز حرام است
  . توان به طور جزم و حتم ادعا كرد كه معيار حرمت تفاضل رايج بودن نقد است رود كه اين حكم مخصوص نقدين باشد و نمى احتمال مى

حرمت تفاضل به فرض رايج بودن سكه طال يا نقره اختصاص : اوالً  :كند اى از امور زير احتمال فرق و عدم امكان تعدى و تعميم را تأييد مى پاره
  .چه پول نقد رايج نباشدندارد، بلكه اين حرمت در ذات طال و نقره ثابت است، گر

  .ء قابل كيل و وزن ثابت است و اصال به طال و نقره اختصاص ندارد حكم حرمت تفاضل درمورد هر شى: ثانياً
جنس ثابت است حتى اگر از نظر مرغوب و نامرغوب بودن با هم اختالف داشته باشند و اين نشانگر آن است كه  حرمت تفاضل در اشياء هم: ثالثاً

تواند در اين جا مالك حكم باشد، زيرا   حكمى تعبدى محض است و نكته عقالئى اقتصادى ثابت شده درحرمت تفاضل در اوراق نمىاين حرمت
اگر مؤثر باشد، در فرض معاوضة نوع مرغوب يك كاال با مقدار بيشترى از نوع نامرغوب همان كاال، » ثبوت سود بدون مقابل«اين نكته عقالئى 

  .شود محقق نمى
با تمسك به اطالقات حرمت ربا ادعا شود كه اين اطالقات داللت دارد بر حرمت تفاضل در مطلق مبادلة جنس با جنس؛ يعنى به : ورت دومص

اطالق ادلّة مزبور اقتضا دارد كه تفاضل در مبادلة اوراق مورد بحث حرام : توان گفت اى يا وزنى بودن جنس مشروط نباشد بنابر اين، مى پيمانه
  .دباش

شود و ظاهر مطلقات قرآن نيز اين  اى را شامل نمى تر مطلقات وارده در ربا، رباى قرضى است و رباى معامله لكن به احتمال قوي مقصود بيش
در تواند در برابر داللت روايات صحيح كه  اى و غير وزنى نمى  چيزهاى غير پيمانه اى در روايات حرمت رباى معامله افزون بر اين،. گونه است

  .اى و وزنى بودن صراحت دارد، ايستادگى كند شرطيت پيمانه
  .دار باشد اين صورت اختصاص دارد به زمانى كه يكى از دو جنس مدت: صورت سوم

پس شرط كيل و وزن . دار باشد ولو مكيل و موزون نباشد برخى از روايات داللت دارد بر حرمت گرفتن زيادى در حالتى كه يكى از آن دو مدت
  . نى است كه هر دوى آنها حالّ باشندزما

شوند و اين مطلب به دو صورت زير قابل تبيين  دار مشمول ادلة قرآنى و روايى حرمت رباى قرضى مى زيادى در اوراق مدت: صورت چهارم
  :است

عامله قرض است يا بيع، به تنهايى در  تفاوت در اين كه اين م دهيم صرف ما احتمال نمى: شود، با اين بيان كه  اطالق ربا شامل اين صورت مى-1
  . يا عدم صدق آن دخالت داشته باشدصدق عنوان ربا

توان احتمال داد صرف دگرگون كردن صيغة قرض به صيغة   اگر بپذيريم اطالق لفظى وجود ندارد، در تعدى عرفى شك نخواهيم كرد و نمى-2
  .دار بتواند مشكل ربا را حل كند تفروش مد

دو سنخ از اوراق يعنى دو نوع پول مثل تومان و دالر اگر هر دو به صورت نقدى باشد، گرفتن مبلغ بيشتر چه تومان و چه دالر بدون اما داد و ستد 
 بنابر اين كه شرطيت قبض مورد قبول نباشد پس اگر مقدارى از مبلغ اضافى، براى - دار باشد اما اگر يكى از آن دو مدت. اشكال جايز است

