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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                            

 6 جلسه:                                          بهادارفقه بورس و اوراق درس: 

 66/70/6911 تاریخ:  وجوه مانعه از انعقاد اطالقات در ادله تحریم ربا اشکاالت موضوع:

 حفظه اهلل عندلیبی علی: استاد 

 

 

 خالصه مباحث قبل
لب دالئل متعددی جایی که برخی از بزرگان، قائل به عدم حرمت ربای تولیدی یا همان ربای استنتاجی شده بودند و برای این مطاز آن

 .پرداختیمبه بررسی آن ادله  ذکر کرده بودند، که

یکی از مطالب مهمی که در بین وجود داشت این بود که قائل شده بودند که: آیات و روایاتی که در باب تحریم ربا وجوود دارنود، اطوال  

با از جمله قرض ربوی تولیودی و اسوتنتاجی حورام ها قرض ربوی استهالکی است ولی سایر اقسام و حصص رندارند و قدر متیقن در آن

 شود اقامه کرد، پرداختیم:نیست؛ سپس به قرائن و وجوهی که برای اثبات این ادعا، می

 وجه اول که اختصاص به آیه تحریم ربا داشت، بررسی شد.

 عبارت بود ازها وجه اول آنکه  رسیدیم که مربوط به تمام ادله حرمت ربا بود و اختصاصی به دلیل خاص نداشت، به وجوهیسپس 

 :کهاین

عبارت است از: مطلق زیادی، ولذا اگر آیه و روایات تحریم ربا، در مقام بیان تحریم انواع ربا باشند و اطال  داشته « ربا»معنای لغوی 

دانیم که موارد ه میدر حالی ک« ای که شخص به دست بیاورد، حرام استهر نوع زیادی»شود که ها چنین میباشند، معنای آن

شود اند، مجمل میلذا معنای آیات و روایاتی که به صورت مطلق ربا را حرام دانستهسودها، شرعاً جایز و حالل است و از اینبسیاری 

 ها که همان قرض ربوی استهالکی است، اخذ کنیم.فلذا باید به قدر متیقن آن

 سپس در مقام مناقشه به این وجه گفته شد که:

شود، متفاهم گفته می« ربا»ی لغوی با ربای اصطالحی متفاوت است و در عرف مردم مخصوصاً در باب معامالت، وقتی بدون قرینه، ربا

 شود که اجمال الزم بیاید.باشد و مطلق زیادی فهمیده نمیمی« قرض به شرط زیاده»عرفی همان 

 

 وجه دوم بر عدم اطالق ادله تحریم قرض ربوی
 له تحریم ربا به دالئل متعدد، اباء از تخصیص دارند، که برخی از آن ادله عبارت است از:اد مقدمه اول:

 آیه تحریم ربا آمده است که: در

1

 شخص رباخوار اعالم جنگ با خدا کرده است و ربا خواری ظلم به دیگران است. یعنی

باشد،  ت به معنای مطلق سود و زیادی میو این لسان ابای از تخصیص دارد؛ یعنی با ضمیمه کردن وجه اول که ربا در لغ

 توان به صورت کلی گفت که ربا ظلم و جنگ با خداست و سپس افراد متعددی از آن را تخصیص زد.نمی

و حتی اگر آن اجمال مطرح شده در وجه اول را مطرح نکنیم، همین ادله به تنهایی با توجه به نوع بیانی که دارند، اباء از 

معنا ندارد که گفته شود که اعالم جنگ با خدا اشکال دارد مگر در فالن مورد که اعالم جنگ با خدا،  تخصیص دارد، زیرا
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گونه سخن این این اشکالی ندارد، زیرا در هیچ عرف عقالئیهکه ظلم نکنید مگر در فالن مورد که ظلم کرداشکالی ندارد؛ یا این

 ید و سپس آن را تخصیص بزند.گونه کلی سخن بگوگفتن پذیرفته نیست که شخصی این

 

 

 :1باشندآید که همگی آبی از تخصیص میها در ذیل میکه این مطلب در مورد روایات نیز وجود دارد که برخی از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

پس برخی از رباها را تخصویص بوزنیم و در مقوام اثبوات متعارف نیست که گفته شود: مطلق ربا از زنای با محارم بدتر است و سزیرا که  

