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«ربا و حیله های آن»
تعالیباسمه •
•

«ربا و حیله های آن»•
تهرانیمهدی هادوی •
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«ربا و حیله های آن»
قرضیربای •
فعرا  کل قرض یجرر  ن»: را این گونه تعریف کرده اند« ربای قرضی»•

[31].هر قرضی که منفعتی را جلب کند، رباست« فهو ربا
مجلرد، مجلرد 3نوری میرزاحسین، مستدرک الوسائل، . ک.ر. [31]•

، ص 3، حردی  19دوم، کتاب التجارة، ابواب الدین و القرض، باب 
.افست چاپ سنگی492
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«ربا و حیله های آن»
تعبیر هم موردی را شامل می شود که منفعرت در قررض شرر این •

ه شده باشد؛ و هم آنجا که بدون شر  قررض گیرنرده منفعتری را بر
ه مورد قرض دهنده برساند، ولی این عموم به و سیلۀ برخی روایات ب

، و تنهرا در جرایی تیرریم شرده کره [32]او ل اختصاص یافته است
. منفعت در قرض شر  شده باشد

، صص 19؛ ابواب الدین و القرض، باب 13وسائل الشیعۀ، ج . [32]•
.3، حدی  103-104
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«ربا و حیله های آن»
همین امر آشکار می گردد آن دسته از اخبار که داللت مری کنرداز •

بهترین قررض آن اسرت کره )« [33]خیر القرض الذی یَجرُّ المنفعۀ»
من به موردی اختصاص دارد که منفعت در ضر.( منفعتی را جلب کند

.قرض شر  نشده باشد
.6و 5و 4، احادی  105-104همان، صص . [33]•
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«ربا و حیله های آن»
تی را هرم صرور« کل قرض یَجرُّ نفعا  فهو ربرا»سوی دیگر، تعبیر از •

اصرل شامل می شود که منفعتی به وسیلۀ قرض برای قرض دهنده ح
ده فراهم شود و هم آنجا را در برمی گیرد که منفعتی برای قرض گیرن

. سازد



8

«ربا و حیله های آن»
از فقها به این عموم میرل کررده و احتمرال داده انرد کره اگرر برخی •

ن را در شخصی چیزی را قرض بگیرد به این شر  که پست ترر از آ
[34].هنگام ادا بازگرداند، این عمل حرام خواهد بود

.13، ص 25جواهرالکالم، ج . ک.ر. [34]•
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«ربا و حیله های آن»
و ارتکراز عقالیری در براب حالی که مناسبت حکم و موضرو در •

قرض این بیان را به موردی اختصاص می دهرد کره منفعتری بررای
.قرض دهنده حاصل شود

آن از این رو می بایست مانند حضرت امام خمینی قرضی را که در•
[35].منفعتی برای قرض گیرنده کسب می گردد، حالل دانست

.654، ص 1تیریرالوسیلۀ، ج . [35]•
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«ربا و حیله های آن»
  ، هرجا قرضی رخ دهد و منفعتی برای قررض دهنرده شرربنابراین•

گردد، این قرض ربوی و حرام و شر  مزبور باطل خواهد بود؛ هرر
د چند این عمل بظاهر در لوای کاری غیر از قرض انجام گیرد، ماننر

در ازای پولی که به مضاربه داده می شود به شر  آن که سود ثرابتی
. آن پرداخت شود
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«ربا و حیله های آن»
اینجا هر چند عنوان مضاربه در کار است؛ ولی در واقر  آن چره در •

باشد، صورت گرفته قرض با شر  سود ثابت برای قرض دهنده می
بر ِ زیرا در مضاربه واقعی پول از آنِ صاحب پول و سود آن هم به ت

اربه و اگر بخشی از سود به کارگزار و عامل مض. اصلِ آن مال اوست
داده می شود، در واق  اجرت عمل اوست که بدین شرکل پرداخرت 
می گردد؛ از این رو اگر ضرری رخ دهد، متوجه صاحب مال خواهد 
بود؛ و در این میان آن چه عامل از کف داده است، همان عمل او می 

. باشد
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«ربا و حیله های آن»
لرف ویژگی باع  می شود که اگر مال بدون افرا  و تفرری  تهمین •

گردد، خسارت و ضمانی متوجه عامل نشود، زیرا صاحب مال آن را
به دست او سپرده، پس دست او دست امانت است، و امرین مرادامی
که در نگهداری و مصرف مال به بیراهه نررود و از حالرت متعرارف 

[36].خارج نشود، ضامن نخواهد بود
.612–611همان، صص . [36]•
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«ربا و حیله های آن»
که تملیک مال به عوض می باشد؛ از این رو مالی« قرض»مقابل در •

