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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                            

 7 جلسه:                                          فقه بورس و اوراق بهاداردرس: 

 22/77/9911 تاریخ:  وجوه مانعه از انعقاد اطالقات در ادله تحریم ربا اشکاالت موضوع:

 حفظه اهلل عندلیبی علی: استاد 

 

 

 خالصه مباحث قبل

ربوی بیان شد، از این وجوه می خواست استفاده شود کهه قهرض ربهوی تولیهدی در بحث گذشته شش وجه بر عدم اطالق تحریم قرض 

 حرام نیست و ادله اطالق ندارند تا شامل هر دو بخش قرض ربوی استهالکی و قرض ربوی تولیدی بشوند.

 

 وجه هفتم بر عدم اطالق ادله تحریم قرض ربوی

اسهت و شهامل  یاسهتهالک یمربوط بهه ربها و ارتکازات است، شده یزات عرفارجاع به ارتکا ،ربااستدالل کرده اند که روایات ادله حرمت 

 .شود ینم یاستنتاج یربا

 :هفتم وجود دارد وجهچند نکته در 

 
 : قسمت اول تقریب مستدل در وجه هفتمنکته اول

شود و مهردم  یتجارت ترک م ،شود جیرا ربا بین مردمکنند  یرباخوار مردم اگر است، آمدهحرمت ربا اینطور  درباره حکمت ی،اتیروادر 

 .دنبال تجارت نخواهند رفت

 :از هشام بن حکم نقل شده یتیروا

ِ ع َعْن  ُد بُْن َعلِيِّ بِْن الُْحَسْیِن بِِإْسَناِدِه َعْن ِهَشاِم بِْن الَْحکَِم أَنَُّه َسَأَل أَبَا َعبِْد اّلَله بَا فََقاَل ِإنَّهُه لَهْو کَهُمَحمَّ بَها َحهاَلالل لَتَهَرَ  ِعلَِّة تَْحِریِم الرِّ اَن الرِّ

بَا لِتَْنِفَر النَّاُس ِمَن الَْحَراِم ِإلَی الْحَ  ُ الرِّ َم اّلَله ََ بَْیهَنُهْم النَّاُس التَِّجاَراِت َو َما یَْحتَاُجوَن ِإلَْیِه فََحرَّ ِ ل ََ ِِ فََیبَْقی  َرا اَلِل َو ِإلَی التَِّجاَراِت ِمَن الْبَْیِِ َو الشِّ

 1.ِفي الَْقْرضِ 

خداونهد  سپه ،کنند یمردم تجارت را رها م ،حرام نباشد ربا اگر :فرمودند اینطور السالم هیربا را امام صادق عل میعلت تحر در این روایت

 بروند. کار و کسب و تجارت و سراغ حالل کوچ کنند یربا را حرام کرد تا مردم از حرام به سو

 .ندارد یتناقض که این امر با ربااست دادن الحسنه قرض ماندی مباقی  که  ایمسئله تنها

 یوقت ،شودی برابر م دو با قرض ربوی دادن واو پول  ندینشی فرد داخل مغازه م رایز ،است یاستهالک یربا روایت دربارهظاهر گفته شده

کسهب و کهار را رهها  اورند،بیپول به دست  ، می توانندو زحمت و دنبال کسب و کار رفتن یکه بدون کار کردن و خستگ نندیبب گرانید

 .ندیآ یو سراغ ربا م کنندیم

حکهم نقهل  هشام بن خود را به قیطر هیفق یخهمرحوم صدوق در مش. ستا حینقل شده و سند آن صح علیه السالم از امام صادق تیروا

 :کرده و فرموده

.
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 . ترک تجارت است ربا، میعلت تحر نکهیبر ا کندمی صحیحه داللت نیپس ا، هستندثقات و  روات از اجالِو همه  ستی اعال تیسند روا

 یربهابای استهالکی سبب بدبخت شدن انسان ها و از بین رفتن تجارت است، ایهن امهری ارتکهازی در َههن مهردم اسهت بهر خهال  ر

