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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 5 جلسه :                                                         فقه بورس و اوراق بهادار  س:در

 55/70/5911تاریخ:                             یاستنتاج یادله جواز قرض ربو یبررسموضوع: 

 دامت برکاته  عندلیبی استادحضرت 
 

از این جهت مشکل « فروش استقراضی»بود که در صدد اثبات جواز قرض ربوی تولیدی بودند، که به تبع آن اثبات شود  ایبحث از ادله

 شرعی ندارد.

اض  لا »و اطالقات فوقانی آیات جا تمسک به عمومات تا به این ُن تارا ارا ع عا الاکُُ  باُیكاکُُ  بلالُبااطللل لللأ ماُن تاکُونا تلاا موفوا »و  1« تاُكکُُووا ماُموا

 مورد بررسی قرار گرفتكد.« بالعقود

 

 «ن عند شروطهموالمؤمن»دلیل سوم بر جواز قرض ربوی تولیدی: تمسک به قاعده 
و روایات مربوط به این قاعده مورد بررسی قرار گرفتكد و به اینن نتیانه رسنیدی   در گذشته بحث مفصوی در مورد این قاعده داشته ای 

وجود نداشت فوذا این قاعده به عكوان کبرای کوی در جنای ونودش که از حیث سكد و دللت مشکوی از حیث لزوم شرط در ضمن عقد 

 2ثابت شده است.

 می کكی :به عكوان نمونه بروی از روایات دال بر این قاعده را ذکر 

:صحیحه عبدالله بن سكان .1

 

2. 

 

 و همچكین روایات مطوقی که ذیل روایات قبوی را ه  نداشتكد، مثل: .3
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 تقریب دلیل سوم

ن مقدار بیشتر از مقدار شود که بدهکار فالمقدمه اول: قرض ربوی قرض به شرط زیاده است، یعكی در ضمن عقد قرض، شرط می

 قرضی که گرفته است، به طوبکار بپردازد.

مقدمه دوم: هر شرطی که در ضمن عقد باشد، صحیح و لزم الوفا است و از عموم این قاعده تكها، قرض ربوی استهالکی که دلیل بر 

 ماند.قی میولذا قرض ربوی استكتاجی تحت عمومیلت این قاعده با شودحرمت آن وجود دارد، وارج می

 باشد.نتیاه: عمل به این شرط و پرداوت زیاده، لزم الوفاء می

 

 اشکاالت دلیل سوم
ت قرض ربوی استكتاجی اشکالت وجود دارد:  هر چكد از نظر کبروی اشکالی به این قاعده نداری  ولی در جواز و صحل

 
 اشکال اول: 

اند، اند یعكی روایاتی که ربا را حرام کردهباشكد، تخصیص ووردهاین قاعده میهر چكد این قاعده عمومیلت دارد ولی روایاتی که مستكد 

ص این روایات قرار میبه صورت مطوق شرط زیاده را تحری  کرده گیرند و نتیاه قاعده به این اند ولذا روایات تحری  ربا، مقیلد و مخصل

 شود که:صورت می

 زیاده در قرض. مسومانان باید به شروط وود وفا کككد مگر شرط

 
 جواب از اشکال اول:

 شود.ربای در قرض استهالکی است و شامل ربای در قرض استكتاجی نمیادله دال بر حرمت ربا مطوق نیستكد و قدر متیقن آن حرمت 

 
 در جواب:اول مناقشه 

 ه تحری  ربا، مطوق هستكد.کكی  که ادلکكی  و اثبات میان شاء الله در ادامه این مطوب را به صورت تفصیوی بررسی می

 
 مناقشه دوم در جواب:

ه ای در باب حرمت قرض ربوی استكتاجی داشتی  که در جوسات گذشته مطرح شدند ولذا اگر کسی از حیث سكدی و  روایات واصل

استكتاجی( از ، که گفتی  من حیث الماموع بعید نیست که وثوق به صدور این مضمون )حرمت قرض ربوی دللی آن روایات را بپذیرد

 معصوم )عویه السالم( پیدا کكی .

ه می ک به همان ادله واصل گویی  که قرض ربوی استكتاجی نیز از تحت عمومیلت قاعده وارج شده است ولذا بر اساس این ولذا با تمسل

 شود.نمی« لزم الوفاء»قاعده 

 
 مناقشه سوم در جواب:

ه دالل بر حرمت قرض رب  گویی  که:وی استكتاجی را نپذیرد، میحتی اگر کسی روایات واصل

 سیره قطعیه متشرعه بر این است که ربای قرضی مطوقاع )چه استهالکی و چه استكتاجی( حرام است.