دار كردن آن اختصاص يابد، بيان اول از دو بيان مذكور در  اشكال است، ولى اگر مبلغى از اضافى براى مدت آن قرار داده نشود، بىدار كردن  مدت
  .كند و تمام است اين مقام جايگاهى ندارد؛ لكن بيان دوم يعنى تجاوز و تعميم عرفى صدق مى

   67 -  61: ، ص19-20 ، جمجله فقه اهل بيت عليهم السالم



١٠٢١٣٢٣ 

 

٥٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  صورت اول
  .خريد دالر با ريال يا بالعكس:  مانند.خريد و فروش دو نوع پول با يكديگر

  حكم صورت اول
  .حتي اگر يكي از عوضين از لحاظ مالي بيشتر از ديگري باشدباشد  اين معامله به صورت نقدي يا نسيه صحيح مي

  صورت دوم
  . ، يا خريد دالر با دالرخريد ريال با ريال:  مانند.خريد و فروش يك نوع پول با يكديگر

  حكم صورت دوم
  . باشد حتي اگر يكي از عوضين از لحاظ مالي بيشتر از ديگري باشد اين معامله فقط در صورت نقدي صحيح مي

  ساخته نشدهيا نقره  ساخته شده با طالي معامله طال يا نقره
لذا بيع . شود  ساخته نشده بايد تساوي مقدار در آن دو رعايتدر معامله طال يا نقره ساخته شده با طال يا نقره

 بلكه يك مثقال طالي ساخته .، جائز نيستساختطالي ساخته شده در مقابل طالي ساخته نشده همراه با اجرت 
  . شده فقط بايد در مقابل يك مثقال طال فروخته شود حتي اگر طالي ساخته شده نباشد

اين يك مثقال نقره خوب و مرغوب را به تو در مقابل يك مثقال نقره نامرغوب :  اگر بايع به مشتري بگويدچنين هم
  . ن خواهد بودفروشم به شرط اين كه براي من يك لباس بدوزي؛ باز معامله ربوي و محكوم به بطال مي

  1فرار از رباء
براي من يك لباس بدوز تا من يك مثقال نقره مرغوب را به تو : اگر بايع بر خالف صورت قبل به مشتري بگويد

 در مقابل يك مثقال نقره نامرغوب بفروشم، در محذور رباء واقع نخواهد شد؛ زيرا در اين صورت شرط دوختن
ر كنار يكي از عوضين قرار نگرفت بلكه شرطي بود كه خارج از معامله قرار اي د  و اضافه لباس به عنوان ضميمه

   .داده شد
                                                 

هاى ربا  تر فقيهان معتقدند كه به كارگيرى حيله در معامالت ربوى صحيح است؛ چنان كه صاحب جواهر بعد از بحث درباره يكى از حيله بيش .1
بل، سيد در مقا .تداند، زيرا اين كار فرار از باطل به سوى حق اس به هر حال، دانستى كه روايات و فتاواى فقيهان فرار از ربا را جايز مى: گويد مى

تا حدى كه امكان دارد از است سزاوار : گويد مقدس اردبيلى مى .ددانن هاى ربا را مطلقا باطل مى مرتضى، محقق بهبهانى و محقق اردبيلى حيله
حكم به جواز  از اين حيله استفاده كند و نگاه نكند كه ظاهرا در روايات ص مضطر شد، به اندازه رفع اضطراراگر شخ. هاى ربا اجتناب گردد حيله

  .هاى ربا با علت تحريم ربا منافات دارد شده است؛ زيرا حيله
هاى كه در  تر حيله كند كه بيش اين، داللت مى: فرمايد عالمه در تذكره در بحث علت تحريم ربا، بعد از بيان روايات مربوط به علت تحريم، مى

 .تروند، جايز نيس اسقاط ربا به كار مى

 .دشمارن در رباى معاملى صحيح و در رباى قرضى باطل مىافراد ديگرى حيله را 

من تجديد نظرى در اين مساله كردم، پس دريافتم كه تخلص از ربا به . تهايى ذكر شده اس براى فرار از ربا راه: فرمايد  مى»قدس سره «امام خمينى
ه با تفاضل است، مانند معامله يك من گندم مرغوب در اء ربوى همجنس همر هيچ وجه جايز نيست و چيزى كه جايز است تخلص از بيع دو شى

ء ديگرى را ضميمه كنند براى فرار از حرام به سوى حالل، اشكالى ندارد و اين در  تر، شى پس اگر به طرف كم. مقابل دو من گندم نامرغوب
    . حقيقت فرار از ربا نيست

  »فرار از رباء:  بخش چهارم- ز رباءانواع ربا و فرار اكتاب ربا، پيشينه تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنت، « :منبع
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٦

  استثنائات حرمت ربا
 ربا حرام نيست و البته در 4مسلم و حربي، 3زوج و زوجه، 2مولي و مملوك، 1 بين پدر و فرزنددربنابر نظر مشهور 

  . شود كه مسلمان گيرندة زيادي باشد  در صورتي حكم به نفي حرمت ربا مي5مورد مسلم و كافر حربي
                                                 

البته اختالفاتى .  بين پدر و فرزند، فى الجمله اشكال نداردربايهمه فقيهان اتفاق دارند كه .  رباى بين پدر و فرزند استء،يكى از موارد استثنا. 1
باره اين مساله به طور مستفيض حكايت اجماع شده است، اگر در: گويد صاحب جواهر مى: شود به آن اشاره ميآن وجود دارد كه در تفصيل 

هيچ اختالفى در آن نيست؛ مگر از جانب سيد مرتضى در موصليات كه  ى امكان اجماع محصل هم در آن وجود دارد؛ زيراتنگوييم متواتر است، ح
  .ايشان هم بعدا در كتاب انتصار از نظر قبلى خود برگشته است

اين حكم تنها در صورتى است كه پدر بخواهد : ل مساله، در برخى فروع اختالف وجود دارد، از جمله ابن جنيد گفته استبا وجود اجماع در اص
و در شمول حكم براى فرزند  .شود اند كه شامل دختر نمى همچنين برخى حكم را در جانب فرزند، مختص به پسر دانسته و گفته .زيادى بگيرد

   . آن نيز اختالفاتى وجود داردفرزند و فرزند رضاعى و غير
  »استثنائات ربا: فرار از رباء فصل دوم:  بخش چهارم- كتاب ربا، پيشينه تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از رباء« :منبع

 شده، ءاى بين موال و عبد استثنات بر اين كه رباداللت رواي. گويد، اجماع به هر دو قسم بر حليت اين نوع ربا حاكم است صاحب جواهر مى. 2
تواند مالك چيزى باشد، وقوع ربا بين سيد و عبد متصور نيست و ذكر اين مورد به عنوان   اگر ما قائل باشيم كه عبد نمى البته.كامال صريح است

 »منبع مصدر سابق«. د معنايى ندارءاستثنا

 استثناي حرمت ربا از پدر و فرزندهايى كه درباره اجماع، در  اخر است و تمام بحثاين مساله مورد اتفاق فقهاى قديم و مشهور بين فقهاى مت. 3
صاحب عروه، . اند فقيهان معاصر درباره رباى پدر و فرزند و رباى شوهر و همسر فتاواى مختلفى داده .، درباره اين مساله هم مطرح استشدبيان 
اند، اما مرحوم خوئى گفته است كه  اند و گرفتن ربا را در اين موارد جايز دانسته و بسيارى ديگر بر طبق نظر مشهور فتوا داده  و امام خمينى  حكيم