ه قرض داده می شود از آنِ قرض گیرنده خواهد بود و قرض دهنده ب
به همرین دلیرل،. اندازة آن مال در ذم ۀ قرض گیرنده مالک می باشد

اگر مال سود یا زیان و یا تلفی برایش حاصل شود همره بره قررض
گیرنده مرتب  است و قرض دهنرده از همرۀ ایرن تیرو الت جردا و 

.مصون از هر خطری می باشد
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«ربا و حیله های آن»
اگر در آنچه به ظاهر مضاربه است، صاحب مال سود ثابرت ازحال •

هرد کارگزاران طلب کند و خود را از حوادثی که برای مال پیش خوا
در آمد، مبر ا سازد، در واق  پول را به او تملیک کرده و به انردازة آن

ذم ۀ او مالک شده است و سودی که دریافت مری کنرد سرود قررض 
.خوهد بود
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«ربا و حیله های آن»
از امرام این توضیح آشکار می گردد که چرا وقتی علی بن جعفرربا •

صد : هموسی بن جعفر، علیهما السالم، در مورد کسی سؤال می کند ک
نج درهم به مردی داده است تا با آن کارکند به این شرظ که بره او پر

ای ایرن ربر: مری فرماینرد(  )درهم یا کمتر یا بیشتر بدهد حضررت
[37].میض است

، ص 7، حردی  7، ابرواب الربرا، براب 12وسائل الشیعه، ج . [37]•
437.
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«ربا و حیله های آن»
اگر مراد او این باشد که شخص صد درهم قرض داده و قررضزیرا •

گیرنده خود قصد دارد که با آن کار کند، مرورد سرؤال بردون شرک
؛قرض ربوی خواهد بود

ا آن و اگر مقصود این باشد که شخص صد درهم به آن مرد داده تا ب•
وی کار کند و چنین سودی را به او پرداخت نماید، باز هم قرض ربر

ال و در می باشد؛ زیرا این عمل واقعا  مضاربه نیست، یعنی در نظر عق
ا نکرده قصد واقعی آن دو چیزی جز قرض با شر  منفعت تیقق پید

. است
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«ربا و حیله های آن»
ا آن تا بر»شاید به همین دلیل، حمیری در نقل این روایت عبارت و •

تِ ؛ زیرا این قسمت هیچ نقشی در حقیق[38]را حذف نموده« کار کند
.عملی که رُخ داده، ایفا نمی کند

، ص 8، حردی  19، ابواب الدین و القرض، باب13همان، ج . [38]•
108.
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«ربا و حیله های آن»
در رباحیله •
ربرای »آیا می توان با تغییر شکل معامله به همان نتیجره ای کره در •

که حاصل می شود دست یافت بدون آن« ربای معاملی»یا « قرضی
؟عمل مزبور از نظر اسالم مواجه با من  شرعی و حرمت باشد
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«ربا و حیله های آن»
شته مسأله از مسائل مهم در بی  ربا میسوب می شود که از گذاین •

مرورد بررسری دانشرمندان « حیله های ربرا»های دور تیت عنوان 
تی مذاهب مختلف قرار گرفته است؛ و در روایات نیز راویران سرؤاال

.در این مورد نقل کرده اند
•
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«ربا و حیله های آن»
در ربای معاملیحیله •
ربرای»باتوجه به آنچه در گذشرته بیران شرد، آشرکار گردیرد کره •

ن حرمتی تعبدی دارد؛ از این رو اگرر دلیلری حیلره را در آ« معاملی
در تجویز کند، مواجه با هیچ مشکلی نخواهد برود، و چنرین مطلبری

.روایات شیعی و سن ی بیان شده است
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«ربا و حیله های آن»
از جمله راههایی که در روایات شیعی ذکر گردیده، انضمام چیزیاز •

، به عنوان مثال، اگرر دو کیلرو [39]جنس دیگر به طرف ناقص است
ج درجرۀ برنج درجۀ یک را همراه با یک کیلو گندم، با پنج کیلو بررن

.سه معامله کنند، این عمل حالل و صییح خواهد بود
، کتراب التجرارة، ابرواب الربرا، 12وسرائل الشریعه، ج ( الف. [39]•

.456–455، صص 20باب
.486–466، صص 6، ابواب الصرف، باب12همان، ج ( ب•
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«ربا و حیله های آن»
سره کیلرو بررنج : [40]در روایات این امر را چنین توجیه کرده انرد•

لو درجۀ سه در ازای یک کیلو گندم و دو کیلوی آن در عوض دو کی
پس آنجرا کره جرنس یکری اسرت، . برنج درجۀ یک قرار می گیرد

کسان تفاوتی در مقدار نیست و آنجا که مقدار متفاوت است، جنس ی
.نیست

.455، ص 1، حدی  20همان، ابواب الربا، باب. [40]•
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«ربا و حیله های آن»
اخبار سن ی یکی از چاره هرای ربرای معراملی انجرام مبادلرۀ دو در •