 وورد.باشد، عمومات و مطوقات قاعده مورد بحث، تقیید و تخصیص میولذا با توجه به این سیره که حات می

 
 مناقشه چهارم در جواب:

قید متلصل دارند و آن قید این است « المؤمكون عكد شروطه »یک از مكاقشات تمام نباشد، روایاتی که مستكد قاعده بر فرض که هیچ 

 «.»و یا « »که 

م حالل نباشدیولذا مفاد این قاعده این م باشد ولذا به واطر ، لزم الوفاء میشود که: شرطی که محول حرام نباشد و یا شرطی که محرِّ
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توانی  به عمومیلت این وجود این مخصص متصل اگر در جایی شک کردی  که فالن شرط حالل است و لزم الوفاء یا حرام است، نمی

ک به  ک کكی  زیرا که در این جا تمسل ک به عام در شبهه مصداقیه عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل برمیادله تمسل گردد به تمسل

 شود، ظهوری ضیق و محدود است.وود عام، زیرا که مخصص متصل است و از ابتدا ظهوری که برای عام مكعقد می

توانی  به عموم دلیل نمی نه؟ عمرو فاسق است یاو شک داری  که « اکرم العوماء غیرالفاسق»شود که طور که وقتی گفته میهمان

ک کكی  زیرا که با توجه به مخصص متصل موجود در دلیل، موضوع دلیل عبارت است از  و تمسک به عموم « عومای غیر فاسق»تمسل

 باشد، که جایز نیست.دلیل در موردی که شک در فسق او داری ، تمسک به عام در شبهه مصداقیله وود دلیل عام می

م حالل نباشكد»نیز موضوع لزوم وفاء عبارت است از:  و در مانحن فیه توانی  در مورد شرطی پس نمی« شروطی که محول حرام و محرِّ

ک کكی .که شک داری  که موجب تحری  حالل می   شود، به عمومیلت این موضوع تمسل
 

 از مناقشه چهارماول جواب 

آن طور که در مكاقشه « »ید که هر چكد در ادله مخصص متصل بیان شده است ولی معكای این ق

بدون در نظر گرفتن این شرط، امری حالل بوده است و این شرط آن را حرام کرده »باشد که باشد بوکه به این معكای میگفته شد، نمی

ری حرام بوده است ولی طرفین بخواهكد با شرطی که در عقد وود قرار که بدون در نظر گفتن این شرط در ضمن عقد، کاباشد یا این

که: شخصی در گونه باشد، لزم الوفاء نخواهد بود، مثل ایندر این صورت، شرطی که این« اند، آن کار را حالل و لزم الوفاء کككدداده

در شریعت اسالم، حکمی وضعی است که با فوت ضمن بیع کكیزش به دیگری، شرط کكد که کكیزش به ارث نرسد، در حالی که ارث 

وواهكد از این حک  شرعی جووگیری کككد و شود ولی دو طرف عقد با شرط ضمن عقد وود، میشخص، اموال او به ورثه مكتقل می

 اش مكتقل نشود، یعكی شرطی بر والف حک  ودا ! بگویكد که این کكیز با فوت مالک جدید آن، به ورثه

 اند که این شرط جایز نیست، یعكی امری که بدون در نظر گرفتن شرط، اشکال داشته است.سالم( در این مورد فرمودهامام )عویه ال

بوکه حالل است، پس این  اما در بحث ما بدون در نظر گرفتن شرط به زیاده، اصل پرداوتن مال بیشتر به شخص مقابل، حرام نیست

 نکرده است.نیز حرام  شرط حرامی را حالل نکرده است و حاللی را

م حالل نمی  باشد.پس شرط زیاده در قرض محول حرام و محرِّ

باشد، بوکه قطعاع از تحت مخصص متصل وارج است و مشمول توان ادعا کرد که شرط زیاده، شبهه مصداقیه مخصص میپس نمی

 باشد.عمومیلت دلیل می

رام است، آن وقت دلیل حرمت شرط زیاده، مخصص مكفصل برای روایاتی بوکه اگر شما اثبات کكید که شرط زیاده در قرض بكفسه ح