گفته می شود ربا حرام است، مراد ربهای اسهتهالکی اسهت، و  تیدر روا ی، وقتیارتکاز عرف نیبا ا. است دیموجب رونق تول ی کهاستنتاج

 کلهی قاعهده ه اطالق وجود نداشته باشد و سبب انصرا  ربا یه ربای استهالکی می شود. و البته ایهنارتکاز َهنی مردم باعث می شود ک

مطلبهی بیشهتر از آن هه کهه عهر  در  ،دنمطلهق باشهاگر ارتکازات َهنی در بین مردم وجود داشته باشهد و از طرفهی روایهات است که 

 شود.ارتکازاتش وجود دارد، فهمیده نمی

 

 ل در وجه هفتممناقشه در نکته او
ظاهرا دوباره خلط و اشتباه بین ربا و بین مضاربه  و امثال مضاربه پیش آمده است. بحث در این نیست که جنسی و پولی به فهردی داده 

 شود تا با آن کارکند و درآمدی داشته باشد تا از آن درآمد به قرض دهنده بدهد.

ثال پولی قرض داده شود و شرط زیادی از قرض شود که این اعم است از اینکه بتواند بحث در این است که ربا معنایی غیر از این دارد، م

 قرض گیرنده با آن کار کند یا نکند.

وقتی اینطور شد کسی دنبال کار نمیرود و همه راحتی را میخواهند. وقتی مردم دیدند بدون زحمت هم می توانند پول بدست بیاورنهد،  

ی روند. و فردی که پول می گیرد هم اگر بداند حالل است قرض بدهد، شاید او هم همین کار را بکنهد و آن ها هم دنبال کسب و کار نم

 این امر همینطور ادامه پیدا کند تا تجارت و کسب وکار تعطیل شود. و در این حالت تفاوتی بین ربای تولیدی یا استهالکی نیست. 

آن تولید کند و او هم این پول را گرفته و به دیگری قهرض مهی دههد و همینطهور مثال پولی به شخصی قرضی ربوی داده می شود تا با 

 ادامه پیدا می کند تا همه از کار دست بکشند و مردم بدبخت می شوند و تجارت از بین می رود. 

 

قی مهی مانهد قهرض وقتی ربا حرام شد، تنها امری کهه بها« . فیبقی َلک بینها فی القرض»این مطلب اول که مکملش َیل روایت است 

الحسنه است، و اگر قرص تنها باقی ماند، یعنی قرض ربوی تولیدی و استهالکی هر دو موجهب تعطیلهی تجهارت مهی شهوند و گرنهه در 

 روایت غیر از قرض الحسنه، قرض ربوی استنتاجی هم استثنا می شد.

 

هر دو جهت ارجاع می دهد. اگر به ارتکاز مردم ارجاع دههد این نکته ای که در روایت به آن ارجاع داده شده است، نکته ای است که به 

و گفته شود که اگر خودتان توجه کنید، می فهمید ربا حرام است، وقتی تحلیل می شود  به این نتیجهه مهی رسهیم کهه ربها در ههر دو 

 صورت موجب از بین رفتن بازار و تولید می شود.

تسهیالت غیر ربوی، مردم تسهیالت صوری می گیرند و با آن کار دیگر انجام می دهند و  مانند این که نوعا اسم آن ربا نیست اما به اسم

مثال از این بانک تسهیالت می گیرد تا در بانک دیگر سرمایه گذاری کند و از بانک دیگر سود آن را بگیرد. دیگران هم همینطهور انجهام 

ربا چه تولیدی و جه استهالکی پر واضح اسهت کهه موجهب از بهین  می دهند واین باعث شده مملکت دچار آسیب های اقتصادی بشود.

 رفتن بازار و تجارات می شود و این زمانی است که ربا رایج بین مردم بشود.

 

نکته اول در وجه هفتم به نظر نا تمام است و این چنین اموری نمی تواند ارتکازی باشد تا جلوی اطهالق را بگیهرد و سهبب انصهرا  بهه 

 کی بشود.ربای استهال

 
 ته دوم: قسمت دوم تقریب مستدل در وجه هفتمنک

 یکی دیگر از علل حرمت و حکمت ربا این است که باعث از بین رفتن معرو  است. 