 حال، اشکالی ندارد!که از زنای با محارم بدتر است ولی با اینکه فالن قسم از ربا با اینگفته شود 

واضح است که همه انواع ربا و سود حرام شود، باید گفت که که معنای ربا، شامل مطلق سود و زیادی میبا توجه به این مقدمه دوم:

 تماً باید تخصیص بخورند.باشد و اگر ادله تحریم ربا شمولّیت داشته باشند، حنمی

باشند، پس باید ای از ربا میبلکه مربوط به حصه پس ادله مربوط به تحریم ربا، اطال  ندارند که نیاز به تخصیص داشته باشندنتیجه: 

 اکتفاء به قدر متیقن کرد که همان حرمت قرض ربوی استهالکی است.

 

 مناقشه اول در وجه دوم

باشد زیورا کوه در عورف و محواورات عقالئیوه، ربوا در معنوای مراد از ربا در روایات مطلق سود و زیاده نمی طور که قبالً گفته شد،همان

شود، هموین ربوای اصوطالحی اراده گفته می« ربا»شود و وقتی بدون قرینه است، استعمال می« قرض به شرط زیاده»اصطالحی آن که 

 شود.می

                                                
 .117، ص: 12وسائل الشیعة، ج .1



 

3 

 

گوییم پذیریم ولذا میم که ادله تحریم ربا، آبی از تخصیص هستند ولی مقدمه دوم شما را نمیپذیریکه مقدمه اول شما را میپس با این

 که همه انواع ربای اصطالحی حرام است.

 

 مناقشه دوم در وجه دوم

رام را منحصر کنید که ادله تحریم ربا اباء از تخصیص دارند در حالی که چه بنا بر قول شما که ربای حچطور شما در مقدمه اول ادعا می

دانند، برخی از موارد ربا، از تحت این ادله دانید و چه بنا بر قول مشهور که مطلق قرض ربوی را حرام میدر قرض ربوی استهالکی می

 مطلق خارج شده اند و تخصیص خورده اند مثل ربای بین والد و ولد یا ربای بین زوج و زوجة یا ربای بین مسلمان و غیرمسلمان.

کنید، ما نیز در مورد تخصیص ادله ربا نسبت به توجیهی که شما در آن موارد برای تخصیص ادله مطلق تحریم ربا، بیان میپس هر 

 کنیم.های دیگر که حالل هستند، بیان میسودها و زیادی

ن ادعایی بر عهده قائل آن مگر این که قائل این قول ادعا کند که در حرمت قرض ربوی استهالکی، هیچ استثنائی وجود ندارد، که چنی

 باشد.می

 

 مناقشه سوم در وجه دوم

باشد بلکه سابق بر اند که ربا حرام است زیرا که اشّد از زنا میادله و روایاتی که بیان شدند و ادعا شد که اباء از تخصیص دارند، نگفته

 فرماید:است ولذا در آیه شریفه ابتدا میآثار و عواقب ربای حرام را بیان کرده ها حرمت ربا، فرض شده است و سپس آن

یعنی ربا را کنار بگذارید و ربا حرام است، سپس به عنوان بیان اثر مخالفت با فرمان الهی  و 

علت حرمت ربا را گفته باشد، جنگ با  کهنه اینفرماید: ارتکاب ربای حرام می

 فرماید که ارتکاب ربایی که حرام شده است، جنگ با خداست زیرا که اعالم مخالفت علنی با دستور خداست.خداست، بلکه می

شده است که ارتکاب ربای حرام شده، از  همچنین در روایات نیز گفته نشده است که دلیل حرمت ربا، فالن عمل است بلکه گفته

ارتکاب زنای با محارم، شدیدتر است ولذا آیه و روایات در مقام بیان این نیستند که مشخص کنند که چه نوع ربائی حرام است بلکه در 

این ادله اصالً شامل  مقام بیان تحذیر از ارتکاب ربای حرام هستند و در جای خودش بیان شده است که چه نوع ربایی حرام است ولذا

 شود که نیاز به تخصیص این موارد از آن ادله باشد.رباهایی که جایز است مثل ربای بین والد و ولد نمی

این قرائن بگویید که باید به قدر متیقن که همان قرض ربوی استهالکی است، اکتفاء کنیم زیرا که اصالً ادله  توانید با توجه بهولذا نمی

این مطلب نیست که چه نوع ربائی حرام است تا ادعا شود که اباء از تخصیص دارد و باید به قدر متیقن اکتفاء کرد، بلکه  در مقام بیان

 کنند که وقتی با بررسی ادله به نتیجه رسیدید که چه نوع ربائی حرام است، ارتکاب آن ربای حرام چنین آثاری دارد.این ادله بیان می

 

 ادله تحریم قرض ربویوجه سوم بر عدم اطالق 

 بیان اول: 

و این عبارت، علت تحریم ربا  2که بعد از آیه تحریم ربا فرموده شده است که:با توجه به این مقدمه اول:

                                                
 .872و  872. بقره: 1

2 .

 .872و  872بقره:  



 

4 

 

 گونه بیان شده است که:باشد و همچنین در روایت علت تحریم ربا اینمی

 

 .«ربا حرام شده است زیرا که ظلم است»گیریم که پس با توجه به این ادله نتیجه می

رام خواهد بود ولی هر کجا که ربا، ظلم نیست، ، یعنی هر کجا علت تحریم ربا وجود دارد، آن ربا حتعّمم و تخّصص العلةمقدمه دوم: 

 باشد.حرام نیز نمی

خوردند به ربائی که ظلم باشد، : هر کدام از مصادیق ربا، که ظلم نباشند، حرام نخواهد بود ولذا تمام ادله حرمت ربا تخصیص مینتیجه

مسلماً اگر شخصی به کارخانه دار، قرض بدهد تا کار باشد زیرا که عبارت است از قرض ربوی استهالکی ولی ربای تولیدی ظلم نمی که

 او رونق بگیرد و سود فراوان کسب کند و کارخانه دار نیز مقداری از سود خود را به قرض دهنده، بپردازد، ظلم نخواهد بود.

 

 بیان دوم:

گوییم که ظلم بودن حکمت تحریم ربا حتی اگر نپذیرید که ظلم بودن که در ادله تحریم ربا بیان شده است، علت تحریم ربا است، می

شود یعنی اطالقات ادله تحریم ربا، باشد ولی با این حال، بیان این حکمت موجب انصراف ادله تحریم ربا از ربای غیر ظالمانه میمی

 شود.ه تحریم ربا میگردد که ظلم باشد و لذا در هر صورت بیان این حکمت یا علت، مانع از تمسک به اطالقات ادلمنصرف به ربائی می

 

 مناقشه اول در وجه سوم

اشکال دارد و در واقع در تقریبی که برای وجه سوم بیان شده است بین  «باشدربای تولیدی ظلم نمی»که ادعا شده است که این

 مضاربه و ربا خلط شده است.

درصدی از سود حاصل از کار با آن پول و سرمایه را  دهد که با پول او کار کند وگونه است که شخصی پول به دیگری میدر مضاربه این

 باشد.به صاحب پول، پرداخت نماید، ظلم نمی

رسد یا نه، در هر دهد، کاری ندارد که کارخانه دار به سود هم میدر حالی که در ربای تولیدی، شخصی که پول به صاحب کارخانه می

که باید کند ولو کارخانه دار زیان کرده باشد، پس الزام طرف مقابل به اینصورت، او سود خود را که مشخص کرده است، دریافت می

توانید ادعا کنید باشد و نمیها را در هر صورت حتی اگر خودت زیان کرده باشی، به صاحب پول پرداخت کنید، ظلم میسود این پول

 دانند.که عقالء این مطلب را ظلم نمی

باشد و ما حتی اگر تمامی مقدمات شما را بپذیریم، صغرای ادعای ربوی استهالکی، ظلم می پس قرض ربوی تولیدی نیز همچون قرض
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 پذیریم.شما را نمی

 

 مناقشه دوم در وجه سوم

باشند مثل ربای بین والد و ولد یا بین مسلم و غیر مسلم و یا اند ولی جائز میکه ظلم بودههای نقضی دارد که با اینکبرای شما مثال

 و زوجة، که در این موارد ولو قرض ربوی استهالکی باشد، اشکالی ندارد. بین زوج

 پس کلّیت کبرای شما مخدوش است و ابتدا باید این موارد را جواب بدهید، تا استدالل شما تکمیل گردد.