 اند.کردهشود که وجوب وفای به این شرط را اثبات میمی

دانی  که قاعده نسبت به قرض ربوی استهالکی ولذا در حقیقت شما شک در تخصیص زائد نسبت به عمومیلت قاعده دارید، زیرا که می

ی  که نسبت به قرض ربوی استكتاجی نیز تخصیص وورده است یا ویر، پس شک در اصل تخصیص تخصیص وورده است ولی شک دار

ک به عموم اشکالی ندارد .)مگر این  که حرمت قرض ربوی استكتاجی اثبات شود(.داری  نه شک در شبهه مصداقیه مخصص فوذا تمسل

 
 جواب  دوم از مناقشه چهارم

 باشكد:باشكد، دو دسته میمی« شروطه المؤمكون عكد »روایاتی که مستكد قاعده 

 روایاتی که مخصص متصل دارند و در مكاقشه چهارم مورد استشهاد قرار گرفتكد. .1

 روایات مطوقی که چكین قیدی ندارند. .2

ک می رض کكی  و از آن طریق لزوم وفای به شرط زیاده در قولذا ما نسبت به این شرط، به روایات مطوقی که هیچ قیدی ندارند، تمسل

 کكی .ربوی استكتاجی را اثبات می

 
 اشکال به جواب دوم از مناقشه چهارم

شوند ولذا مكاقشه هر چكد روایات مطوق نیز وجود دارد ولی روایات دسته اول، مخصص مكفصل نسبت به روایات دسته دوم محسوب می
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 گردد )البته بدون در نظر گرفتن جواب اول از مكاقشه چهارم(.چهارم برمی

شود که بازگشت آن تمسک به ته در این صورت تمسک به روایات دسته اول، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل میالب

عام در شبهه مصداقیه وود دلیل عام است و جایز نیست و تمسک به روایات دسته دوم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص 

 باشد.و به نظر ما جایز نمی شود، که این مورد نیز عوی التحقیقمكفصل می

ک به قاعده  المؤمكون »پس تكها جواب اول، به این مكاقشه وارد است و از این جهت مكاقشه چهارم، وارد نیست و سه مكاقشه اول، تمسل

 نمایكد.را مخدوش می« عكد شروطه 

 

 : تمّسک به ادله باب قرضبر جواز قرض ربوی تولیدی دلیل چهارم
قرض مطوقناع جنایز اسنت چنه همنراه شنرط »گویی  که اند، میه به صورت مطوق قرض را جایز بوکه مستحب دانستهبر اساس روایاتی ک

 «.زیاده باشد یا نباشد

مكفصل، حک  به  از تحت این عموم، نسبت به قرض به شرط زیاده در قرض استهالکی، دلیل بر حرمت داری  و لذا بر اساس مخصص

 کكی .کكی  ولی مورد قرض ربوی استكتاجی، تمسک به اطالق جواز قرض میعدم جواز آن نوع از قرض می

توانی  روایاتی نداری  ولی می «مطوق قرض جایز است»تی که تصریح به اطالق کرده باشكد و به صورت روشن گفته باشكد که البته روایا

 روایات زیر: را مطرح کكی  که فی الاموة، قرض را به صورت مطوق جایز دانسته باشكد، مثل
 دسته اول از روایات:

 

 

و ه  شامل قرض به شرط زیاده و  هستكدت مطوق اکه این روای، ددر همین باب وجود دارالبته مشابه این مضمون روایات دیگری نیز 

 د.نشوه  قرض بدون شرط زیاده می

 
 :مناقشه در دسته اول از روایات

ک به این دسته روایات و استفاده اطالق از آن ها بسیار مورد اشکال است زیرا که در مقام بیان امور دیگری است و روشن است که تمسل

است که اگر به شخصی قرض دادید، به او مهوت دهید و اصالع در مقام بیان این نیست که کدام قرض صحیح است و  در مقام بیان این

 شود.قرض حرام و باطل است ولذا برای این روایات از جهت این که شامل قرض ربوی بشود، اطالق مكعقد نمی کدام

 
 دسته دوم از روایات:
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 مشکوی ندارد.لذا روایت از حیث سكدی، سكد این روایت ووب است و 

 

 :مردی که از دیگری قرض گرفته است و نزد قرض دهكده شیء ای را رهن قرار داده اسنت، سنپس  در مورد توضیح روایت

