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 /ربانو آوری در فقه/بانکداریموضوع: 

چند مطلب را به عنوان و حیل ربا بود، درباره ربا حبثمان 
فلسفه مطلب در مورد اولنی ریشه حبث مطرح می کنیم؛ 

شرعی  حرمت رباست، باید توجه داشته باشیم که احکام
صاحل فرد و جامعه تشریع شده س تأمنی ماسالم بر اسا

حکیم مهه کارهای خود را بر است به این معنا که خداوند 
احکام  لذا متاماساس حکمت و مصلحت اجنام می دهد و 

خداوند متعال برای بندگانش تشریع از جانب که و قوانینی  
ی باشد و اگر اینطور شده بر اساس حکمت و مصلحت م

عبث و خداوند متعال از اجنام کار عبث  شود نباشد می
هر عملی که اسالم واجب کرده در اجنامش ، نزه می باشدم

مصلحتی وجود دارد و الزم است برای تأمنی مصاحل مورد 
برسانیم و هر عملی را که  رع واجبات را به اجنامنظر شا

حرام کرده بر این پایه است که دارای ضرر و مفسده است 
لذا الزم است برای احرتاز از مضرات و مفاسد حمرمات را 

مضرات و مفاسد ربا با توجه به قران و روایات ترک کنیم، 
زیاد هستند که بعضی از آهنا را ذکر می کنیم؛ اول اینکه ربا 

ت خواهی از اصول خواری ظلم است و ظلم ستیزی و عدال
غمربان یو جزء رسالت پم اساسی و خدشه ناپذیر اسال

خداست و برقراری عدل مهم ترین هدف اقتصادی اسالم 
و چون ربا خواری با این اصل در تضاد است اسالم است 

 واقع درکرده، معماله ای که در برگرینده رباست آن را حرام  
، خالصه اسالم می خواهد نسان استتضییق حقوق ا

حمبت و الفت و  جامعه ای را بر اساس عدل و انصاف و
صداقت پی ریزی کند ولی ربا با این کار خمالف است، 

و  از سوره بقره با تشویق بر انفاق  382الی  372یات آ
ثواب و فضیلت  و شودمی  کمک به حمرومان جامعه آغاز

در مقابل انفاق قرار  دقیقا ربااین کار را تذکر می دهد و 
  .دارد

 سرمایه یا و است ساده کیت یا کاردر دین اسالم منشأ مال
نوعی اصالت یا توأم با صنعت کار ساده اول  ، است کار و

زمحت بکشد دادن به کار است و اینکه شخص کار کند و 
دوم ، در مقابل کار کردنش منافعی را به دست بیاوردو 

اقتصادی موثر باشند  اتجریاندر هر دو که سرمایه و کار  
مانند مزارعه یعنی سرمایه از یک نفر و کار از طرف دیگر 

در درحالی که  و مساقات و مضاربه و جعاله و امثال اینها
اسالم  ،فقط از طرف بدهکار صورت می گریدباب ربا کار 

اجازه منی دهد دست رنج یکی به کیسه دیگری برود و 
و  بشودو حمروم تر و بدهکار تر  ز به روز فقریترو خودش ر 

 در قران کرمی نیز با شدت از ربا هنی شده.
از طرفی با توجه به قران و روایات ربا گناه بسیار بزرگی 

سود جوئی و با توجه به اشخاصی مشرده شده و از طرفی 
اهند ربا خبورند لذا به فکر حیلی برای و خ می الحب م

حلیت ربا افتادند، حدیثی از پیغمرب اکرم صلی اهلل علیه و 
گرسنه در میان گله  آله دارمی که فرمودند اگر دو گرگ  

گوسفندان رها بشوند درحالی که گله گوسفندان در جایی 
هستند که هیچ راه فراری ندارند، آن دو گرگ گرسنه چقدر 

حب د؟ حب مال و نوسفندان ضرر وارد می کنبه گله گ
    اجیادو فساد  بیشرت از این ضرر مسلمانمقام در دین 

، ما اخبار و احادیث را در یک حمیط کوچک و می کند
برای فردی خاص در نظر می گریمی درحالی که این احادیث 

، علی باشندمی  برای کل جهان و کل انساهنا و کل ازمنه
أیِّ حال اسالم اصالت را به کار می دهد ولی در باب ربا 
اصالت با پول است فلذا برخی خواسته اند با درست کردن 

ر خودشان مشروعیت ببخشند و هم حیله هائی هم به کا
ربا خبورند، این حیل هم در فقه ما و هم در فقه عامه وجود 

 23که  املغنی و شرح الکبری"" کتاباز   4جلد دارد، در 
در مورد حیل ربا حبث  از کتب عامه می باشد جلد است و 
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ه من مجل نقل کردهبا درباره حرمت ر کرده و روایاتی را نیز 
خرمای بسیار درحالی که  بالل خدمت پیغمرب رسید اینکه
خرمای خیلی  مهراهش بود، حضرت به او فرمود خوبی