؛ به این شکل کره سره [41]کاالی همجنس در ضمن دو معامله است
نج کیلرو کیلو برنج درجۀ یک را به سیصد تومان بفروشد و سپس پر

ری در نتیجه همان اث. برنج درجۀ سه را به همان قیمت خریداری کند
جرۀ سره که از معاملۀ سه کیلو برنج درجۀ یک با پنج کیلو بررنج در

یش مطلوب بود حاصل می گردد، بدون آن که مشکل ربای معاملی پ
.آید

مر ، کتاب البیو ، باب بی  الت7سنن النسائی، مجلد چهارم، ج . [41]•
.272بالتمر متفاضال ، ص 
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«ربا و حیله های آن»
جمله راههایی که برای رهایی از ربرای معراملی در برخری کترب از •

مطرح شده است مصالیۀ دو کاالی همجرنس برا مقرادیر [42]فقهی
ک بره مختلف است؛ یعنی در عوض فروختن سه کیلو برنج درجۀ یر

ین چاره البته چن. پنج کیلو برنج درجۀ دو آنها را با هم مصالیه کنند
روش ای برای کسانی سودمند است که ربای معاملی را به خرید و فر
ا بیان اختصاص می دهند و ما در بیثهای گذشته بطالن این مطلب ر

مری بنابراین، چنین کاری مشرکل ربرای معراملی را مرتفر  ن. کردیم
.سازد

.503-502، صص 4مفتاح الکرامۀ، ج . ک. ر. [42]•
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«ربا و حیله های آن»
باز اسرت « ربای معاملی»این همه، همچنان که اشاره شد راه چاره در با •

  در و فرار از آن ممکن می باشد؛ زیرا تیریم آن امری تعبدی است و فق
ملره دو آنجا که مفاد ادله صدق کند، تیقق می یابد؛ یعنی اگر در یک معا
شوند، کاالی همجنس که مکیل یا موزون باشند به مقادیر متفاوت مبادله

این معامله ربوی و حرام است؛ هرچند ارزش آن دو با هم مساوی باشد، 
، و هرجا که یکی از این شرای  منتفی گردد و از مورد ادل ه خرارج شرود
ته دیگر ربوی نخواهد بود، هر چند نتیجه ای مشرابه ربرای معراملی داشر

باشد؛ زیرا همچنان که بارها تذکر داده ایم ادلۀ حرمت در ربرای معراملی
فق  شکل خاص و مورد معینی را شامل می شرود و تیرریم آن متوجره

.نکته ای نیست که در هر جا حاصل شود، حرمت نیز ثابت باشد



26

«ربا و حیله های آن»
ی برین این توضییات آشکار است که هیچ گونه تنرافی و تعارضربا •

ادلۀ حرمت ربای معراملی و روایراتی کره حیلره در آن را توجیره و 
.توصیه و تجویز می کند، وجود ندارد
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«ربا و حیله های آن»
در ربای قرضیحیله •
ه آیا حیله در ربای قرضی مانند ربای معاملی جرایز اسرت؟ اگرر بر•

برای روایات نظر کنیم به اخباری برخورد خواهیم کرد که حیله در ر
. قرضی را تجویز می نماید
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«ربا و حیله های آن»
ن روایتی که شیخ طوسی به سند خود از احمدبن میمرد از ابرمانند •

ه بر: ابی عمیر از میمدبن اسیاق بن عم ار نقل می کند، او می گویرد
من از مردی مقداری پول طلرب دارم، او : عرض کردم(  )امام کاظم
مهلت طلب را زیاد کن و در ازای آن مرن بره ترو سرود »: می گوید

، من نیز لباسی که هزار درهرم ارزش دارد بره ده هرزار «خواهم داد
. می فروشم و به او مهلت بیشرتری مری دهرم( یا بیست هزار)درهم 

[43].اشکالی ندارد: فرمودند(  )حضرت
، 4، حدی  9، ابواب احکام العقود، باب 12وسائل الشیعه، ج . [43]•

.380ص 
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«ربا و حیله های آن»
مُیَمَّدُ بْنُ الْیَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَردَ بْرنِ مُیَمَّرد  « 1»-23128-4•

: عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر  عَنْ مُیَمَّدِ بْنِ إِسْیَاقَ بْنِ عَمَّار  قَالَ
بِهَرا فَیَقُولُ أَخِّرْنِی-لِأَبِی الْیَسَنِ   یَکُونُ لِی عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُقُلْتُ •

رَةِ آلَرافِ « 2»فَأَبِیعُهُ جُبَّۀ  -وَ أَنَا أُرْبِیُکَ تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَم  بِعَشرَ
أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفا  وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ -دِرْهَم 