توانند کكد، سوال شده است که آیا شخص قرض دهكده منیآن مال مرهونه نیاز پیدا میمكفعتی از شخص قرض دهكده به 

ف کكدبا اذن صاحب اصوی رهن،  ن بنا دهكند کنه اگنر اذز جنواب منیحضرت نی ؟و از مكافع آن استفاده کكد در رهن تصرل

شود که قرضنی کنه بنرای قنرض پرسد که: در نزد ما این طور گفته میسپس شخص میطیب نفس باشد، اشکالی ندارد؛ 

دهكد کنه: قرضنی کنه مكفعتنی بنرای قنرض حضرت جواب می دهكده مكافعی به دنبال داشته باشد، فاسد و باطل است؟!

 ین قرض است.دهكده به دنبال داشته باشد، بهتر
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 جواز قرض ربوی استنتاجی ت برایاروایاین تقریب به 

-در سوال، صحبت از شرط زیاده نبوده است ولی جواب امام )عویه السالم( کونی اسنت و بنه صنورت مطونق منی هر چكددر روایت اول 

 «.ما جرل مكفعة سواء مع الشرط مم ل»فرمایكد که قرضی که مكفعتی داشته باشد، بهترین قرض است یعكی 

شود و از اطالق روایت، فقط شرط زیاده در قرض استهالکی وارج ( شامل قرض مشروط به زیاده نیز میولذا جواب امام )عویه السالم

ولی شرط زیاده در قرض استكتاجی در تحت اطالق روایت  شوند(شود )زیرا که ادله تحری  قرض ربوی فقط شامل این نوع قرض میمی

 ماند.باقی می

 

قرض دادن و به دست »شود که استفاده میان ادعا کرد که از عمومات و اطالقات باب قرض همچكین با تمسک به ماموع روایات می تو

و تكها قرض به شرط زیاده در قرض استهالکی از تحت این روایات « آوردن مكفعت جایز است مطوقاع یعكی چه با شرط و چه بدون شرط

 ماند.راه شرط در قرض استكتاجی تحت شمول این روایات باقی میبه هم مطوقاع و زیاده باشد ولی زیاده و مكفعت بدون شرطوارج می
 مناقشه در دسته دوم از روایات

اند ولذا مطوق شرط زیاده در قرض )چه در قرض ای وجود دارند که به صورت مطوق شرط زیاده در قرض را ممكوع دانستهادله .1

که کسی ادعا کكد که آن روایات فقط ناظر به ند؛ مگر اینشواستهالکی و چه در قرض استكتاجی( از تحت این روایات وارج می

.شرط زیاده در قرض استهالکی می  باشكد که بحث آن در آیكده وواهد آمد لن شاءالله

ه .2 باشكد، که بحث آن قبالع گذشت؛ بر فرض تمامیلت سكد و دللت سبب ای که در مورد قرض ربوی استكتاجی میروایات واصل

 شوند.ات مطوق و عام باب قرض میتخصیص و تقیید روای

 سیره قطعیه متشرعه بر حرمت قرض ربوی وجود دارد. .3

 

 بر جواز قرض ربوی تولیدی: سیره عقالء دلیل پنجم
کككد و از طرف شارع نینز ردعنی نسنبت بنه آن سیره عقالء بر این است که قرض ربوی استكتاجی جایز است ولذا بر اساس آن عمل می

 صادر نشده است.

ع نیز از آن ردع نفرموده است و اگر حرام بود و مشروع ی در صدر اسالم قرض ربوی استكتاجی بین عقالء رواج داشته است و شاریعك

 باشد.نمود، پس قرض استكتاجی به شرط زیاده، مشروع مینبود، معصوم )عویه السالم( از آن ردع می

 کكی .یعكی از عدم ردع، جواز را کشف می

 
 دلیل پنجم: مناقشه اول در

فرموده است که این نوع قرض در زمان معصومین )عویه  السالم( نادر بوده است، در  1قائل به جواز قرض ربوی استكتاجی، در جایی

 حالی که این ادعا با ادعای وجود سیره در زمان معصومین )عویه  السالم( ناسازگار است.

