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 القول فی الرباحیل شرعی تخلص از ربا/موضوع: 

مقداری از کالم حبثمان درباره راههای ختلص از ربا بود، 
امام رضوان اهلل علیه در کتاب البیع در نفی و استنکار 
حیل شرعی ختلص از ربا را خواندمی، ایشان در خبشی از  

ه نعم هنا كالم يجب التعرض ل: »کالمشان فرمودند
همیته وعدم وإن كان خارجا عن محط البحث، ال

تحقیق الحق فیه، وهو أن الربا مع هذه التشديدات 
واالستنكارات التي ورد فیه في القرآن الكريم والسنة 
من طريق الفريقین مما قل نحوها في سائر المعاصي 
ومع ما فیه من المفاسد االقتصادية واالجتماعیة 
والسیاسیة مما تعرض لها علماء االقتصاد كیف يمكن 
تحلیله بالحیل الشرعیة كما وردت بها االخبار الكثیرة 

  .ا الفقهاء إال من شذ منهمالصحیحة، وأفتى به
هذه عويصة بل عقدة في قلوب كثیر من  و

المتفكرين، وإشكال من غیر متنحلي االسالم على 
هذا الحكم، وال بد من حلها، والتشبث له بالتعبد في 
مثل هذه المسألة التي أدركت العقول مفاسد تجويزها 

   .1« ب.ومصالح منعها بعید عن الصوا
د شدند به این لیه با این مقدمه وار امام رضوان اهلل ع

 از ربا درست نیستند.  حبث که راههای ختلص
خب و اما حبث امروز ما نیز درباره روایات اهل بیت 
علیه السالم در مورد فلسفه حرمت ربا می باشد، در 

اخباری ذکر شده که در آهنا "جامع احادیث الشیعة" 
اهل بیت علیهم السالم فلسفه حرمت ربا را بیان 

                                                           

 . 504، ص2کتاب البیع، امام مخینی)ره(، ج  1

فرمودند بدون اینکه راهی برای ختلص از ربا نشان 
 بدهند که چند خرب را به عنوان منونه می خوانیم:

كتب علي بن   - 1ج  173فقیه  13﴿خرب اول: 
موسى الرضا علیه السالم إلى محمد بن سنان فیما  

وعلة تحريم الربا لما نهى  –ب مسائله كتب من جوا
لما فیه من فساد األموال الن  جل عنه و اهلل عز و

كان  بالدرهمین الدرهم االنسان إذا اشترى
درهما وثمن االخر باطال فبیع الربا  الدرهم ثمن

على كل حال على المشترى وعلى  كس  وشراؤه و  
اد البايع فحرم اهلل عز وجل على العباد الربا لعلة فس

األموال كما حظر على السفیه ان يدفع الیه ماله لما 
يتخوف علیه من افساده حتى يؤنس منه رشده فلهذه 
العلة حرم اهلل عز وجل الربا وبیع الربا 

وعلة تحريم الربا بعد البینة لما  بالدرهمین الدرهم بیع
كبیرة بعد  فیه من االستخفاف بالحرام المحرم وهي

وجل لها لم يكن ذلك منه اال  البیان وتحريم اهلل عز
استخفافا بالمحرم واالستخفاف بذلك دخول في 
الكفر وعلة تحريم الربا بالنسیة لعلة ذهاب المعروف 
وتلف األموال ورغبة الناس في الربح وتركهم للقرض 
والقرض صنايع المعروف ولما في ذلك من الفساد 

 . 2﴾.والظلم و فناء األموال
 - 381العلل  - 2 ج 91﴿العیون  خرب دوم:

( كیفیة الوضوء من 31باالسناد المتقدم في باب )
أبوابه عن محمد بن سنان ان ابا الحسن علي بن 
موسى الرضا علیه السالم كتب الیه فیما كتب من 
جواب مسائله علة تحريم الربا انما نهى اهلل عنه لما 

 .3﴾(فیه من فساد األموال )وذكر نحوه
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عدة من أصحابنا  - 3ج  331كا  11﴿خرب سوم: 
أحمد بن أبي عبد اهلل عن  - 7ج  37عن يب 

عثمان بن عیسى عن سماعة قال قلت ألبي عبد اهلل 
قد ذكر الربا في غیر علیه السالم انى رأيت اهلل تعالى 