.لَا بَأْسَقَالَ •
.11-205-5، الکافی 227-52-7التهذیب -(1)•
(.هامش المخطو )فی نسخۀ حبۀ -(2)•

55: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 



30

«ربا و حیله های آن»
در این روایت که از جهت سند هیچ اشکالی در آن نیسرت، شرخص•

ی ربرا-قرض دهنده به جای گرفتن سود در ازای تأخیر مهلت کره 
رض کاالیی را به چندین برابرر قیمرت واقعری بره قر-قرضی است 

.دگیرنده می فروشد و همان سود را از این طریق تیصیل می کن
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«ربا و حیله های آن»
این مضمون در چند روایت دیگر نیز وارد شرده اسرت؛ ولریمشابه •

[44].هیچ یک از آنها در سند معتبری نمی باشد
-379صرص 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1همان، احادیر  . [44]•

381.
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«ربا و حیله های آن»
رِ َ قَرْضرا  بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَبِی َ الشَّیْ ءَ بِأَضْعَافِ قِیمَتِهِ وَ یَشْت9َ« 1»•

أَوْ تَأْجِیلَ دَیْن 
مُیَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُیَمَّدِ بْنِ یَیْیَى عَنْ أَحْمَردَ « 2»-23125-1•

: بْنِ مُیَمَّد  عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِید  عَنْ مُیَمَّدِ بْنِ إِسْیَاقَ بْرنِ عَمَّرار  قَرالَ
مِائَۀَ أَلْرفِ دِرْهَرم  -طَلَبَتْ مِنِّی« 3»قُلْتُ لِأَبِی الْیَسَنِ   إِنَّ سَلْسَبِیلَ 

عِینَ أَلْفرا  وَ أَبِیعُهَر-عَلَى أَنْ تُرْبِیَنِی عَشَرَةَ آلَاف  ا ثَروْبَ فَأُقْرِضُهَا تِسرْ
.بِأَلْفِ دِرْهَم  بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَم  قَالَ لَا بَأْسَ« 4»تُقَوَّمُ -وَشْی 

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
.9-205-5الکافی -(2)•
(.هامش المخطو )فی نسخۀ سلسیل -(3)•
.فی المصدر زیادة علی-(4)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
هَرا قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَۀ  أُخْرَى لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِ« 5»-23126-2•

.وَ اکْتُبْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ-مِائَۀَ أَلْف  وَ بِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلَاف 
.9ذیل حدی  9-205-5الکافی -(5)•
•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم  « 7»وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ « 6»-23127-3•

رَجُلٌ لَهُ مَالٌ « 8»سُئِلَ : عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَۀَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ   قَالَ
فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْرهِ الْمَرالُ لَرمْ یَکُرنْ-عَلَى رَجُل  مِنْ قِبَلِ عِینَۀ  عَیَّنَهَا إِیَّاهُ

وْ غَیْررَ أَ یَبِیعُرهُ لُؤْلُرؤا  أَ-فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ-عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ
قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ-مَا یَسْوَى مِائَۀَ دِرْهَم  بِأَلْفِ دِرْهَم  وَ یُؤَخِّرُهُ-ذَلِکَ

یْ ء  وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِری شرَ -قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ
.کَانَ عَلَیْهِ

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
.49-316-5الکافی -(6)•
.فی المصدر زیادة عن أبیه-(7)•
(.هامش المخطو )فی نسخۀ زیادة عن -(8)•
 55: ، ص18وسائل الشیعۀ، ج •

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْیَکَمِ عَنْ عَبْردِ الْمَلِرکِ بْرنِ « 3»-23129-5•

أَوْ یَکُونُ لِری -الْمَالَأُعَیِّنَههُأَنْ « 4»سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ : عُتْبَۀَ قَالَ
فَیَطْلُبُ مِنِّی مَال ا أَزِیردُهُ عَلَرى مَرالِیَ الَّرذِی لِری-عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ

 بِرأَلْفِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَال ا وَ أَبِیعَهُ لُؤْلُؤَة  تَسْوَى مِائَۀَ دِرْهَرم -عَلَیْهِ
عَلَرى أَنْ أُؤَخِّررَکَ -فَأَقُولَ أَبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِرأَلْفِ دِرْهَرم -دِرْهَم 

.کَذَا وَ کَذَا شَهْرا  قَالَ لَا بَأْسَ-بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ
.226-52-7التهذیب -(3)•
(.هامش المخطو )فی نسخۀ أرید -(4)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
وَ کَرذَا « 5»رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُیَمَّدِ بْنِ یَیْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُیَمَّرد  وَ •