هوی استكتاجی وجود داشته است ولی اینپس هر چكد در زمان معصومین )عویه  السالم( قرض رب ی ویوی ک  از مردم که عمل یک عدل

که این نوع قرض، مورد سیره عقالء در زمان معصومین باشد، پس ادعای ایشان مبكی بر اینرا حمل بر سیره عقالء کكی ، صحیح نمی

 ارد.)عویه  السالم( بوده است، ادعایی بدون دلیل است و نیاز به اثبات و احراز د

 
 در دلیل پنجم: دوممناقشه 

اند ای احراز شود، نسبت به این سیره ردع وجود دارد و آیات و روایات فراوانی داری  که از این سیره ردع نمودهبر فرض که چكین سیره

ه  اند.ای نیز وارد شده است که از قرض ربوی استكتاجی ردع نمودهو عالوه بر روایات مطوق، روایات واصل

                                                
 را از این نوع قرض مكصرف بدانكد.وواهد اطالقات ادله تحری  ربای قرضی . در جایی که می1
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بر این که سیره متشرعه قطعیه بر حرمت مطوق قرض ربوی، کاشف از این است که شارع از آن سیره عقالئیه ردع نموده است و  عالوه

 شد.للل با وجود آن سیره عقالئیه، سیره متشرعه بر والف آن ایااد نمی

 

 دلیل ششم: تمسک به اصل عملی
نبود و از طرفی ادله حرمت ربا نسبت به قرض ربوی استكتاجی، اجمال پیدا کرده  که هیچ یک از ادله طرفین قابل تمسکبعد از این

کلل شیء لک حالل حتلی »باشد یعكی بر اساس روی  و آن تمسک به قاعده حویلت میای که در مقام داری ، میبود، سراغ اصل عموی

 کكی .حک  به حویلت قرض ربوی استكتاجی می« تعو  منله حرام

 
 :در دلیل ششم مناقشه اول

طور که در گذشته نیز اشاره شد، ادله اصل عموی مربوط به جایی است که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد ولی در ما نحن فیه، همان

 رسد.ها نوبت به اصل عموی نمیاجتهادی وجود دارد و با وجود آن

 
 در دلیل ششم: دوممناقشه 

کكد؟ یعكی آیا با مام باشكد، باید بررسی کكی  که مفاد قاعده حویلت چه چیزی را اثبات میبه فرض که تمامی ادله اجتهادی طرفین نات

که تحت شود یا اینکه شرط زیاده یا وود زیاده، محکوم به حویلت گردید، تمویک به قرض دهكده نیز میتوجه به این قاعده بعد از این

 رود؟موکیلت او نمی

تواند جواز تصرف قرض دهكده، در آن مال زیادتر از مقدار نماید، حداکثر میحالل بودن را اثبات می جایی که قاعده حویلت صرفاع از آن

فاتی که تواند موکیلت قرض دهكده را اثبات نماید ولذا قرض دهكده در این مال زیادتر، نمیقرض را اثبات نماید ولی نمی تواند تصرل

 متوقف بر موکیلت است را اناام دهد.

، ، محکوم استصحاب استدهی  که قاعده حویلتکكد، جواب میگر کسی ادعا کكد که قاعده حویلت، موکیلت را نیز اثبات میو حتی ا

جا که شخص شک دارد که این مال، دانكد )قول مشهور(، در اینیعكی بر مبكای کسانی که در شبهات حکمیه استصحاب را جاری می

صحاب است یعكی قبل از قرض و شرط زیاده، این اموال، موک قرض دهكده نبوده است ولذا موک او شده است یا نه؟ محل جریان است

 کكی  که در موک او وارد نشده است.الن نیز بر اساس استصحاب عدم دوول در موک قرض دهكده جاری است و حک  می

-شود و بر اساس آن استصحاب، حک  میو همچكین در طرف قرض دهكده نیز استصحاب عدم وروج از موکیلت قرض گیرنده جاری می

 شود که آن اموال هكوز در تحت موکیلت قرض گیرنده قرار دارند.