داند كه پدر و فرزند، و زن و شوهر با  تياط را در اين مىو شهيد صدر در حاشيه صدر در حاشيه منهاج، اح  احتياط واجب در ترك آن است
  »منبع مصدر سابق«. ديكديگر معامله ربوى انجام ندهن

و مشهور اين    به گفته صاحب جواهر، در اين مورد اجماع حاكم است.در اصل مساله نفى ربا بين مسلمان و كافر حربى، اختالفى وجود ندارد. 4
: گويد داند و مى ابن براج گرفتن و دادن زيادى را جايز مى .تز كافر جايز است، اما پرداخت زيادى به وى جايز نيساست كه تنها گرفتن زيادى ا

همين طور از اطالق .ديگر معامله كنند براى مسلمان و كافر جايز است كه يك درهم را در مقابل دو درهم و يك دينار را در مقابل دو دينار با يك
ابن ادريس به اين علت، بر شيخ خرده گرفته است، ليكن . شود كه دادن و گرفتن ربا بين مسلمان و كافر اشكالى ندارد ىكالم شيخ استفاده م

از بين فقيهان معاصر، مرحوم خوئى احتياط واجب را در ترك  . استدالل شيخ در نهايه، مشعر به اين است كه نظر ايشان مثل نظر مشهور است
داند، مگر اين كه بعد از وقوع معامله، مال كافر از باب استنقاذ گرفته شود، زيرا مال كافر حربى احترامى ندارد و  مىگرفتن ربا از كافر حربى 

  »منبع مصدر سابق« .هاى مختلف از وى ستاند توان آن را از راه مى
اهل ذمه نيز يا پايبند به پيمان ذمه هستند يا آن . شوند مىاهل كتاب نيز به ذمى و غير ذمى تقسيم . اهل كتاب و غير اهل كتاب: اند كفّار دو گروه. 5

گردد؛ خواه در حال جنگ با  بر همة كفّار جز اهل ذمه كه پايبند به پيمان خويش هستند، عنوان اهل حرب يا حربى اطالق مى. اند را نقض كرده
 آن  اند كه بر كفّار مترتّب است ليكن از  است، مشمول همة احكامىحربيان از آن جهت كه عنوان كافر بر آنان صادق. مسلمانان باشند يا نباشند

  .شود اى دارند كه به برخي از آنها اشاره مى اند، احكام ويژه جهت كه حربى
از حربى غير اهل كتاب، جز اسالم پذيرفته نيست و در صورت خوددارى از آن، جهاد با او با وجود شرايط آن واجب : وجوب جهاد با اهل حرب

  .است
   .توان ابتداء به بردگى گرفت  مى ها، تنها، كافر حربى را از ميان انسان: اختصاص رقيت به كافر حربى

بنابراين، آنچه از اموال وى به دست مسلمانى افتد با قصد تملّك، ملك گيرندة آن . حرمت است مال كافر حربى مانند جان او بى: اموال اهل حرب
  . البته اگر به صورت امانت در اختيار مسلمانى قرار گرفته، رد آن بر وى واجب است. را بپردازدشود، ليكن بايد خمس آن  مى

  . بر مسلمان جايز است از كافر حربى ربا بگيرد، ولى ربا دادن مسلمان به حربى جايز نيست: گرفتن ربا از حربى
  تلخيص با731 -   729: ، ص1 فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السالم، ج
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  حرمت دفع ربا، و كتابت و شهادت بر آن
  .تحضور در جلسه ربا به عنوان نويسنده سند و شاهد نيز حرام اس،  حرمت ربادادن و رباستاندنعالوه بر

  اتحاد جنس گندم و جو در باب ربا 
لق زكات به هر يك به حد نصاب رسيدن هر آيند و در تع گندم و جو هر چند در باب زكات دو جنس به شمار مي

آيند و معامله اين دو  باشد، اما در باب حرمت ربا اين دو يك جنس به شمار مي كدام به صورت جداگانه مالك مي
  .باشد دو جايز نمي با زيادتر بودن يكي از آن