 )البته این مناقشه قابل جواب است که در مباحث آینده جواب آن بیان خواهد شد(.

 

 

 وممناقشه سوم در وجه س

جا طور که در مورد اعالن جنگ با خداوند، گفته شد که این مطلب متفرع بر حرمت است و تنها ربای حرام این گونه است، در اینهمان

شود که پس از این که خدای متعال فرمود که ارتکاب ربای حرام، اعالن جنگ با خداست ولذا شما فقط مالک اصل سرمایه نیز گفته می

یعنی ارتکاب ربای حرام و گرفتن سود و  1ندارید که ربا دریافت نماید، میفرماید که: خود هستید و حق 

باشد که باشد، زیرا که این اقدام شما، تصرف به ناحّق در اموال مردم میزیاده در مواردی که ربا در آن موارد حرام شده است، ظلم می

 م یعنی این که شخصی بدون مجوز شرعی و بدون رضایت مالک، در اموال او تصّرف نماید.ظلم است، زیرا که ظل

 شود.پس ادله اصالً شامل ربای حالل و جایز نمی

باشند و اگر از ادله دیگر استفاده نمی پس ظلم بودن ربا، تابع این است که چه چیزی حرام شده است که این ادله در مقام بیان آن

باشد ولی اگر این نوع از ربا نیز با توجه به ادله، اثبات شود گوییم که این نوع از ربا ظلم نمیبوی تولیدی جایز است، میبشود که قرض ر

 باشد.گوییم که ربای تولیدی نیز ظلم میکه حرام است، می

 

 در وجه سوم چهارممناقشه 

پذیریم که این فقره از آیه حکمت ان کردید که یا علت است و یا حکمت، میبی 2این که شما دو حالت برای 

 گوییم که:اید، بلکه میباشد ولی نه به معنایی که شما برداشت کرده

 حکمت دو معنا دارد:

 جزء العلة: یعنی در غالب موارد ربا، چنین مفاسدی به دنبال خواهد داشت. .1

شوند ولی در برخی موارد علت نا که علل معمولی سبب تعمیم یا تخصیص موضوع میباشد، به این معحکمت باالتر از علت می .8

 شود، به این بیان که:شود و سبب تخصیص نمیبه حّدی در نزد شارع قوی و مهم است که تنها سبب تعمیم حکم می

که مکّلف کامالً از مصلحت یا این در برخی موارد مفسده یا مصلحتی در حّدی از اهمّیت قرار دارد که شارع برای احراز تمام آن

که آن مصلحت و مفسده در تمام موارد وجود ندارد، ولی شارع تمامی موارد را حرام یا واجب آن مفسده در امان باشد، با این

 نماید.می

جود دارد و ظلم باشد ولی با توجه به این که در غالب موارد ربا، ظلم وکه ممکن است برخی مصادیق ربا، ظلم نمییعنی با این

نماید تا مکّلفین اصالً به آن دهد فلذا شارع مطلق موارد ربا را حرام میباشد که شارع کامالً از آن احتراز میمفسده عظیمی می
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 که مّدتی به ربای غیرظالمانه عادت کردند، مرتکب ربای ظالمانه نیز بشوند.نزدیک نشوند، زیرا چه بسا بعد از این

 باشد که دستور داده است که در موارد شبهه، بایست و احتیاط کن:مضمون همان روایات باب احتیاط می و این مطلب شبیه

 

1 

 

که ورود ه شده است که شخص دچار حرام نشود، همانند اینکه ارتکاب محرمات، حرام است ولی حریمی قرار دادیعنی با این

دهند که اشخاص داخل آن حریم هم نشوند تا احتمال ورود به به باغ پادشاه ممنوع است و مفسده دارد ولی حریمی قرار می

 خود باغ، بسیار کمتر شود.