 باشد.و از آن جایی که استصحاب )بكا بر قبول جریانش در شبهات حکمیه( حاک  بر برائت و قاعده حویلت و امثال این موارد می

 شود.سد و موکیلت قرض دهكده نسبت به مال زیاده اثبات نمیرپس بر فرض نبود ادله اجتهادیه، نوبت به استصحاب می

 

 تحریم قرض ربویقرائن عدم اطالق ادله بررسی 
باشد که یکی از محورهای اصوی این بحث، اطالقات ادله باب حرمت قرض ربوی میطور که چكدین جای بحث وعده داده شد، اما همان

ادله طرح نوبت به  اند و لذااند، مبكی بر این بوده است که اطالق این ادله را نپذیرفتهکسانی که قائل به جواز قرض ربوی استكتاجی شده

اطالق  ای که اقامه شده است برای اثبات عدملذا در این قسمت به بررسی قرائن و ادلهوها گذشت دیگری شده است، که بحث از آن

  .یپردازادله تحری  قرض ربوی، نسبت به قرض ربوی استكتاجی می
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 مختص به آیه تحریم ربا وجه

باشد، در ذیل این آیه حضرت امام ومیكی )ره( است که دال بر تحری  ربا می 1 این وجه در وصوص آیه

 که:که عبارت است از این 2اندای را مطرح فرمودهشبهه

ت که از طرفی همه اقسام و حصص بیع را حالل کرده باشد و از طرف دیگر همه اقسام و حصص یه شریفه در مقام بیان این جهت نیسآ

 ربا را حرام کرده باشد، بوکه در مقام بیان این است که: 

و در  د یکدیگر استیعكی ربا و بیع همانك کسانی که رباووار بودند، بعد از حرمت ربا، اعتراض کردند و گفتكد: 

سپس در ، پس چرا وداوند یکی را حالل کرده است و دیگری را حرام کرده است؟! کكدکكد و زیاده دریافت میهر دو شخص سود می

 ین فقره از آیه دو احتمال وجود دارد:ولذا در ا ادامه این جموه آمده است که:

باشد، پس چرا ودا بیع را حالل کرده گویكد که: بیع همانكد ربا میقره نیز ادامه کالم و اعتراض رباوواران است که میاین ف .1

 است و ربا را حرام کرده است؟!

این فقره کالم و پاسخ ودا به رباوواران است، یعكی در مقام سخن رباوواران که اعتراض دارند که این دو شبیه یکدیگرند،  .2

پاسخ داده است که فرق اساسی این دو این است که یکی را وداوند، حالل نموده است و دیگری را وداوند حرام نموده  وداوند

 است.

که در مقام بیان این باشد که همه حصص بیع حالل است و که بكا بر احتمال دوم، آیه در مقام بیان فرق ربا و بیع است، نه این

توان نتیاه گرفت که تمام الموضوع برای حویلت و حرمت، بیع و ربا بودن است و ولذا نمی همه حصص و اقسام ربا، حرام است

 آیه اطالق دارد.

توان به اطالق باشد یا نه؟ نمیدانی  این نحوه از بیع مشروع میولذا در موارد شک، که موردی وجود دارد و بیع است ولی نمی

باشد یا ی از ربا نیز حرام میرد ربا، اگر در موردی شک کردی  که آیا این نحوهتمسک کرد و همچكین در موا« محلل الله البیع»

م الربا»توان به اطالق آیه شریفه نه؟ نمی تمسک کرد و گفت که این قس  از ربا نیز حرام است، زیرا که اصالع این آیه « حرل

 باشد.ام الموضوع حویلت و حرمت نمیشریفه اطالق نسبت به حصص و اقسام بیع و ربا ندارد، زیرا که در بیان تم

 

 مختص به آیهجواب به وجه 

ک کرده توان ادعا کرد که این آیه، تكهنا در مقنام اند ولذا نمیدر وصوص این آیه شریفه، روایاتی داری  که به اطالق این آیه شریفه تمسل

 بیان فرق بین بیع و ربا بوده است، یکی از آن روایات عبارت است از:

 

 

                                                
 .215. بقره: 1

 .25، ص 1. کتاب البیع، ج2

 (. طریق المصكلف للیه صحیح و هو ثقة.4)  3
 (. مي حال کون المشترى غكیا مو فقیرا.5)  4

 مي ل تكوذ مكه الزیاد .« و ل ترب» (. من الرباء، افعال من الربا، و في بعض الكسخ1)  5

 .219؛ ص 3لفقیه ؛ جمن ل یحضره ا. 6
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یع به شخص مضطر نیز حالل است، پس آیه در مقام بیان که در این روایت تمسک به اطالق آیه شده است که یعكی هر بیعی حتی ب