  حكم جاهل به موضوع يا حكم ربا
اى ربوى انجام  شناسد، معامله هاى آن را نمى با و برخى ويژگىداند، يا ر اگر مسلمانى كه حكم حرمت ربا را نمى

هاي آن اطالع پيدا كند و توبه كند، اموالي كه از اين طريق به دست آورده حالل  دهد، و بعداً از حكم ربا يا ويژگي
   .1است و واجب نيست آن را پس بدهد

  حكم ارث مخلوط با ربا
 بخشي از آن اموال از راه ربا به دست آمده است، در صورتي كه قادر به داند شود كه مي كسي كه وارث اموالي مي

  . تمييز اموال حاصل از ربا با اموال حالل نباشد، تكليفي ندارد و تصرف در تمام آن اموال براي وي جايز است
ب است آن را به شناسد، واج دهد، در صورتي كه مالك آن را مي اما اگر اموال حاصل از ربا را از غير آن تمييز مي

  .2مالكش بازگرداند
   .شناسد، بايد بر آن اموال حكم مجهول المالك را مترتب سازد و در صورتي كه مالك اموال حاصل از ربا را نمي

                                                 
نقل شده است مالى كه از اين طريق به دست آمده حالل » نهايه«و شيخ طوسى در » مقنع«از صدوق در . فقها در اين زمينه اختالف نظر دارند. 1

بايى در ، آبى، قطيفى، شهيد اول، اردبيلى، محقق بحرانى و طباط»نافع«از گروهى ديگر مانند محقق حلّى در . است و واجب نيست آن را پس دهد
اختالفى ميان فقها وجود ندارد كه مرتكب ربا در صورت جهل معذور «: حتّى محقق بحرانى در حدائق گفته است. رياض همين قول منقول است

براى كسى كه جاهل بوده و مرتكب ربا شده كافى است كه از اين كار دست كشيده، توبه كند و غير از «: هم آورده است» رياض«صاحب  .»است
  .»، چيز ديگرى بر او واجب نيستاين

صاحب . نقل شده وظيفه جاهل به حكم يا موضوعِ ربا، مانند عالم به آنها، وجوب پس دادن مالى است كه گرفته است» دروس«اما مطابق آنچه از 
 53: ، ص38 مجله فقه اهل بيت عليهم السالم، ج. اين قول را به متأخرين نسبت داده است» دروس«

السالم نقل شده است كه در  له جاهل به حكم يا موضوع ربا و ارث مخلوط با مال حاصل از ربا در صحيحة حلبي از امام صادق عليههر دو مسأ. 2
كرده است و به يقين  دانم صاحب آن ربا خوارى مى ام كه مى من وارث مالى شده: مردى نزد پدرم آمد و گفت: شود اين قسمت به آن اشاره مي

از فقهاى اهل عراق و حجاز از حكم اين مسأله . به خاطر علم من به اين مطلب، اين مال خوشايند من نيست. موالش ربا وجود دارددانم كه در ا مى
  .توان در آن مال تصرف كرد نمى: سؤال كردم، آنها در پاسخ گفتند

شناسى، سرماية خود را بردار   وجود دارد و صاحب آن را مىدانى كه در مالِ به ارث رسيده، مال ربايى مشخص اگر مى: السالم فرمود امام باقر عليه
اما اگر مال ربا با مال حالل مخلوط شده، در آن تصرف كن و گوارايت باد؛ زيرا اين مال، مال توست، اما از آنچه . و بقيه را به صاحبش برگردان

پس . شود حرام نمود ه را حالل كرد و آنچه را در آينده انجام مىرسول خدا صلي اهللا عليه و آله رباهاى گذشت. داده، دورى كن صاحبش انجام مى
اما وقتى علم پيدا كرد كه ربا حرام شده، بر او حرام است و در صورت . كسى كه به اين مسأله علم ندارد، تا وقتى آگاه نشده، حرجى بر او نيست