 مانه نباشد.پس برای جلوگیری از وقوع ربای ظالمانه، مطلق ربا حرام گردیده است ولو ظال

 

شود و پس چه این فقره، علت باشد یا حکمت باشد، از سنخ عللی است که در حّد باالی از اهمّیت قرار دارد و تنها سبب تعمیم می

ها و درهایی که ممکن نموده است یعنی شارع تمام روزنه ذرایعجا سّد زند و به تعبیر اهل عامه، شارع در اینموضوع را تخصیص نمی

 ص دچار ربای ظالمانه شود، را بسته است.است شخ

 

 وجه چهارم بر عدم اطالق ادله تحریم قرض ربوی
 :باشد، مقترن است به آیات صدقه و انفا آیاتی که در مورد تحریم ربا می

2
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باشد زیرا که کسی که برای مصارف شود که آیات حرمت ربا مربوط به ربای استهالکی میص میولذا با توجه به اختالط این آیات، مشخ

گرفت ولذا با توجه فقیر است، زیرا که فقیر نبود و نیاز به مال نداشت، قرض به شرط سود هم نمیگیرد، و مخارج خودش قرض می

ستهالکی است، بخالف قرض ربوی استنتاجی که به شخص پولدار، سیا  آیات، داللت دارد که شارع در مقام بیان حرمت قرض ربوی ا

 شود.قرض داده می

 

 مناقشه اول در وجه چهارم

باشود ولوی ایون مطلوب به فرض که بپذیریم که سیا  در این آیات شکل گرفته است که گیرنده قرض ربوی، شخص ندار و نیازمند موی

، بلکه چه بسوا شوخص فقیور، قورض کندص در خوراک و پوشاک مصرف میشود که این قرض، قرض استهالکی است که شخدلیل نمی

گونه نیست که الزاماً قورض ربووی گرفته است که با آن پول، کار کند و سود بدست بیاورد و با آن سودها به امرار معاش بپردازد ولذا این

هد به فعالیت و تولید بپردازد و چوه بسوا ایون خوااستنتاجی مختص اشخاص غنی و پولدار باشد بلکه مربوط به هر شخصی است که می

 ای برای کار خود قرار بدهد.که نیازمند به صدقات مردم نباشد، قرض بگیرد و آن را سرمایهشخص فقیر باشد ولی برای این

-هالکی میپس بین فقر قرض گیرنده و قرض استنتاجی گرفتن، منافاتی وجود ندارد که گفته شود که آیات ناظر بر قرض ربوی است

 باشند.

کنند یا قرض الحسنة بدهید و یا فلذا در این آیات نهی از ربا و قرض ربوی کرده است و گفته است به اشخاصی که تقاضای قرض می

ای ندارد که قرض گیرنده، با مال قرض گرفته که صدقه بدهید و انفا  کنید ولی در هر صورت از قرض ربوی بپرهیزید ولی اشارهاین

 اش مصرف نماید.خواهد آن را در خوراک و مصارف روزانهکه میخواهد کار و فعالیت کند یا اینشده می

اندازی های ربوی تولیدی نیز برای افراد نیازمند )ولو نیازمند برای راهشود، زیرا که معموالً قرضپس اقتران دلیل بر اخصّیت نمی

 دهند.گیرند بلکه قرض میو افراد غنی نه تنها قرض نمی باشدکارخانه، نه نیازمند برای خوراک روزانه( می

 

 مناقشه دوم در وجه چهارم 

گان نیز افراد فقیری فرمایید که اقتران آیات تحریم ربا با آیات انفا  و صدقه، داللت بر این دارد که قرض گیرندهبه چه دلیل شما می

کند که: از ربا که امری مبغوض است، پرهیز نمایید و از طرف دیگر سفارش اند، در حالی که چه بسا خداوند از یک طرف بیان میبوده

 کند که به صدقه و انفا  که محبوب خدای متعال است، بپردازید؛ یعنی کار حرام مرتکب نشوید و کار مستحب انجام بدهید.می

-ولذا در این آیات نیز خداوند می1که در آیه قرآن آمده است که مثل این

 شان را نگیرید بلکه اموال خود را به مردم فقیر انفا  کنید.فرمایند که نه تنها از مردم، مال

اند یری بودههای فقکه الزاماً قرض گیرندگان نیز انسانتوان قرینه باشد بر اینپس اقتران آیات تحریم قرض ربوی، به آیات انفا ، نمی

 اند.گرفتهکه قرض استهالکی می

 

 مناقشه سوم در وجه چهارم

ولوی ایون  باشودحتی با فرض پذیرش این وجه، نتیجه این است که آیات تحریم ربا در سوره بقره، مختص به قرض ربوی استهالکی موی