 اند.بوده است که معصوم )عویه السالم( تمسک به اطالق آیه کرده

 شود.ولذا آیه شریفه ه  شامل قرض ربوی استهالکی و ه  شامل قرض ربوی استكتاجی می

 
 مختص به آیهادامه وجه 

نزول این آیه حرام شده است و بیع نیز قبالع حالل شده است، پس اصل تشریع قبالع از  که ربا قبل استآیه شریفه حاکی و کاشف از این 

 ولذا آیه اطالق ندارد. و کاشف از جعل سابق است باشدجا فقط در مقام بیان فرق بین این دو میبیان شده است ولذا در این

 
 مختص به آیهجواب از این قسمت از وجه 

، ظاهر آیه شریفه این است که با و آیه شریفه در مقام بیان فرق باشد و کاشف از جعل سابق باشد اشدحتی اگر ه  قبالع ربا حرام شده ب

 همین بیان قبالع ربا حرام شده است ولذا محکی آیه نیز شبیه همین آیه بوده است ولذا آن محکی اطالق داشته است.

 
 نتیجه بررسی آیه تحریم ربا

توان اثبات نمود که ن آیه، حاکی از جعوی است که قبالع رخ داده است، نمیاینکته که  پذیرش این پذیرش این جواب، دشوار است زیرا با

 آن جعل سابق نیز با همین بیان بوده است ولذا اطالق داشته است.

 توانی  به اطالق آیه تمسک کكی .کكد، نمیفوذا اگر بپذیری  که آیه در مقام بیان نیست و حکایت از جعل سابق می

 

 وه مشترک بین آیات و روایات باب تحریم رباوج
شود؛ یعكی از ایكاا به بعد وجوه و قرائكی که اوتصاصی به مورد واص ندارند و در مورد ماموع آیات و روایات، مطرح است، بیان می

 شود.تاجی نمیها، مطوقات و عمومات باب تحری  ربا، شامل قرض ربوی استكشود بر اساس آنوجوه و قرائكی که ادعا می

 1کكی :بروی روایات تحری  ربا را بیان می وهقبل از بیان این وج

 

 

  

 

 

 بر عدم اطالق ادله تحریم قرض ربوی اوله وج
عبارت است از: مطوق زیادی، ولذا اگر آیه و روایات تحری  ربا، در مقام بیان تحری  انواع ربا باشكد و اطالق داشته « ربا»معكای لغوی 

دانی  که موارد در حالی که می« بیاورد، حرام استای که شخص به دست هر نوع زیادی»شود که ها چكین میباشكد، معكای آن

ها یکی از گونه نیست که تمامی معامالت و داد و ستدهایی که در آنبسیاری از این زیادی ها و سودها، شرعاع جایز و حالل است و این

                                                
 .111؛ ص 19وسائل الشیعة ؛ ج. 1
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 آورد، حرام باشد!طرفین سود به دست می

تر از مالی که قرض گرفته است، به طوبکار پس بدهد، در حالی که اگر ، مستحب است که شخص مقداری زیادو حتی در وود قرض نیز

 ای حرام بود، این استحباب معكا نداشت.هر نوع زیادی

باشد همه اقسام ربا و سود به صورت مطوق حرام است، بوکه باید گفت که بروی از اقسام سود و ربا حرام میتوان موتزم شد که ولذا نمی

 شده است:و دیگری حرام است، بیان  دو نوع ربا که یکی حالل استنیز ولذا در بروی روایات 

 

 

 

 

 

دانی  باید به قدر متیقن آن اکتفاء کكی  و برای تحری  تواند اطالق داشته باشد و چون حدل آن را نمیت تحری  ربا نمیپس آیه و روایا

ک کكی .اطالتوانی  به بیش از آن نیازمكد دلیل مستقل هستی  و نمی  ق این ادله تمسل

 قدر متیقن از تحری  ربا، شرط زیاده در قرض استهالکی است.

 

 که:ه اینبه طور والص

توان به اطالق این ادله عمل کرد و مسوماع بخش زیادی از تحت این ادله وارج شده است، باید به قدر متیقن این ادله اوذ وقتی که نمی

 کكی .