خوبی با خود آورده ای، بالل گفت من دو صاع خرمای 
، حضرت به او پست دادم و یک صاع خرمای خوب گرفتم

، چون هر دو از یک جنس هستند و این فرمود این رباست
مهان ربای معاملی می باشد بنابراین ربا و حیل ربا هم در 

 فقه ما و هم در فقه عامه نقل شده است.
و  قسم قرضی و معاملی می باشد عرض کردمی که ربا بر دو

 .بیشرت حیل ربا در ربای معاملی بکار برده می شود
سودهائي كه از  مهان عضي از افراد از طريف میخواهند بهب

و از طرف  آید دست پیدا كننـد راه رباخواري بدست مي
دیگر میدانند كه در دین اسالم تاكید و تشدید فراواين براي 

یكي از گناهان كبریهاي  ترك ربا بعمـل آمـده و ربـاخواري
 ـرغمبجمید ظلـم و جنـگ بـا خـدا و پی است كه در قرآن

عذاب آتش مهیشگي  حمـسوب و وعـده صلی اهلل علیه و آله
دربـاره آن داده شـده اسـت و در فرهنـگ اهـل بیـت عـصمت 

مرتبه زنا با  72درهم ربا بیش از  یك علـیهم الـسالم گنـاه
لـذا بـه فكـر حیلـه مادر خود در خانه كعبه معريف شـده اسـت 

خواهند راه چاره اي پیدا كنند بطوري   میافتند ومي شـرعي
 نفعت كه نتیجه رباخواري است برسند وم كه هم به سود و

ند كه بر معامله آهنا باشند یعين طوري عمل كن هم ربا خنورده
این حیله ها هم در رباي معاملي  د،صدق نكن "ربا"عنوان 

كه مطرح بوده است   ماندیر ز  و هم در رباي قرضي از
مي كند و بعضي از آهنا  در هر دو راه پیدا برخي از اینهـا

  اختصاص به رباي قرضي و یا معاملي دارد.
ن پس به این ایرا ذكر مي كنیم و از  یـن راه هـاما در اینجـا ا

ز دسـتیايب بـه منـافعي  پردازمی كه آیا این حیله ها جمو  حبث مي
 ؟شود یا نه رباخواري ممكن بود بدست بیاید مي كـه از راه

 :  تاین شرح اسه ها ب و این حیله

شود   این مطلب مربوط ميه این حیله ب :ضم ّ ضميمه ـ  0
را مثل برنج یا گندم  كاالي مهجنس و كه قبال گفتیم 

در یك معامله معاوضه مي كنند اگر یـك طـرف در  هنگـامي
 آید، مي الزم "ربـا"طـرف دیگـر باشـد  وزن یـا پیمانـه بـیش از

امی كه درجه بـاال و درجـه  این مطلب را نیز در پیش گفته
شود بنابراین  مي ائنی از یـك نـوع ، یـك جـنس حمـسوبپـ

ز درجه اعـال را بایـك كیلـو بـرنج از اگر یك كیلو برنج ا
زیاديت در بنی نباشد و اگر  درجـه پـست معاملـه كننـد بایـد

فكر كنند كه چون این دو كیلو از جهت ارزش باهم فـرق 
برنج اعال، دو برابر برنج پست ارزش  دارنـد، و یـك كیلـو

دارد پس ، دو كیلو برنج پست را در برابر یك كیلو برنج 
كنیم این ربا و حرام است و اكنون براي  مي معامله خوب

از ربا به یك كیلو برنج اعال یك سری نبات یا یـك  فرار
را با دو كیلو  كنیم سپس آن كربیت مثال ضمیمه مي قـوطي

انضمام  بـرنج پـست معاوضـه مـي كنـیم كـه در ایـن صـورت بـا
ت ویا یك قوطي كربیت عنوان عوض شـده یك سری نبا

صورت نگرفته است  سـت و معاملـه دوچیـز مهجـنس بـا هـما
ختّلص  "ربا"معامله مهجنس از لزوم عنوان  بنابراین با تغیری

كساين كه حیله ضمیمه كردن چیزي به طرف  . حاصل شد
     داننـد تـصریح مثمن را براي فرار از ربا كايف مي ن یاثَ 

ورد فرقي نیست كه آن ضمیمه باندازه این م كنند كه در مي
داشته باشد  اضافه اي كه درطرف دیگر موجود است ارزش

    یا نه ولذا باضمیمه یك قوطي كربیت به یك من برنج 
 .برنج معامله كرد توان آنرا با ده من مي

صفحه در مورد  22 حلی در خمتلف الشیعة حدوداعالمه 
مسئله مهمی بوده،  شودکرده که معلوم می   حیل ربا حبث

و ما نيز قبول ندارد  خالصه امام رضوان اهلل علیه حیل ربا را
 درست نمی دانيم.

 حبث مباند برای جلسه بعد إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 
 والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم


