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القول فی الربا

(حفظه اهلل)
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القضاء و در باب  9از ابواب صفات القاضی ذکر کرده
که برای منونه خربی را می خوانیم ،خرب این



است﴿:وعن عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد
بن خالد ،عن أبیه ،عن النضر بن سويد ،عن يحیى

موضوع :حیل شرعی تخلص از ربا/القول فی الربا

الحلبي ،عن أيوب بن الحر قال :سمعت أبا عبد اهلل

روایاتی از باب  9از ابواب احکام عقود وسائل الشیعة
به عرضتان رسید که داللت داشتند بر اینکه ائمه علیهم
السالم العیاذ باهلل ربا را جتویز می کردند! امام رضوان اهلل
علیه می فرماید این روایات با شأن و مقام ائمه علیهم

علیه السالم يقول :كل شئ مردود إلى الكتاب
والسنة ،وكل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو

زخرف﴾.1

امام رضوان اهلل علیه بعد از ذکر روایات مذکور که
داللت بر جتویز ربا توسط ائمه علیهم السالم داشتند
می فرماید این روایات مانند روایات "بیع العنب ملن یعلم
أنه جیعل مخرا" می باشد لذا تنها روایات مذکور خمالف

السالم سازگاری ندارد و معصوم هیچوقت این کارها را
اجنام منی دهد و جتویز منی کند ،ایشان چند مثال
می زند من مجله اتیان نساء من اخللف که اهل سنت
به ما می گویند شیعه قائل به جواز است و حال آنکه
قائل به جواز در میان ما خیلی کم هستند و روایات
مربوط به این مورد(اتیان النساء من اخللف) نیز در باب
 27و  27از ابواب مقدمات النکاح ذکر شده اند،

با سنت نبوی و کتاب اهلل نیستند بلکه روایات دیگری
نیز دارمی و شیخ انصاری نیز این روایات "بیع العنب ملن
یعلم أنه جیعل مخرا" را در مکاسب ذکر کرده که از ائمه
سوال شده و آهنا فرمودند اشکالی ندارد و ما نیز این
کار را می کنیم! درحالی که این بسیار عجیب است
چون تعاون بر گناه حرام است و خداوند متعال نیز در
عاونُوا َعلَي البِ ِّر َو التَّقوي َو ال
﴿و تَ َ
قران کرمی فرمودهَ :
اْلث ِم و العد ِ
وان َو اتَّ ُقوا اللَّ َه إِ َّن اللَّ َه
عاونُوا َعلَي ِ َ ُ
تَ َ
َشدي ُد ال ِع ِ
قاب﴾ 2و از طرفی روایات مذکور داللت
دارند بر اینکه "بیع العنب ملن یعلم أنه جیعل مخرا" جایز

بنابراین روایات مربوط به جتویز ربا را قبول ندارمی چراکه
اوال داللت دارند بر مطلبی که نتیجه اش مهان حلیت و
جتویز رباست و ثانیا این ظلم به اشخاص و مستضعفنی
است و گفتیم که ظلم عقالً قبیح و شرعاً حرام
می باشد بعالوه فرقی ندارد که این در عقد شرط شود
یا داعی و انگیزه باشد چراکه عرف متشرعه اینها را در
شأن امام معصوم منی داند بنابراین روایات مذکور مردود

است و ائمه علیهم السالم فرمودند جایز است و ما نیز
این کار را می کنیم!.
روایات "بیع العنب ملن یعلم أنه جیعل مخرا" در کتاب

می باشند و مهچننی حیل ختلص از ربا که ذکر شده اند
نیز مردود هستند زیرا ربا مصداق ظلم و فساد است و
چیزی که ظلم و فساد باشد خمالف کتاب و سنت

التجارة و در باب  99از ابواب ما یکتسب به ذکر

است و طبق فرمایش ائمه علیهم السالم زخرف و باطل
است و باید به دیوار کوبیده بشود و صاحب وسائل
روایاتی که بر این مطلب داللت دارند را در کتاب

 1وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،81ص ،29ابواب صفات القاضی ،باب ،9
حدیث  .81ط اإلسالمیة.
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شده اند که یک خرب به عنوان منونه می خوانیم ،خرب
این است ﴿ :وبهذا االسناد عن ابن مسكان عن
محمد بن الحلبي قال :سألت أبا عبد اهلل علیه
السالم عن بیع عصیر العنب ممن يجعله حراما،
فقال :ال بأس به تبیعه حالال لیجعله حراما فأبعده اهلل

وأسحقه﴾ ،3بقیه روایات را مراجعه و مطالعه بفرمائید.

روایاتی دارمی که داللت دارند بر اینکه اگر چوب را
بفروشیم و بدانیم از آن صلیب درست می کنند
حکمش چیست که ائمه علیهم السالم فرمودند جائز

نیست ،خرب این است﴿ :وباسناده عن الحسن بن
محبوب ،عن أبان بن عیسى القمي ،عن عمرو بن
حريث

قال:

سألت

أبا

عبد

اهلل

علیه

السالم عن التوت أبیعه يصنع للصلیب والصنم قال:

ال.4﴾.

بنابراین امام رضوان اهلل علیه در مورد روایات "بیع العنب
ملن یعلم أنه جیعل مخرا" می فرماید خمالف سنت نبوی و
کتاب اهلل هستند لذا زخرف و باطل اند و مورد قبول
نیستند.
بقیه حبث مباند برای روز شنبه إن شاء اهلل تعالی. ...
والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

 3وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،87ص ،869ابواب مایکتسب به ،باب ،99
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 4وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،87ص ،872ابواب مایکتسب به ،باب ،99

حدیث  ،8ط اإلسالمیة.

2

(ج )03