 

                                                
 .32 -31الروم  -(1)  1

 في المصدر زیاد  الربا. -(2)  2

 .125؛ ص 19وسائل الشیعة ؛ ج. 3

 .32 -31الروم  -(5)  4

 .121؛ ص 19وسائل الشیعة ؛ ج. 5

 .32 -31الروم  -(1)  6
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 کكی :برای واضح شدن بحث، نظیر این مطوب را از محقق عراقی نقل می

 فرمایكد که: ایشان در قاعده میسور می

عمل نمود، پس هر کاا که فقهاء و اصولیین به این قاعده « ما ل یدرک کوله ل یترک کوله»توانی  به عموم قاعده یجایی که نماز آن

ت میعمل کرده  کكی .دانی  و در سایر موارد به عموم این قاعده تمسک نمیاند، ما نیز در همان موارد این قاعده را حال

 

 شود.ل مطوقات باب تحری  ربا نمیپس با این بیان، قرض ربوی استكتاجی مشمو

 

 اولجواب اول به وجه 

است و تفصیل بین انواع ربا داده شده است، ربنای حنرام را توضنیح داده اسنت کنه اگنر در  در همین روایاتی که در وجه دوم بیان شده

 ده نشده باشد:باشد و ربای حالل در بحث قرض، در جایی است که شرط زیاقرض شرط زیاده بشود، ربای حرام می

 

 

شنود و اگنر باشد، قرض استكتاجی نیز اگر به شرط زیاده باشد، حرام میکه در مقام تقسی  و تبیین انواع ربا می ولذا بر اساس این روایت

فرمودند کنه هنر قرضنی کنه قرض استكتاجی با شرط زیاده حرام نبود، نباید در این روایت که در مقام تقسی  است به صورت مطوق می

، در حنالی کنه چكنین «مو مع الشرط استكتاجاع »فرمودند که قسمت ربای حالل مثالع اضافه میمشروط به زیاده باشد، حرام است بوکه در 

 مطوبی در روایت گفته نشده است.

توانید ادعا کكید که قدر متیقن از ربای حرام، قرض ربوی استهالکی است زیرا که بر اساس این روایت، قدر متیقن قرض به پس نمی

 زیاده در قرض استهالکی باشد و چه در قرض استكتاجی باشد. باشد چه اشتراطشرط زیاده می

 

این روایت در تفسیر عوی بن ابراهی  است و برای ما ثابت نشده است که تفسیری که به دست صاحب وسائل الشیعه رسیده است  البته

که صاحب وسائل به نسخه رایج در است، بوکه ما اثبات کرده ای  د که به دست شیخ طوسی رسیده همان تفسیر عوی بن ابراهی  باش

 بازار از تفسیر عوی بن ابراهی  دسترسی داشته است و آن نسخه، تفسیر عوی بن ابراهی  نبوده است.

 مشکالتی دارند.« »و « »که، بروی از افراد موجود در سكد نیز مثل عالوه بر این این

 ولی از حیث دللت برای مكاقشه در وجه دوم، مفید است.حیث سكد، اشکال دارد ولذا این روایت از 

 

 اولجواب دوم به وجه 

است و در بروی عبارات نیز به این معكا استعمال شده است )مثل همین سنه رواینت « مطوق زیاده»در لغت به معكای « ربا»هر چكد که 

اسنت « شنرط زیناده در قنرض»عرف مردم و همچكین در اصطالح روایات، به معكای که در مقام بیان ربای حالل و حرام بودند( ولی در 

« ربنا»ولذا وقتی معكای عرفی و اصطالحی ربا، شامل هر قرضی به شرط زیاده ، باشد، پس وقتی به صورت مطوق در جنایی گفتنه شنود 

                                                
 .32 -13الروم  -(1)  1

 .111؛ ص 19وسائل الشیعة ؛ ج. 2



12 

 

 ستعمال در این معكا یا به هر دلیل دیگری.باشد، حال یا به دلیل کثرت افالن حک  یا اثر را دارد، مكصرف به همین معكا می

به عبارت دیگر: هر چكد معكای لغوی ربا، مطوق است ولی ربا، معكای اصطالحی نیز داشته است که همان معكای اصطالحی در عرف 

آن یعكی مكصرف به معكای اصطالحی « ربا حرام است»گفته شود  و بدون قریكه مردم رواج داشته است ولذا وقتی به صورت مطوق

آید که ناچار به اکتفاء به قدر متیقن و به تبع از التزام به اطالق ادله مطوق باب ربا، محذوری لزم نمی شودقرض به شرط زیاده می

 شوی .

ی باشد که شامل قرض ربوی استكتاجباشد و اجمالی ندارد، بوکه به معكای اصطالحی آن میپس عرفاع معكای ربا به معكای مطوق ربا نمی

 شود.نیز می

 