.الَّذِی قَبْلَهُ
.12-206-5الکافی -(5)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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العینة
:جائزةالعینۀ: السادس. 3235•
أن هه  : ، و قهال بعها الهقءها «2»السهل ههی : فقال صاحب الصحاح•

. و أزيه يشتری السلعة، ثمّ إذا جا  األجل، باعءا على بائعءا بمثل الهثم  أ
«3»
مرادة 2172/ 6: الصریاح. السرلف: العینرۀ بالکسرر: قال الجوهری(. 2)•

(.عین)
نۀ لیصول و سم یت عی: فس ره ابن االثیر فی النهایۀ بهذا النیو، ثم قال(. 3)•

ری ان ما النقد لصاحب العینۀ، ألن العین هو المال الیاضر من النقد، و المشت
و . 334و 333/ 3: النهایۀ.معج لۀیشتریها لیبیعها بعین حاضرة تصل إلیه 

.93/ 20: الحظ الیدائق الناضرة

324: ، ص2؛ ج (الح يثة-ط )تحرير األحكام الشرعیة على مذهب اإلمامیة 
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الْعِینَةِ
الْعِینَۀِبَابُ •
ر  عِدَّةٌ مِنْ أَصْیَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُیَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْر1•

دِ اللَّهِ   عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَۀَ عَنِ الْیُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْ
مَّ أَبِیعُههُ إِيَّها ُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُالْعِینَةَیَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ 

مَكَانِیثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ 
 أَنْرتَ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَا َ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِ ْ وَ کُنْرتَ•

أْسَ قَالَ قُلْتُ أَیْضا  بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَ
فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُرونَ إِنْ جَراءَ بِرهِ بَعْردَ 

أَشْهُر  صَلَحَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

202: ، ص5؛ ج (اإلسالمیة-ط )الكافی 
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الْعِینَةِ
أَحْمَدُ بْنُ مُیَمَّد  عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْیَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْردِ الْخَرالِق2ِ•

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْیَسَنِ   عَنِ الْعِینَرۀِ وَ قُلْرتُ إِنَّ عَامَّرۀَ تُجَّارِنَرا الْیَروْمَ 
ا الرَّجُرلُ یُعْطُونَ الْعِینَۀَ فَأَقُصُّ عَلَیْکَ کَیْفَ تُعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ یَأْتِینَر

کَ دَهْ الْمُسَاوِمُ یُرِیدُ الْمَالَ فَیُسَاوِمُنَا وَ لَیْسَ عِنْدَنَا مَتَرا ٌ فَیَقُرولُ أُرْبِیُر
مْرر  یَازْدَهْ وَ أَقُولُ أَنَا دَهْ دَوَازْدَهْ فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّى نَتَرَاوَضَ عَلَى أَ
لْیَرِیرُ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ أَیُّ مَتَا   أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أَشْتَرِیَ لَکَ فَیَقُولُ ا
بَایَعَۀ  لِأَنَّهُ لَا نَجِدُ شَیْئا  أَقَلَّ وَضِیعَۀ  مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَیْرِ مُ

 203: ، ص5، ج (اإلسالمیة-ط )الكافی 
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الْعِینَةِ
ى قَرالَ أَ لَیْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَأْخُذْ مِنْکَ قُلْتُ بَلَفَقَالَ •

هِ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ ذَلِکَ الْیَرِیرَ وَ أُمَاکِسُ بِقَدْرِ جُهْدِی ثُمَّ أَجِری ءُ بِر
 رُبَّمَا أَعْطَیْتُهُ إِلَى بَیْتِی فَأُبَایِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَیْهِ الْقَلِیلَ عَلَى الْمُقَاوَلَۀِ وَ

ی لَمْ یَجِدْ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ فَإِذَا اشْتَرَى مِنِّ
 فَیَأْخُرذُ أَحَدا  أَغْلَى بِهِ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَیَبِیعُهُ مِنْهُ فَیَجِری ءُ ذَلِرکَ
لَّرا إِلَرى الدَّرَاهِمَ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِیُیِیلَهُ عَلَیَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِ

هِ وَ أَطْلُبُ إِلَیْرهِ صَاحِبِ الْیَرِیرِ قُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتَّفِقْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْبَیْ ُ بِ
مِنِّیفَیَقْبَلُهُ 

لَرى لَروْ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ قُلْتُ بَ•
هِأَنَّهُ هَلَکَ فَمِنْ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ بِ

 203: ، ص5، ج (اإلسالمیة-ط )الكافی 
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«ربا و حیله های آن»
نِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْیَسَنِ بْ« 6»-23130-6•

عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُیَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْردِ اللَّرهِ عَرنْ مُیَمَّردِ بْرنِ 
لُ فَیَردْخُ-قُلْتُ لِلرِّضَا   الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ: إِسْیَاقَ بْنِ عَمَّار  قَالَ

وَ-تَسْوَى مِائَرۀَ دِرْهَرم  بِرأَلْفِ دِرْهَرم -عَلَى صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَة « 7»
تُ قَردْ أَمَرَنِری أَبِری فَفَعَلْر-یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْت  قَالَ لَا بَأْسَ بِرهِ

.وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْیَسَنِ   عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ-ذَلِکَ
.228-53-7التهذیب -(6)•
.فی المصدر قد حل-(7)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 



44

«ربا و حیله های آن»
نَادِهِ « 1»رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ وَ • دُوقُ بِإِسرْ وَ رَوَاهُ الصرَّ

.«2»عَنْ مُیَمَّدِ بْنِ إِسْیَاقَ بْنِ عَمَّار  نَیْوَهُ 
.10-205-5الکافی -(1)•
.4033-287-3الفقیه -(2)•

 56: ، ص18وسائل الشیعة، ج 
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«ربا و حیله های آن»
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُیَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْرنِ یَیْیَرى عَرنْ « 3»-23131-7•

جُرل  إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْیَاقَ عَنْ مُیَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَ
-یقَأَنِّی أُعَامِرلُ قَوْمرا  أَبِریعُهُمُ الردَّقِ-کَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ   یَسْأَلُهُ

أَلُونِ-عَلَیْهِمْ فِی الْقَفِیزِ دِرْهَمَیْنِ إِلَى أَجَل  مَعْلُوم -أَرْبَحُ ی أَنْ وَ أَنَّهُمْ سرَ
-أُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِیقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ مِنْ حِیلَۀ  لَا أَدْخُلُ فِی الْیَررَامِ

فِ الْقَ-فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضا  فِیرزِ وَ ازْدَدْ عَلَریْهِمْ فِری نِصرْ
.بِقَدْرِ مَا کُنْتَ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ

.195-45-7التهذیب -(3)•

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
وَ یَرأْتِی مَرا یَردُلُّ عَلَیْرهِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ عُمُوما  : أَقُولُ•

«5» .
6من هذا الباب، و فی البراب 3من الباب 2تقدم فی الیدی  -(4)•

.من أبواب الخیار
مرن البراب 8، 6، 5، 4یاتی ما یدل علیه عموما فی األحادی  -(5)•

.الدینمن أبواب 19

54: ، ص18وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
دیثی جمله روایاتی که حیله در ربای قرضی را تجویز می کند، حاز •

ی است که عبدالملک بن عُتْبه از امام صادق، علیره السرالم، نقرل مر
در این روایرت عبردالملک مشرکل خرود و چراره ای را کره . نماید

بیان می ( )ابوحنیفه و ابو یوسف برای آن یافته اند برای امام صادق
[45].این حل را تأیید می نمایند(  )کند؛ و حضرت

، 2، کتاب المضاربۀ، ابواب احکام المضاربۀ، باب13همان، ج . [45]•
.184، ص 2و 1احادی  
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«ربا و حیله های آن»
مُیَمَّدُ بْنُ الْیَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُیَمَّدِ بْنِ « 3»-24061-2•

: ۀَ قَرالَعِیسَى عَنِ الْیَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَۀَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَ
لَرا أَزَالُ فَقُلْرتُ إِنِّری-سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ یَعْنِی أَبَا یُوسُفَ وَ أَبَا حَنِیفَۀَ

قَرالَ-فَیَقُولُ قَدْ ضَا َ أَوْ قَردْ ذَهَربَ-أَدْفَ ُ الْمَالَ مُضَارَبَۀ  إِلَى الرَّجُلِ
دِ اللَّهِ   عَنْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْ-أَکْثَرَهُ قَرْضا  وَ الْبَاقِیَ مُضَارَبَۀ -فَادْفَ ْ إِلَیْهِ

.ذَلِکَ فَقَالَ یَجُوزُ

.455-127-3، و االستبصار 832-188-7التهذیب -(3)•

19: ، ص19وسائل الشیعة؛ ج 
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«ربا و حیله های آن»
ی می داد، او این بود که وقتی پولی را به عنوان مضاربه به کسمشکل •

لرف در بسیاری از موارد کارگزار بعد از مدتی ادعا می کرد که پول ت
شده است و در این هنگام او مال خود را از دست می داد بردون آن 

ردیم در که بتوان آن را تیصیل کند؛ زیرا چنان که قبال  نیز اشراره کر
رفته می مضاربه کارگزار امین است و سخنش بدون نیاز به شاهد پذی