 . »5 ح145، ص5كافي ج«. كند، واجب است ارتكاب، كيفر او همانند كسى كه ربا خوارى مى
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  تطبيق
  احكام خاصة بالربا

  احكام مخصوص به ربا
 حتى مع فرض التفاضل في المالية، بل يجوز - و نسيئة ا نقد-يجوز بيع االوراق النقدية بعضها باآلخر مع اختالف العملة

  .  و المسألة محل كالم و خالف بين المتأخرين.مع اتحادها أيضاً إذا افترض كون العوضين شخصيين
 حتي با فرض – به صورت نقدي و نسيه –ها   با مختلف بودن پول ديگرعضي بهاوراق نقدي ب بعضي ازفروختن 

و اين مسأله بين . با فرض شخصي بودن عوضين جائز است نيز ها  پول با اتحادبلكه، ستجايز ا زيادي در ماليت
  .و اختالف استكالم متأخرين محل 

و يلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره و الفضة المصوغة بغيرها تساويهما، و معه ال يجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ 
  .رة الصياغةبمثقال من الذهب غير المصوغ منضما إلى اُج

  احكام        
 اختصاصي ربا   

 در صورت اختالف نوع پول صحت معامله به صورت نقد يا نسيه و حتي با فرض تفاضل.  
 در صورت اتحاد نوع پول صحت معامله به صورت نقدي فقط حتي با فرض تفاضل .  
 يا نقره با نقره ه نشده در معامله طال با طال ساخت يا نقره ساخته شده با طال يا نقرهلزوم تساوي طال.  
  ساخته نشدهطال يا نقره ساخته شده به طال يا نقرهعدم جواز ضميمه اجرت ساخت   

  . در معامله طال با طال يا نقره با نقره
 معامله نقره با نقره مثلبطالن معامله در صورت عوض گرفتن شرطي مانند دوختن لباس در .  
 معامله نقره با نقره مثلر صورت اشتراط دوختن لباس قبل از انجامصحت معامله د .  
 ،زوج وزوجه و مسلم و حربي عدم تحقق ربا بين پدر و فرزند، موال و مملوك  .  
 عدم تحقق ربا بين مسلم و حربي به شرط دريافت زيادي توسط مسلم.  
 ،كتابت و شهادت بر رباء حرمت اخذ، دفع .  
  و جو در باب ربا بر خالف باب زكاتاتحاد جنس گندم.  
 عدم تكليف جاهل به موضوع يا حكم ربا بعد از آگاهي پيدا كردن و توبه .  
 عدم تكليف وارث در صورت عدم تمييز ارث از مال حاصل از ربا.  
 مال حاصل از ربا با ارث به مالكش در صورت شناخت ويشده  مخلوط يلزوم رد.  
 و مخلوط با ارث  مال حاصل از ربا برل المالك ترتّب احكام مال مجهو  

   . و عدم شناخت مالك    در صورت تمييز آن 
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توجه به ، و با دو الزم است  آن طالي ساخته شده با غير آن و نقره ساخته شده با غير آن مساوي بودندر معاملةو 
جايز  ، فروختن يك مثقال از طالي ساخته شده به يك مثقال طالي ساخته نشده به ضميمه اجرت ساختحكماين 

  .نيست
لمثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط ان تخيط لي ثوبا ابيعك هذا ا: و ال يجوز ان يقول شخص آلخر
  .ء خط لي ثوبا على ان ابيعك المثقال الجيد بالمثقال الردي: مثال، و يجوز العكس بان يقول

 فروشم مي مرغوبره مرغوب را به يك مثقال نقره نا اين يك مثقال نقبه تو: كسي به ديگري بگويدو جايز نيست 
 به تابراي من لباسي بدوز :  كه بگويد، به اينرط اين كه براي من لباسي بدوزي مثال، اما عكس آن جايز استبه ش