قرینه این آیات و وحدت سیا  ادعا کنید کوه تموامی  توانید بهآیات مفهوم ندارند که قرض ربوی استنتاجی، جائز و حالل است ولذا نمی

 باشد!مطلقات در روایات تحریم ربا، مربوط به قرض ربوی استهالکی می

در این آیات، بخشی از ربا که همان قرض ربوی استهالکی است، حرام شده است و در سایر ادله نیز بخش دیگر ربا، توسط اطالقات بلکه 

شود که قرض ربوی )چه استهالکی و چه استنتاجی( ست و با لحاظ مجموع ادله تحریم ربا، نتیجه این میادله تحریم ربا حرام شده ا

                                                
 .8. مائده: 1



 

2 

 

 حرام است.

 

 مناقشه چهارم در وجه چهارم

ها بتوان که شما به وحدت سیا  آیات، تمّسک کردید، مخدوش است زیرا که آیات قرآن یکجا و باهمدیگر نازل نشده است که در آناین

سیا  واحد شد و آن را قرینه قرار داد؛ زیرا در صورتی می توان به وحدت سیا  تمسک کرد که متکلم، جمالت متعدد را مقترن قائل به 

ای که با جمالت قبل و بعد مخاطب در همان حین تکلم، پیدا کرده است، ای که مخاطب در اثر انس ذهنیبه یکدیگر بگوید، به گونه

 یا  بفهمد.سایر جمالت را نیز بر همان س

های مختلف، کنار یکدیگر جمع شده ها و مکانبا یک دیگر صادر نشده باشند بلکه بعد از صدور در زمانمتکلم جمالت در حالی که اگر 

اند، بلکه هر کدام بر توان به وحدت سیا  بین این جمالت استناد کرد، زیرا اصالً سیا  واحد نداشتهباشند، در این صورت دیگر نمی

 مختص به خودشان از متکلم صادر شده اند. سیا 

-شده است و با دستور پیامبر )صلی اّله علیه و آله( آیات را در کنار هم قرار میجایی که آیات متفر  نازل میدر ما نحن فیه نیز از آن

هجری ولی به فرمان  5در سال هجری نازل شده باشد و مثالًو و آیه تحریم ربا  3اند، پس چه بسا آیات مربوط به صدقه در سالداده

 نبی مکرم اسالم )صلی اّله علیه و آله( این دو دسته آیه، در کنار هم قرار داده شده اند.

باشد مگر در موارد خاّصی که قرینه و دلیل خاص داریم که گوییم که وحدت سیا  در آیات قرآن قابل تمسک نمیولذا به طور کلی می

های مختلف یک آیه باشند و والبته که بخشاند ولذا وحدت سیا  دارند ویا اینر یک زمان، نازل شدهاین آیات در کنار یکدیگر و د

 اند، نه این که متفر  نازل شده باشند و .ها نیز با یکدیگر نازل شدهبدانیم آن بخش

 

 وجه پنجم بر عدم اطالق ادله تحریم قرض ربوی
 نهی شده است:« طلأکل مال به با»در موارد متعددی در قرآن از 

 

 

 گونه آمده است که:در یکی از این موارد، این

 

اخذ »شود که که در این آیه، عام بر خاص عطف شده است و به تعبیر دیگر ذکر عام بعد از خاص شده است ولذا معنای آیه چنین می
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 «.ربا، اکل مال به باطل است

ب تولید و درآمدزایی از طرفی ربائی که اکل مال به باطل باشد، تناسب به قرض ربوی استهالکی دارد ولی قرض ربوی تولیدی که سب

 باشد.شود، اکل مال به باطل نمیمی

باشد، و قرض ربوی استنتاجی، اکل مال به باطل نمی که ربا به دلیل اکل مال به باطل بودن آن، حرام شده استبا توجه به این براینبنا

باشد و ادله مختص این قسم از هالکی میباشند، تحریم قرض ربوی استبیان شده پس مقصود از ادله تحریم ربا ولو به صورت مطلق 

 باشد.قرض ربوی می

 

 مناقشه اول در وجه پنجم

شوود، قورض دهنوده گویید که ربای تولیدی اکل مال به باطل نیست؟! در قرض ربوی تولیدی وقتی که قورض داده مویبه چه دلیل می

که اصوالً ا آن کار کنید یا نه، و چه سود به دست بیاورید یا اینکند که فالن مقدار باید مازاد بر اصل قرض، پرداخت کنید، چه بشرط می

 زیان کنید، در هر صورت باید مقدار زیادی را پرداخت نمایید.