دنِ از این رو اگر ادعای تلرف شر( لیس علی األمین ال ا الیمین. )شود
مال را نماید، صاحب مال راهی برای بره دسرت آوردن مرال خرود 

هداری ندارد، مگر این که بتواند کذب ادعای او یا تقصیر او را در نگ
.از مال با آوردن شاهد به اثبات برساند
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«ربا و حیله های آن»
دنرد کره و ابویوسف برای این مشکل چنین چاره جویی کرابوحنیفه •

ا اگر بخش اعظم مال را به عنوان قرض در اختیار کارگزار قرار بده ت
ترر از که بسیار کم-تلف شد خود او ضامن باشد، و بخش دیگر را 

ذار که به عنوان مضاربه به او بده و چنین قرار بگ-بخش اول است 
ت با هر دو بخش تجارت کند و سود آن بین شما دو نفرر بره صرور

ود به این ترتیرب همران اثرری کره مطلروب بر. مساوی تقسیم گردد
ن حاصل می شود، بدون آن که مشکل مزبور رخ دهد؛ زیرا اگر در ای
م حال شخصی ادعای تلف شدن مال را نماید، نسبت به بخرش اعظر

ه سهم مال که قرض گرفته خود او مسئول خواهد بود و تنها نسبت ب
.اندکی از مال ضامن نمی باشد
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«ربا و حیله های آن»
این روایت، امام صادق، علیره السرالم، چنرین راه حلری را براساس •

[46].تأیید می فرمایند
.همان. [46]•
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«ربا و حیله های آن»
ر مالکیرت در گذشته گفتیم که سود مال در مضاربه به تب  اصل آن د•

صاحب مال می باشد؛ و اگر بخشی از آن بره عامرل پرداخرت مری 
. شود، در واق  اجرت کار او می باشد
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«ربا و حیله های آن»
و قرض بدهرد« حمید»نود هزارتومان به « سعید»این وصف اگر با •

ر ده هزار تومان نیز به عنوان مضاربه در اختیار او قرار دهد که با هر
دو مال تجارت نماید، سهم سعید از سود مجمو  مال فق  ده درصد

.آن خواهد بود
ی حال اگر او با حمید شر  کند که سود بین آن دو به طرور مسراو•

و  بره تقسیم گردد، در واق  چهل درصد سود اضافی برای سعید مرب
. قرض می شود هر چند در ظاهر تمام سود به مضاربه مرتب  اسرت

وانرد چنین راهی را پذیرفته اند، شرخص مری ت(  )بنابراین، اگر امام
.نتیجۀ ربای قرضی را از این طریق تیصیل نماید
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«ربا و حیله های آن»
اما . تاین روایت در هر دو نقل آن تا عبدالملک بن عُتْبه تام اسسند •

عُتبره یکری عبردالملک برن: عبدالملک بن عُتْبه نام دو نفر می باشد
ه هاشمی لهبی که کسی او را توثیق نکررده و مرورد اعتمراد نشرمرد

نجاشری او دیگری عبدالملک بن عُتْبه نخعی صیرفی کوفی که. است
[47].را توثیق نموده است

سرماء النجاشی ابوالعباس احمدبن علی بن العباس، فهرسرت ا. [47]•
، مکتبررۀ 628، عرردد166، ص (فهرررس النجاشرری)مصررنفی الشرریعۀ 

.ق1398الداوری، افست چاپ سنگی هند، 
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عب الملک ب  عُتبه
باس برن عن أبی جعفر و أبی عبد اهلل علیهما السالم ذکره أبو العروى •

لیس لره سعید فیمن روى عن أبی عبد اهلل و أبی جعفر علیهما السالم
. کتاب

ک برن الکتاب الذی ینسب إلى عبد الملک بن عتبۀ هو لعبرد الملرو •
ی الیسرن عتبۀ النخعی صیرفی کوفی ثقۀ روى عن أبی عبد اهلل و أبر

اهلل أخبرنا أبرو عبرد. له هذا الکتاب یرویه عنه جماعۀ. علیهما السالم
حردثنا میمرد برن جعفرر: حدثنا علی بن حاتم قرال: بن شاذان قال

برن حدثنا الیسن: حدثنا عبد اهلل بن میمد بن خالد قال: الرزاز قال
. علی ابن بنت إلیاس عن عبد الملک بن عتبۀ بکتابه

239/العی باب/النجاشیرجال
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عب الملک ب  عُتبه
عبد الملک بن عتبۀ النخعی الصیرفی -1•
له کتاب کوفی ثقۀ روى عن أبی عبد اهلل و أبی الیسن علیهما السالم•

قطرۀ تیتهرا ینسب إلى عبد الملک بن عتبۀ الهاشمی اللهبی بالباء المن
یس لره نقطۀ بعد الهاء و لیس الکتاب له بل للنخعی و هذا الهاشمی لر
. المکتاب و کان یروی عن الباقر علیه السالم و الصادق علیه الس

