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 مقدمه  ازدهمي چاپ
  

 بسم  ميالرح الرحمن اهللا
 چاپ واكنون است شده چاپ ديتجد نوبت ده منتشرشدوتاكنون1364 درآبان كتاب نيا اول چاپ

 وبانك ربا مسئله ددربارهياستادشه يتهااداشي تادهم اول يدرچاپها.شماست يرو شيپ آن ازدهمي
 بخش نيوا است انتشار درحال يمطهر استاد يادداشتهاي مجموعه نكهيا به نظر.بود شده زآوردهين
 يدودرجايگرد حذف كتاب نيازا است،لذا شده درج مجموعه آن چهارم درجلد شانيا يادداشتهاياز

  .گرفت قرار خود
 صفحات يبائيز نظر از ولذا شد ينيحروفچ نو از كتاب نياحاضر، كتاب چاپ بردن بال جهت نيهمچن
  .آورد فراهم را محترم خواننده تيرضا داستيام.دارد يوبرتر تيمز يقبل يچاپها بر يفن اصول تيورعا
   ازمتفكر مهيوب ربا،بانك رامونيپ است يحاضرمباحث كتاب
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 مساله ((عنوان تحت است ييبحثها اول بخش.باشد يم بخش دو وشامل يمطهر داستاديشه
 شده راديا بوده برپا پزشكان ياسالم درانجمن كه يجلسات درسلسله1354درسال كه))رباوبانك

 ديوشه بازرگان مهندس،يطاهر اكبر مهندس انيآقا بيترت د،بهياستادشه از جلسات،قبل درآن.است
 ياشارات ،خود اناتيب ضمن ديشه استاد جهت نيهم به.اند گفته سخن باره نيدرا يدكتربهشت مظلوم

 جلسه حضار و سخنرانان از اعم افراد يبرخ از ،استاد سخنان نيب در. دارند مذكور افراد سخنان به زين
. مينمود مشخص (...) با را انها و يخوددار حضار ياسام ذكر از ،ضرورت عدم جهت به .شود يم برده نام
 سخنان در يتصرف و دخل چگونهيه ،يعبارت اندك اصالحات از گذشته ،امانت حفظ جهت بخش نيا در

  . است دهيگرد حفظ مطالب يگفتار حالت و نشده استاد
 شده راديا پزشكان ياسالم انجمن در 1352 سال در كه مهيب درباره است يمباحث شامل دوم بخش
  .است

  . ميدار مسالت خدمت قيتوف متعال يخدا از
  1380خرداد                                        

                                         1422االول عيرب
                                 يدمطهرياستادشه آثار برنشر نظارت يشورا
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 بخش  اول
  
  

 مسئله  رباوبانک
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 مساله  رباوبانک
 بسم  الرحيم الرحمن اهللا

  
 ما .شود مي خالصه سمتق چند در بانك عمليات كه شد دستگيرمان اينطور شد كه بحثهائي مجموع از 

 دريافتهاي بانك عمليات از قسمتي .كنيم مي بحث شرعي  موازين با انطباقش نظر از جداگانه را كدام هر
 پس ،موقت سپرده ،ديداري سپرده ،جاري حساب : دارد مختلف عناوين كه مردم از است بانك خود
 قضيه ماهيت در كنم نمي هم خيال و دانم نمي دقيقا من ديگر بعضي با را اينها از بعضي فرق كه ...و انداز

 نيكيار آقاي جناب كه خصوصا ،خواهيم مي واردند كه آقاياني از بعدا را توضيحش .باشد داشته تأثيري
 حساب عنوان به را پولي ما ؟دارد عنواني چه شرعي نظر از بانك هاي گرفتن پول اين .)1( اند آمده  هم

 قرض ما يا بانك نزد است امانت آيا ؟دارد عنواني چه اين .گذاريم مي بانك در انداز پس يا سپرده يا جاري
  ؟بانك  به دهيم مي
  

   : پاورقي
.[ 1  .]پيوست ايزدي رحمت  به 59 سال در كه بود رهني بانك برجسته كارشناسان از نيكيار آقاي
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   قرض و امانت فرق 
 امانتدار و بشود حفظ بايد امانت هر عين شرعي موازين ،باشد امانت اگر .است متفاوت قرض با امانت
 ،نيست امانت ديگر ،كند تصرف آن در بخواهد امانت صاحب اجازه با اگر و .ندارد را آن در تصرف حق