در روایت است که اگر ربا رایج شود بین مردم ، دیگر سراغ کار خوب نمی روند و کار خوب انجام نمی دهند. به عنوان مثهال روایهاتی در 
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 ه وارد شده است که برخی از آنان اشاره می کنیم:این زمین

 

 

 

 

  

  

 

 

این روایات متعدد که اگر نگوییم همه صحیحه اند، حداقل بعض آن ها صحیحه اند، یکی از علل حرمت ربا و حکمت ربا ایهن بیهان مهی 

سهنان کنند، اگر مردم رباخواری کنند کار خوب و معرو  از بین می رود و دیگر کسی کار خوب انجام نمی دهد. در روایهت محمهد بهن 

 هم اشاره کرده ، کار خوب قرض الحسنه دادن و بدون ربا قرض دادن است.

مستدل به این روایات استناد و استشهاد کرده و فرموده این ارجاع به ارتکاز عرفی است. یعنی در صورتی که توجه کنید می فهمید چهرا 

خیر سر باز زنند و اگر فردی از گرسهنگی ههم بمیهرد و از کسهی  ربا حرام است، زیرا باعث می شود، مردم کار خیر انجام ندهند و از کار

قرض الحسنه ای طلب کند دیگر به او قرض نخواهند داد. البته االن نوعا بین مردم همینطور شده و اگر کسی بخواهد بین مهردم قهرض 

علنا و رسما رباخواری در جامعهه اتفهاق الحسنه بگیرد، خیلی سخت می تواند بگیرد و کسی به این راحتی قرض الحسنه نمی دهد. البته 

 نیافتاده منتها راه هایی برای آن درست شده است مانند تسهیالتی که در بانک ها رایج شده که این نتیجه را می دهد. 

یهرا مستدل فرموده این روایات در رابطه با معرو  اقتصادی است و مراد این است که دیگر شخصی قرض الحسنه به راحتی نمی دههد، ز

 می بیند که با پول، می تواند پول در بیآورد لذا پولش را به دیگری قرض نمی دهد.
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مستدل ادعا می کند که در قرض ربوی استهالکی این چنین است اما قهرض ربهوی تولیهدی خهودر معهرو  اسهت و معنها نهدارد کهه  

قرض ربوی استهالکی است که مهردم را ههم بی هاره مهی معروفی جلوی معرو  دیگری را بگیرد. پس مراد از ربایی که در روایات است 

کند اما اگر قرض ربوی تولیدی یا استنتاجی داده شود در واقِ معرو  است و نسبت به فرد قرض گیرنده کهار خهوبی انجهام داده شهده 

ده بدهد، مشکلی پهیش نمهی است، زیرا قرض گیرنده با پول می تواند در آمدی داشته باشد، و اگر بخشی از درآمد خود را به قرض دهن

 آید.

 مناقشه در نکته دوم در وجه هفتم
اسهت. ربها  همان جوابی که در رد نکته اول بیان شد، اینجا هم گفته می شود. ظاهرا دوباره بین مضاربه و امثال مضاربه با ربا خلط شهده

 در هر دو قسم استهالکی و تولیدی مانِ از قرض الحسنه می شود.

دی، قرض دهنده شرط می کند باید به من زیادی از قرض بدهی چه در آمدی داشته باشی و چهه درآمهدی نداشهته در قرض ربوی تولی

باشی، نه اینکه پول بدهد تا قرض گیرنده کار کند و هرچه در آمد داشت در سود آن شریک باشد. شهرط زیهادی بهه ایهن معناسهت کهه 

 حتما باید فالن مقدار داده شود. 