گیرد، که در مقابل آن چیزی وجود ندارد ولذا در پس قرض دهنده، در هر صورت مقداری پول مازاد بر اصل قرض، از طرف مقابل می

 ، اکل مال به باطل است.هر صورت این مقدار زیاده

و حتی اگر قرض گیرنده با آن قرض کار کند و سود به دست بیاورد، آن سودها متعّلق به خود اوست و قرض دهنده در آن حّقی ندارد، 

گیرد، اکل مال به باطل زیرا که قرض دهنده تنها مالک معادل همان مقداری است که قرض داده است ولذا آن مقدار زائدی که می

اش به همان مقدار واهد بود و به عبارت دیگر قرض یعنی تملیک بالضمان ولذا مالک آن اموال، قرض گیرنده است و در مقابل آن ذمهخ

شده است در حالی که در مقابل این الزام و شرط، چیزی وجود « الزام به پرداخت مازاد»مشغول شده است، در حالی که ضمن قرض 

 اش تعّلق گرفته است، اکل مال به باطل خواهد بود.داری که به ذمهندارد، پس اخذ مازاد بر مق

و اگر هم قرض دهنده بگوید که این مقدار زائد، در مقابل هیچ و باطل نبوده است بلکه در مقابل زمان و مهلتی بوده است که به طرف 

 ام که پس از گذشت آن زمان، بدهی خود را پرداخت نماید.مقابل داده

 باشد که حرام شده است.م که پول گرفتن در مقابل زمان و مهلت، همان ربا میدهیجواب می

پس همه انواع قرض های ربوی، اکل مال به باطل هستند، زیرا که در واقع در همه موارد، سود و مقدار زائد در مقابل زمان و مهلت  

 گیرد.قرار می

 

 مناقشه دوم در وجه پنجم

کنید، حداقل باید در مواردی که شخصی قرض تولیدی گرفته است ولی سودی که از کار کردن ه قبول نمیاگر مناقشه اول ما را به تمام

با آن پول به دست آورده است، به مقدار سودی که قرض دهنده طلب کرده است، نبوده است، بپذیرید که در این مووارد، اکول موال بوه 

 شود.باشد و قرض تولیدی ربوی حرام میباطل می

 شود.ستدالل شما، اختصاص به قرض استهالکی ندارد بلکه در برخی شرایط، قرض استنتاجی نیز، اکل مال به باطل میپس ا

 

 مناقشه سوم در وجه پنجم

یعنی کوار یهودیوان ایون  باشدشود که این آیه مربوط به تحریم ربای استهالکی میبر فرض که این وجه را کامالً بپذیریم، نتیجه این می

 است، در حالی که از قرض ربوی استهالکی نهی شده بودند.بوده 

توانید تعمیم بدهید که در تمامی مواردی که ربا حرام شده است، به دلیل اکل مال به باطل بوده است، ولی با توجه به این آیه، نمی

را مفروض بگیریم که تنها قرض ربوی  گوییم که تمام اقسام قرض ربوی، اکل مال به باطل است ولی اگر سخن شمایعنی هر چند ما می

ها را مقّید کنید به ی آنتوانید دست از عمومات و اطالقات روایات تحریم ربا بردارید و همهاستهالکی، اکل مال به باطل است، شما نمی
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 باشد.میمواردی که اکل مال به باطل باشد، زیرا که آیه ناظر بر عمل یهودیان و کاری که بر آنان حرام شده بود، 

 

 مناقشه چهارم در وجه پنجم

تووان بوه دسوت آیه نمویاند ولی از این که در آیه یهودیان به دلیل قرض ربوی استهالکی مذّمت شدهآیه شریفه مفهوم ندارد یعنی این 

هوا را واسته اسوت آنخها حرام نبوده است، زیرا که ممکن است به دالئل متعددی خدای متعال میآورد که قرض ربوی استنتاجی بر آن

کردند، مذّمت کند ولی این مذّمت داللت ندارد کوه قورض به خاطر ربا گرفتن از افراد فقیر که برای مصارف روزانه، نیاز به قرض پیدا می

 ربوی استنتاجی مذموم نبوده است و جایز بوده است.