 تعويض عين اينكه مثل ،است برنده بين از تصرف ،تصرف از مقصودم البته .قرض به شود مي تبديل
 بيندازند پا زير را فرشي مثال كه حدي در تصرف اما .گردد معدوم يا بشود آن روي معامله يا بشود

  .نيست مقصود
 در و گذارم مي امانت اينجا مثال را قالي اين گفت شود نمي .نيست سازگار امانت ماهيت با عين تعويض 

 اجازه من اگر .بكنيد ديگر چيز يا پول به تبديل و بفروشيد آنرا داريد حق شما است امانت اينكه عين
 عنوان ،سپارند مي  بانك به مردم كه پولهائي مسلم .شود مي خارج بودن امانت از ديگر  اين مداد فروش
 پولهائي اين همه پس .دهد مي قرض ديگران به و كند مي تصرف پولها اين در بانك يعني .ندارد امانت

  شكل به هك ندارد هم معني .بانك هاي گرفتن قرض گذاشت را اسمش بايد شود مي پرداخت بانك به كه
 امانتدار فقط و نكند تصرف  مردم پولهاي در بانك بگويد حل راه مقام در كسي اگر يعني .بماند امانت
 عنوان بانك گرفتن پول بنابراين .است مضر و طبيعي غير  خودش ،پول ماندن راكد گفت خواهند ،باشد
 اين آيا ،انداز  پس و موقت پردهس مثل كند مي پرداخت سود بانك كه مواردي در ببينيم حاال .دارد قرض
   ؟نيست جايز يا است جايز دهد مي كه سودي
 ،كند پرداخت سودي قرار موجب  به و كند دريافت قرض عنوان به را پولي بانك كه شكل اين به مسلم

 سود درپرداخت بانك و بدهد قرض مشتري نباشد بين در سود قرار اگر اما دارد اشكال شرعا و است ربا
  ،اشدب آزاد
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 قائل خود براي مطالبه حق هم دهنده قرض و باشد نكرده ] سود پرداخت به [ اجبار را بانك مقرراتي 
 عنوان به  ولي ندارد مانعي بدهد اضافه پول صاحب به مبلغي مدت پايان در خود دلخواه  به بانك و نباشد
 بانك به كه پولي از خواهد مي كسي اگر و .دارد اشكال سود پرداخت براي قبلي قرار يك و معامله يك
 كه بكند اي معامله او براي بانك مثال باشد داشته ديگري شكل بايد حتما ،بشود عايدش سودي دهد مي

  .كنيم مي بحث آن روي بعد و شود مي غيره و مضاربه  شكل همان
 ،بانك .ريضرو هم و است اشكال  بدون هم ،البته كه است پول انتقال و نقل بانك فعاليت دوم قسمت 

 از تهران در را پولي مثال دهد مي انجام پست كار نظير كاري  كه پول انتقال و نقل براي است مركزي
  كه گيرد مي پولي خدمت اين مقابل در و دهد مي تحويل ديگري كس به مشهد در و گيرد مي شما

  .نيست بحثي هيچ آن در و است كارمزد
 فروش و خريد آيا كه باشد مي  بحث قابل مسئله اين .است سفته و برات فروش و خريد ديگر مسئله 

 ديگري از پولي كسي يعني .ندارد اشكالي هيچ باشد نقدي اگر برات ؟خير يا دارد اشكال سفته يا برات
 يك واقع در اين .بگيرد طرف از برود بانك كه كند مي برات .بگيرد خواهد مي حاال  همين و است طلبكار
 وصول را آن كه ديگري به دهم مي  مأموريت ،هستم طلبكار كسي از تومان هزار من مثال كه است حواله
 هم ديگري كار ولي .ندارد اشكال مسلم بگيرد هم كارمزدي  عمل اين مقابل در شخص آن اگر .كند

 به پولي جايي در كسي كه است اين آن و گويند مي حواله يا برات هم آن به ظاهرا  كه است معمول
 معمول قديم در كه كاري مثل .بگيرد برود  خودش ديگر جاي در را پول اين اينكه براي هدد مي بانك
  خطر از و نبرند خود همراه را پول اينكه براي ،رفتند مي  مسافرت شهري به كه اشخاصي : بود
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 با شهر آن در و گرفتند مي حواله و دادند مي داشت طرف شهر آن در كه تاجري به را آن بماند محفوظ 
 از مقصد در تومان پنجاه و نهصد و داد مي اينجا در تومان هزار مثال .گرفتند مي طرف از كمتر مختصري