  .بفروشم تو يك مثقال مرغوب را به يك مثقال نامرغوب
م و المشهور عدم تحقق الربا بين الوالد و ولده و المولى و مملوكه و الزوج و زوجته و المسلم و الحربي اذا اخذ المسل

  .الفضل
حربي وقتي مسلمان از او و و مشهور اين است كه بين پدر و فرزند، و موال و عبد او، و مرد و همسر او، و مسلمان 

  .شود ربا محقق نمي، زيادي بگيرد
  .و الربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه و كتابته و الشهادة عليه

  . حرام است نيزدت بر آنو ربا همان طور كه گرفتن آن حرام است، دادن و نوشتن و شها
  .و الحنطة و الشعير في باب الربا جنس واحد و ان كانا في باب الزكاة جنسين

  .گندم و جو در باب ربا يك جنس هستند هر چند در باب زكات دو جنس هستند
  .و من تعامل بالربا و هو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت و تاب فال يلزمه ارجاعه

 نسبت به حكم يا موضوع جاهل باشد سپس متوجه شود و توبه كند له ربوي كند در حالي كهمعامو هر كس كه 
  .الزم نيست رباپس بر او باز گرداندن 

ء عليه و اال يلزمه رده على مالكه مع معرفته، و مع  و من ورث ماال حصل بعضه من الربا فمع عدم تميزها فال شي
  .عدمها يتعامل معه معاملة مجهول المالك

در و  ، آن چيزي بر او نيست پس با مشخص نشدن، ارث ببرد حاصل شدهبعض آن از رباو كسي كه مالي را كه 
در صورت عدم ، و الزم است  به مالكش در صورت شناختن مالكمال ربابازگرداندن بر او غير اين صورت 

  .شود ة مجهول المالك ميمعاملمال،  با آن شناخت مالك
SCO124:59  
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  چكيده
اي پول در صورتي كه نوع آن مختلف باشد، جايز است حتي در صورتي كه بين  خريد و فروش نقدي يا نسيئه .1
  . ها از لحاظ ماليت تفاوت باشد و در صورت اتحاد نوع پول خريد و فروش آن فقط به صورت نقدي جايز است آن

 با نقره ساخته نشده، تساوي بين عوضين در معامله طالي ساخته شده با طالي ساخته نشده يا نقره ساخته شده. 2
الزم است و لذا جايز نيست در معاوضة يك مثقال طالي ساخته شده با يك مثقال طالي ساخته نشده، اجرت 

  . ساخت ضميمه شود
اگر شرطي مانند دوختن لباس به عنوان ضميمه يكي از عوضين در معامله طال با طال يا نقره با نقره قرار داده . 3

موجب بطالن و حرمت معامله از باب ربا خواهد بود، اما اگر شرط خارج و قبل از معامله قرار داده شود، شود، 
  . باشد معامله محكوم به صحت مي

 و مسلمان و كافر حربي اگر مسلمان از او زياده مرد و همسرش، عبد و موال، فرزندبنا بر مشهور بين پدر و . 4
  .بگيرد، ربا محقق نيست

  . يا شهادت بر آن نيز حرام استثبت ، بر گرفتن ربا، دادن آنعالوه. 5
  .شوند اند، هر چند در باب زكات دو جنس محسوب مي گندم و جو در باب ربا يك جنس. 6
 الزم مال حاصل از رباگرداندن بازبر او در صورت جهل به حكم يا موضوع ربا و توبه فرد پس از التفات، . 7

  .نيست
وم باشد بايد آن در ارثي كه به او رسيده مقداري مال ربوي وجود دارد، و از ميان اموال ديگر معلبداند وارث اگر . 8

بين در مال ربا شناسد حكم مجهول المالك را در آن جاري كند، اما اگر  گرداند و اگر مالك را نمي را به مالكش باز
  . ، تكليفي بر عهدة او نيستباشداموال قابل تمييز ن

  