114/عب الملکالخامسالباب.../عشرالثام الهصل/الخالصةللحلی
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«ربا و حیله های آن»
ر از آنجا که نخعی دارای کتاب و هاشمی فاقد آن است، اگرر دلکن •

ذکرر نام عبدالملک بن عُتْبه بردون لقرب-روایتی مانند این حدی  
شود، مقصود همان نخعی خواهد بود، زیرا روایت غالبرا  از صراحب 

بنرابراین، [48].کتاب که معروف و شناخته شده است، نقل می گردد
ز در روایت مزبور راوی همان عبدالملک بن عُتْبه نخعری و روایرت ا

.نظر سند معتبر می باشد
، چراپ 24-23، صرص 11معجم رجال الیدی ، ج . ک.ر. [48]•

معجرم : )در ادامه از ایرن کتراب بره شرکل. ]ق1403سوم، بیروت، 
.[یاد خواهیم کرد( الرجال

file:///C:/Users/z.vafaei/Desktop/Ø¢Ù�Ø§Ø¯Ù� Ø§Û�Ù�Ù¾Ù�Ø±Øª Ø¨Ø±Ø§Û� Ø¹Û�Ø¯/520-yekishodeh/520-montakhab-maghalat-con-egh-(1)-portal-501-527.docx#_edn48
file:///C:/Users/z.vafaei/Desktop/Ø¢Ù�Ø§Ø¯Ù� Ø§Û�Ù�Ù¾Ù�Ø±Øª Ø¨Ø±Ø§Û� Ø¹Û�Ø¯/520-yekishodeh/520-montakhab-maghalat-con-egh-(1)-portal-501-527.docx#_ednref48


58

«ربا و حیله های آن»
در این امر چیزی است که شواهد کل ی بر آن داللت دارد، ولریالبته •

عیف وجود دارد که چنین احتمالی را تضخصوص این مورد نکته ای
از می کند؛ و آن این که همین مضمون از عبدالملک بن عُتْبه هاشمی

و دلیل این امر کره مقصرود از [49].نیز نقل شده است(  )امام کاظم
د عبدالملک بن عتبه در آن روایت همان هاشمی است، این می باشر

که راوی از او علی بن حکم است که به کثرت از هاشرمی نقرل مری
[50].نماید

، ص 4، حردی 2، کتاب المضاربۀ، باب13وسائل الشیعۀ، ج . [49]•
184.

.24، ص 11معجم الرجال، ج . [50]•
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«ربا و حیله های آن»
این مضمون در روایتی که شرواهد اقتضرا مری کنرد راوی آن وجود •

بیه به عبدالملک بن عتبه هاشمی باشد از یک سو و وجود مضامین ش
، از [51]این، پیرامون حیله در ربا از عبردالملک برن عتبره هاشرمی

ملک سوی دیگر، این احتمال را تقویت می کند که مقصرود از عبردال
.بن عتبه در روایت مورد بی  نیز همان هاشمی باشد

، 3، حدی 2، کتاب المضاربۀ، باب 13وسائل الشیعه، ج ( الف. [51]•
.184ص 

و ص 5، حردی  9، ابرواب احکرام العقرود، براب 12همان، ج ( ب•
380.
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«ربا و حیله های آن»
اگر این نکتره را بپرذیریم آن روایرت از درجرۀ اعتبرار سراق حال •

ا ر« ربرای قرضری»خواهد شد؛ و تنها روایت معتبری کره حیلره در 
.بن عم ار خواهد برودتجویز می کند همان حدی  میمدبن اسیاق

ارد و اگر این احتمال را نپذیریم روایات معتبری که در ایرن مرورد و
شده است منیصر در روایت میمدبن اسریاق برن عم رار و روایرت 

ی کره عبدالملک بن عتبه خواهد بود، و در هر حال دلیل معتبر دیگر
.حیله را در این مورد تجویز کند، وجود ندارد
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«ربا و حیله های آن»
ایررن توضرریح آشررکار اسررت کرره ادعررای کثرررت روایررات بررا •

که موجب [53]صییح نیست، چه رسد به تواتر این اخبار[52]حیله
ا نیرز بره زیرا اگر اخبار غیرمعتبر ر! قط  و یقین به جواز حیله باشد

.این دو روایت اضافه کنیم چنین یقینی حاصل نخواهد شد
.38، ص 5مفتاح الکرامۀ، ج . ک.ر. [52]•
، 3، حردی  1، ابواب الربا، براب 12وسائل الشیعه، ج . ک.ر. [53]•

.423تعلیقۀ شیخ حر  در این میل، ص 
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