فقال أو تدرى لم ذاك قلت ال قال لئال  آية و كرره
راد يمتنع الناس من اصطناع المعروف )والظاهر أن الم

 .4﴾.(من قوله اصطناع المعروف: القرض الحسن
أخبرني علي بن  - 382العلل  17﴿ خرب چهارم:

حاتم قال حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن 
ثابت قال حدثنا عبید عن ابن أبي عمیر عن فقیه 

هشام بن سالم عن أبي عبد اهلل علیه  - 1ج  173
جل الربا  عز و فقیه( قال انما حرم اهلل  -السالم )انه 

 .5﴾.المعروفكیال يمتنعوا من صنائع 
اینها اخباری درباره فلسفه حرمت ربا بودند که از کتاب 

 جامع احادیث الشیعة خواندمی.
در وسائل الشیعة نیز اخباری در فلسفه حرمت ربا ذکر 

 شده:
﴿وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد اهلل، عن  خرب اول:

لت ألبي عبد عثمان بن عیسى، عن سماعة قال: ق
اهلل علیه السالم: اني قد رأيت اهلل تعالى قد ذكر الربا 
في غیر آية وكرره قال: أو تدري لم ذاك؟ قلت: ال 
قال: لئال يمتنع الناس من اصطناع المعروف ورواه 

 .6﴾.الشیخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد اهلل مثله
در این باب اول از ابواب ربا چندین خرب در مورد 

حرمت ربا ذکر شده که مراجعه و مطالعه  فلسفه
 بفرمائید.

                                                           

 ، ط الصحف.832، ص81جامع احادیث الشیعة، آیت اهلل بروجردی، ج 4
 ، الصحف.832، ص81جامع احادیث الشیعة، آیت اهلل بروجردی، ج 5
، ط 3، حدیث 8، ابواب ربا، باب 523، ص82وسائل الشیعة، شیخ حرعاملی، ج 6

 االسالمیة.

آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامه در جلد دوم از 
تفسری املیزان چند آیه در مورد ربا ذکر کرده که تقریبا 

ا الَّذين   مهم ترین آهنا این آیه شریفه است: ﴿يا أ ي ُّه 
آم ُنوا ات َُّقوا اللَّه  و  ذ ُروا ما ب ِقي  ِمن  الرِّبا ِإْن ُکْنُتْم 

ف ِإْن ل ْم ت  ْفع ُلوا ف ْأذ نُوا ِبح ْرٍب ِمن  اللَِّه و  ( 278)ُمْؤِمنین  
ر ُسوِلِه و  ِإْن تُ ْبُتْم ف  ل ُکْم ُرُؤُس أ ْمواِلُکْم ال ت ْظِلُمون  و  ال 

 .7﴾(279)ن  ُتْظل ُمو 
ای کسانی که امیان آورده اید ، از خدا پروا   ترجمه:

( اضافه بر سرمایه بر ذّمه دیگرانکنید ، و آنچه از ربا )
 .باقی مانده رها کنید اگر امیان دارید

( پس و اگر چننی نکردید )و به رباخواری ادامه دادید
که یکاری از سوی خدا و فرستاده او )یقنی کنید به پ

ر ا می شود ، و دولت حّقه یا جامعه انفجامتوجه مش
ید سرمایه و اگر توبه کرد ،یافته آن را از مشا می گرید( 

و سودش را رد کنید ، که در های مشا از آن مشاست )
 .( نه ستم می کنید و نه ستم می بینیدرتاین صو 

بنابراین یکی از فلسفه های حرمت ربا ظلم می باشد  
شرعا حرام است و آیه که هم عقال قبیح است و هم 

شریفه نیز داللت دارد بر اینکه ربا ظلم می باشد و امام 
رضوان اهلل علیه نیز بر مهنی آیه شریفه تکیه کرده و 
فرموده ربا ظلم و حرام است لذا منی شود راه ختلص 

 برای آن قائل شومی.
 بقیه حبث مباند برای روز دوشنبه ان شاء اهلل تعالی.

ب عامل امکان امام العصر والزمان فردا روز والدت قط
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف می باشد که تربیک و 

 هتنیت عرض می کنیم.
 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

 ينو آله الطاهر  دمحم
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