هالکی حرام باشد، نتیجه ار این می شود که اگر چنین امری بین مردم رایج شود، دوباره همهان بهال و بهدبختی سهر اگر فقط ربای است

مردم می آید که االن هم آمده و دیگر کسی قرض الحسنه نمی دهد، چرا که وقتی فردی می بینهد کهار راحتهی دارد و از پهول خهودر 

الحسنه نمی دهد. حتی اگر کسی هم نیازمند باشد و پولی قرض کند به او نمی دهنهد  پول در می آورد، دیگر پول خود را به کسی قرض

و به فردی می دهند که با این پول تولیدی بکند تا در سود آن شریک باشند. در این صورت هم باز ترک معرو  می شود و مردم دنبهال 

 کار خیر نمی روند.
 

 : قسمت سوم تقریب مستدل در وجه هفتمنکته سوم

ستدل فرموده یکی از علل و حکمت های تحریم ربا فساد اموال است که در باب یکم، روایت یازدهم که از محمد بن سهنان نقهل شهده م

 این نکته آمده است: 

 

ود ها از بین می رود و اموال تلف می شود، یعنی او پول را مصر  می کند و از دیگری قرض می کند تا به قرض دهنده در آمد ها و س

بدهد و دیگر پولی نمی ماند برای سرمایه گذاری، دیگر پولی به دست نمی آید و فقط پول در دست رباخواران می چرخد و دست به 

 دست می شود.

تلف نمی شود، بلکه قرض ربوی تولیدی  مال رفی مربوط به ربای استهالکی است و در ربای تولیدی نه تنهاادعا شده که این ارتکاز ع 
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سبب حفظ مال می شود، زیرا در قرض ربوی تولیدی مالی داده می شود تا با آن تولید شود و در آمد زایی داشته باشد و بیشتر بشود، 

یت، ربای استهالکی است و  چناچه در نکات قبل گفته شد، ارتکاز عرفی مانِ از پس در ربای تولیدی مال حفظ می شود و مراد روا

 اطالق روایت می شود و حرمت ربا منصر  به ربای استهالکی می شود.

 

 

 مناقشه در نکته سوم در وجه هفتم
ید و در آمد زایی هستند. قرض مانند نکات گذشته، دوباره خلط پیش آمده بین تسهیالتی مانند مضاربه و امثال این ها که برای تول

زیادی به دیگری داده شود و اگر زیادی داده نشود، باید قرض گیرنده ربا روی ربا بگیرد تا بتواند زیادی را ، ربوی در هر صورت باید

ه قرض دهنده بدهد و این روند ادامه پیدا می کند تا جایی که فرد بدبخت می شود و همه اموال او از بین می رود تا بدهی ار را ب

آمد زایی می کند و اموالی تولید نمی شود و همان مال ی رود و جای خودر می نشیند و  دربدهد. قرض دهنده هم سراغ کاری نم

 دست به دست می گردد و فرقی در ربای تولیدی یا استهالکی وجود ندارد.

 
 قسمت چهارم تقریب مستدل در وجه هفتم :نکته چهارم

 : باب ششم از ابواب ربا حدیث دوم:یزیدبن اشاره به روایت عمر 

 

 

استشهادی که از روایت کرده اند این است که شخص در َهنش این بوده که سود گرفتن از آدم بی اره و بد بخت ربا است. و این ارتکاز 

 « .ان الناس یزعمون ان الربح علی المضطر حرام و هو من الربا»در بین مردم هم بوده زیرا در روایت آمده 

ر و مضطر آمده و میخواهد جنسی از کسی بگیرد، سود گرفتن از او ربا است، امهام فرمهود: ههر در َهن مردم اینطور بوده، اگر فردی فقی

 کسی چیزی بخرد، حتما نیاز به آن دارد حتی اگر ثروتمند باشد.

از آدم  یعنهی« حرم الربها»در ارتکاز مردم آن بوده که از آدم بدبخت نباید سود گرفت، با این َهنیت اگر کسی بشنود که خداوند فرموده 

بدبخت نباید سود گرفت و از این امر اینطور استفاده کرده اند که در ربای استهالکی، فرد بی اره و بهدبخت نیهاز دارد تها بهرای مصهر  

خودر، ربا قرض کند. اما در قرض ربوی تولیدی دیگر قرض گیرنده مضطر نیست، چرا که فرد قرض گیرنده برای تولید قرض می گیهرد 

 ضطر نیست. و چنین فردی م

 این مطلبی بود که می توان آن را از کالم ایشان فهمید.

 مناقشه در نکته چهارم از وجه هفتم
واضح است که این کالم، ربطی به بحث ما ندارد چرا که از ارتکاز عرفی سود گرفتن در بیِ مضطر، بحثی جدای از قهرض ربهوی اسهت و 

 صحت قرض ربوی استنتاجی را برداشت کرد. به وسیله ارتکاز در آن بحث نمی توان از روایت 

عالوه بر این که این را مردم گفتند و امام رد کرده است و فرموده اند اینطور نیست و سودت را بگیر اما ربا نگیر کهه شهخص از حضهرت 

 داللت دارد.پرسید ربا چیست؟ حضرت فرمود مثلین به مثل گرفتن. در واقِ روایت بر ضد اختصاص داشتن به ربای استهالکی 

 بنابر این روایت هیچ داللتی بر مدعای ایشان مبنی بر حرمت قرض ربوی استهالکی و حلیت قرض ربوی استنتاجی، وجود ندارد.

 وجه هفتم بر اختصاص ادله ربا بر ربای استهالکی بیان شد.

 



 

6 

 

 وجه هشتم بر عدم اطالق ادله تحریم قرض ربوی
ای استهالکی فراوان است، غلبه کثرت وجود خارجی ربای اسهتهالکی در قبهال نهدرت وجهودی ربای استنتاجی در جامعه نادر است و رب

ربای استنتاجی موجب انصرا  ادله حرمت ربا به ربای استهالکی می شود و منشا انصرا  غلبه وجودی خارجی است. نوع مردم کهه ربها 

گیرند اما قرض ربهوی تولیهدی را کمتهر مهی گیرنهد و نهادر  می گیرند، انسان هایی هستند که برای گذران زندگی شان قرض ربوی می

 است. 

 

 وجه هشتم در مناقشه
 بر ربای استنتاجی است، منافات دارد.  قبال گفته شد، مدعای ندرت وجودی داشتن با کالم پیشینشان مبنی بر اینکه سیره عقال

ر موردی، دلیل نمی شود که گفته شهود اطهالق روایهات و و بر فرض که ندرت وجودی ثابت باشد، غلبه وجودی خارجی و کثرت افراد د

 ادله به آن منصر  می شوند، و منشأ انصرا ، انس َهنی است که بین لفظ و معنا حاصل می شود.

وقتی گفته می شود ربا حرام است، اگر انس َهنی بین کلمه ربا و معنایی که به َهن می آید، ربای استهالکی باشد، کالمشهان صهحیح 

 اما اگر انس َهنی بین کلمه ربا و ربای استهالکی وجود نداشته باشد کالمشان باطل است. است. 

کما اینکه وقتی گفته می شود ربا حرام است، انس َهنی از لفظ ربا، زیادی مشروط به َهن انسان مهی آیهد، لهذا در آن بحهث انصهرا  

منشأ انصرا  غلبه وجود خارجی نمی توانهد باشهد. بنهابراین وجهه پذیرفته شد. البته انس َهنی با وجود خارجی حاصل نمی شود، پس 

 هشتم از این جهت اشکال دارد.

 مگر اینکه اشکال وجه هشتم را با وجه نهم تکمیل کنیم.

 

 وجه نهم بر عدم اطالق ادله تحریم قرض ربوی
تنتاجی در خارج بسیار نادر اسهت و غالبها ربهایی تولیدی، زیرا وقوع ربای اس کثرت استعمال لفظ ربا در ربای استهالکی است نه در ربای

که بین مردم رایج است و واقِ می شود، ربای استهالکی است. لذا لفظ ربا در قرض ربوی استهالکی استعمال شده است. نتیجه این مهی 

امل ربهای اسهتنتاجی شود که کثرت استعمال موجب انصرا  می شود و هرجا گفته شد ربا حرام است، مراد ربای استهالکی اسهت و شه

 نمی شود.

 

 مناقشه در وجه نهم
 در این بحث دو اشکال وجود دارد:

  با ادعای ایشان که فرمودند ربای تولیدی جوازر بر بنای عقال است، منافات دارد؛ زیرا در این صورت معنای ربای تولیدی نادر

 نیست و وقتی نادر نشد، کثرت استعمال در غیر آن ثابت نمی شود.

 ضی که نادر باشد، کثرت استعمال این است که لفظ ربا را، در معنا ربای استهالکی استعمال کنیم، به این صورت که بر فر

گفته می شود ربا،  یعنی آن ربایی که برای مصر  است. این امر هم صحیح نیست زیرا ربا در معنای خودر، یعنی زیادی 

هالکی است نه اینکه لفظ ربا کثیرا در ربای استهالکی استعمال شده باشد، استعمال شده است. بله مصادیق زیاد ربا، ربای است

 تا اینکه گفته شود موجب انس َهن شده و این انس َهن منشأ انصرا  اطالقات ادله حرمت ربا بشود. 

ارد و ربها در معنهای پس این وجه هم نمی تواند مانِ شود، چرا که کثرت استعال در ربای استهالکی ثابت نیست، پس کماکان اطهالق د

 نسبت به ربای تولیدی بیشتر است. مطلق خودر استعمال می شود و در تطبیق در خارج مصادیق ربای استهالکی

 



 

1 

 

 وجه دهم بر عدم اطالق ادله تحریم قرض ربوی
وجهه بهه دسهت مهی آخرین وجهی که شاید بشود برای از بین بردن اطالقات ادله، به آن تمسک کرد است و از بعض کلمات ایشان این 

 آید.

یکی از علل و حکمت های ربا این است که رباخواری منجر به فحشاِ می شود. منشأ می شود که قرض گیرنهده وقتهی نتوانسهت قهرض 

خود را بدهد، دوباره از دیگران قرض کند و همینطور ادامه پیدا می کند تا همه اموالش از دست رفته و خانواده خهود را بهه انجهام امهور 

شروع  و فحشاِ مجبور می کند. البته در ربای استهالکی اینطور است، برخال  ربای تولیدی، زیرا در این صهورت قهرض گیرنهده کهار نام

 می کند و درآمدی دارد و حتی به قرض دهنده از درآمد خودر می دهد، و فحشایی در این صورت محقق نمی شود.

 توجه به این نکته، اطالق ادله را منصر  کرد. این هم آخرین نکته ای بود که می توان گفت و با

 

 مناقشه در وجه دهم
برای این ادعا روایتی پیدا نشد که چنین چیزی را بیان کرده باشد و ظاهرا از خارج چنین امری را احساس کردند و شاید بین مردم ههم 

 گاهی اوقات اتفاق افتاده باشد.

د، فرقی بین ربای تولیدی یا استهالکی وجود ندارد و ههر دو ممکهن اسهت منجهر بهه بر فرض اینکه ربا گاهی منجر به چنین چیزی شو

فحشاِ شوند. مثال شخصی قرض ربوی برای تولید گرفته باشد اما اگر نتوانست تولید کند و کسب کند، و دوباره ربا میگیرد تا قرض خود 

رخ با او نمی کند، بله ممکهن اسهت در ربهای اسهتهالکی بیشهتر کی گرفته و فرقی را بدهد و او هم می شود مانند کسی که ربای استهال

 اما فرقی با هم ندارند و در هر دو جاری است و منجر به فحشاِ می شود. بدهد

 این وجه هم نا تمام است، و برای انصرا  اطالقات فایده ای ندارد. 

 له شد.این وجوه نوعا استحسانات بودند که با این ها نمی توان مانِ از اطالق اد

بنابراین روایاتی که مطلق است و دال بر حرمت ربا است شامل هر دو قسم ربای استهالکی و تولیدی می شود و در هر صورت اگر قرض 

 ربوی باشد حرام است و ادله آن هم بیان شد و ادله حرمت ربا اطالق دارد و دلیلی بر اثبات جواز قرض ربوی استنتاجی نداریم. 