باشد، بلکه حداکثر این است که ، قرض ربوی استنتاجی جایز میتوان با توجه به این آیه، نتیجه گرفت در شریعت اسالمولذا به تبع نمی

 بگوییم که آیه از بیان این جهت، ساکت است.

 

 

 

 

 وجه ششم بر عدم اطالق ادله تحریم قرض ربوی
از بیان اصل  باشد ولذا به طور مثال در آیات مربوط به روزه، بعدگونه است که درصدد اقناع مردم میمقدمه اول: رویه و سبک قرآن این

 کند تا مردم قانع شوند:وجوب روزه، فائده آن که تقوا باشد، را بیان می

 

 مردم قانع شوند:آورد، تا که در مورد نمازخواندن، تعلیل مییا این

 

 فرماید که:و یا در مورد حج، خدای متعال می

 

کند ولذا در مورد تحریم ربا نیز، خدای متعال به روش و همچنین موارد متعدد دیگری که خداوند مطالب را با روش اقناعی بیان می

زیرا اقناعی، ربا را حرام نموده است و الزمه روش اقناعی در مورد تحریم ربا این است که خداوند قرض ربوی استهالکی حرام شده باشد، 

که در ارتکاز عرف مردم، قرض ربوی تولیدی، اشکالی ندارد و اگر خداوند به همین صورت عادی بگوید که قرض ربوی تولیدی حرام 

خواهد مردم را قانع کند، که تعبداً بپذیرند که این نوع پذیرش، برخالف روش قرآنی است که میشوند مگر ایناست، مردم قانع نمی

 باشند.ط به تحریم ربا، همگی در مورد ربای استهالکی میبنابراین آیات مربو
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 اول در وجه ششم مناقشه

این دلیل بنا بر فرض تمامّیت، فقط اختصاص به آیات قرآن دارد و حداکثر این است که ادعا شود که در آیات قرآن، قرض ربوی 

قصود از مطلقات، ربای استهالکی بوده است، زیرا که این بیان، تواند، اثبات نماید که در روایات نیز ماستهالکی حرام شده است ولی نمی

 کند تا با استشهاد به آن، شمولّیت روایات مطلق را نسبت به قرض ربوی استنتاجی، نفی نمایید.برای آیات قرآن، مفهوم درست نمی

 

 مناقشه دوم در وجه ششم

گوید، سخن فراگیری نیست و در هنگ با ارتکازات عرف مردم، سخن میاید که روش قرآن، روش اقناعی است ولذا هماکه ادعا کردهاین

باشد، آن موارد و حتی همان مواردی که شما ادعا کردید که قرآن در صدد اقناع می موارد متعددی در قرآن، نقض این ادعا موجود است

شود که بیان فایده، به کند ولی دلیل نمیا بیان میکنند، زیرا که در آن موارد قرآن نتایج برخی از اعمال رمدعای شما را اثبات نمی

 دلیل اقناع مردم بوده است.

 

 در وجه ششم سوممناقشه 

شوند ولی نسبت به قرض کنید که مردم با بیان ساده و بدون تعلیل، نسبت به تحریم قرض ربوی استهالکی، قانع میکه ادعا میاین

آیات قرآن است، زیرا مردم حتی نسبت به تحریم قرض ربوی استهالکی نیز قانع نشده  شوند، بر خالف خودربوی استنتاجی قانع نمی

کردند که ربا و در حالی که اگر روش اقناعی بوده است، باید مردم قبول می« بیع و ربا مثل یکدیگرند»کردند که بودند ولذا اعتراض می

 اند و یکی را خدا حرام و دیگری را حالل کرده است.دو متفاوتدهد که این ها تذکر میاند، ولی خداوند به آنبیع، متفاوت

پس با جمود بر این آیه باید بگوییم که موضوع تحریم چه بسا قرض تولیدی بوده است که بسیار شبیه، بیع بوده است ولذا مردم 

 گوییم.(گونه میدانیم و در مقام جواب ایناعتراض کرده و خداوند جواب داده است. )البته ما این آیه را شامل هر دو نوع قرض ربوی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