 استقراضی مطلقا جایز است بررسی شد. وجه دوم که فروض 

فرور استقراضی برای این جهت بود که شخصی سهام یا مالی قرض کند، و زمانی که دلیل جواز قرض ربوی استنتاجی، باطل شد خهود 

 احتمال هم باطل می شود و وجه دوم و قول دوم از بین می رود.  

 ، حل می شود و گرنه وجه اول ثابت می شود.بنابراین نوبت به تفاصیل می رسد، اگر آن ها ثابت شد

 

 وجه سوم برای فروض استقراضی
سههم دارد  111بین مسلمان و غیر مسلمان تفاوت گذاشته شود، مثال اگر قرض دهنده که صاحب سهام است مسلمان باشد، در شرکتی 

و قهرض گیرنهده مسهلمان باشهد جهایز نیسهت و غیر مسلمان قرض دهد، جایز است اما بر عکس یعنی قرض دهنده کافر  و این ها را به

 اشکال دارد.  یا گفته شود قرض دادن مسلمان به مسلمان جایز نیست اما اگر یک طر  غیر مسلمان باشد عیبی ندارد.

در مباجث قبلی گفته شد که خود تفاصیل دارای احتماالتی هستند، مثال مطلقا ربا بین مسلمان و غیهر مسهلمان جهایز اسهت و حرمهت 

ختص بین مسلمان ها است یا گرفتن قرض ربوی مسلمان از کافر جایز است اما دادن قرض ربوی به کافر جایز نیست کفار ههم مکلهف م

 به فروع اند.

در بحث حرمت ربا چند مورد استثنا شده، بین پدر و فرزند، بین زن و شوهر، و بین عبد و موال که این ها جایز اند، و دخیل در بحث مها 

و مشکلی را حل نمی کنند. لذا از این ها بحث نشده است. گرچه مثال پدر به پسهر یها زن بهه شهوهر مهی تواننهد  قهرض ربهوی نیستند 

تولیدی بدهند اما چون خیلی درصد کمی از قرض ها از این موارد هستند لذا بحث نکردیم بر خال  قرض ربوی بین مسلمان و کافر که 

 در دنیا رایج است. 
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امدار است و پولدار و مسلمانی می آید از او قرض می گیرد که به این نحو خیلهی رایهج اسهت و اگهر گفتهه شهود کهه در مثال کافری سه

چنین مواردی، چه کارهایی می توانند بکنند مثال به کفار قرض بدهند یا ازکفار قرض بگیرند، کال فرور استقراضی حل نمهی شهود امها 

ا اگر گفته شود قرض دادن و گرفتن طرفین جایز است یعنی ربهاخوار و رباگیرنهده مسهلمان فی الجمله مقداری را حل می کند مخصوص

 باشد، در این صورت خیلی از مسائل حل میشود. 

 پی یده است، و اقوال مختلفی وجود دارد و هرکدام برای نظر خود ادعا اجماع کرده اند، عده ای تفصیالتی دارند.  این بحث در فقه ما

ن صورت است که ادله َکر شده و در روایات آمده را بررسی می کنیم و با توجه به این اختالفات اقوال، خیلی وارد جزئیات بحث ما به ای

اقوال در مسائل نمیشیم چون بحث ما جهت دیگری دارد. اگر کسی خواست متعرض اقوال بشود و به آن ها توجه داشته باشد می توانهد 

 و سایر کتب فقهی مراجعه کند. به کتاب مفتاح الکرامه و جواهر

 روایاتی که در این بحث وجود دارد، چند دسته اند:

  حربربا بین مسلمان و اهل 

 ربا بین مسلمان و اهل َمه 

 ربا بین مسلمان و مشرک 

 ان شاِ اّلَله این بحث را در جلسه بعدی بیان خواهیم کرد. 

ت های حقیقی هم جایز نیست،  ان شاِ اّلَله در آینده بحث خهواهیم احتمال چهارم بین شخصیت های حقوقی جایز باشد و برای شخصی

 کرد.   

 

 

 

 

 