  ؟خير يا دارد اشكال اين آيا .است طور همين هم بانك حواله .گرفت مي طرف
 قرض از زيادتر دهنده قرض  كه است موردي در تنها اشكال زيرا .ندارد اشكال فقها نظر از شكل اين 

 قرض ] حواله در يعني [ اينجا در .ندارد اشكالي ،بگيرد  اضافه چيزي گيرنده قرض اگر اما بگيرد گيرنده
 ولي ،باشد نداشته وجود چيزي چنين اكنون است ممكن .گيرد مي كسري بلكه گيرد نمي  اضافه دهنده
 پنجاه و هزار ماه چند از بعد و بگيرد تومان هزار مثال باشد حاضر شايد كند مي معامله پولي با كه كسي
 ولي دارد اشكال بدهد اضافه اگر گويند مي .كند مي معامله  پول اين روي مدت اين در زيرا بدهد تومان

  .ندارد اشكال بدهد كسري اگر
 .كند مي فرق هم با  كه صوري هاي سفته و حقيقي هاي سفته ،است سفته فروش و خريد ديگري مسئله 

  .كنيم مي موكول صحبت آخر به را بحث اين

   ربا نوع دو 
 .هست هم حاال بوده معمول  قديم از كه است ديگر كشور با كشور يك پول تعويض مسئله ديگر مسئله

 پولها  معاوضه ،صرافها اساسي كارهاي از يكي ،بود متداول مختلفي هاي سكه كشور يك در كه قديم در
 از هم ،ها سكه اين و بزنند سكه اينها  امثال و ينارد و درهم كه اند داشته حق هم صرافها خود گويا و بود
  نوع يك مثال .اند كرده مي معامله را پولها اين قهرا .عيار نظر از هم و اند داشته تفاوت يكديگر با وزن نظر

  ولي .گوئيم مي  سخن بعد نيز مطلب اين درباره .كردند مي معامله آن ديگر نوع با را درهم
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 فقهي اصطالح در ربا كه است اين آن و  است مستقلي بحث خود كه دارد اي مقدمه به احتياج بحث اين 

   .معاملي  رباي و قرضي رباي : است نوع دو
 قرض به كه آنچه از بيش  منفعتي بعد بدهد قرض به را پولي يا جنسي كسي كه است اين قرضي رباي
 منفعت كه چه هر .شده داده قرض به كه باشد چيزي  همان جنس از نيست الزم منفعت .بگيرد داده
 اينطور حتي و .باشد برداشته در را نفعي كه چه هر نفعا يجر ما كل گويند مي  اصطالح در و .بشود تلقي
 كول مرا تو كه كند شرط ضمنا و بدهد قرض تومان هزار مثال نفر يك به كسي اگر كه زنند مي مثال

 باب در ربا اصل .است منفعت يك خود ،گرفتن  كول اين ،ببري آب سوي آن به آب سوي اين از بگيري
  .است قرضي رباي همين آنست درباره حرفها بيشتر  كه ربائي و است قرض

 رباي به .است كار در معاوضه  پاي بلكه نيست ميان در قرض پاي آن در كه است معاملي رباي ديگر نوع 
 .گندم به گندم مثال كنند معاوضه شخود جنس به را  چيزي كه جنس به جنس رباي گويند مي معاملي

 اند جنس يك ربا باب در وجو گندم مثال آيا كه شود مي مطرح اصطالح به هم  صغروي مسئله بعد قهرا و
 بايد جنس دو است متفاوت يكديگر با آنها جنس كه را مختلف منطقه دو گندم مثال يا ؟جنس دو يا

 مشكل خيلي كردنش قبول كه اند كرده طرح را سائليم فقها اينجا در اتفاقا و ؟جنس يك يا كنيم فرض
 بلبشو خيلي مسئله بعد كه شود مي تلقي جنس يك باشد اصل يك از كه چيزي هر گويند مي مثال است
  .كنيم مي طرح بعد را قرضي رباي مسئله .شود مي

 معاوضه در المث شود دريافت نبايد زياده ،جنس هم ء شي دو معاوضه يعني معاملي رباي در حال هر به 
 تعويض مسئله آنوقت .نيست كار در هم قرض پاي .بشود شراء و بيع يكديگر هموزن بايد گندم با گندم
  ارزها و پول
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 .نبوده قديم در كه  است مطرح جديدي مسئله امروز عالوه به .شود مي مربوط اينجا به قهرا يكديگر با 
 عوض ديگر منطقه هاي سكه با را منطقه  يك هاي سكه .بوده نقره و طال پولهاي تعويض قديم در
 امروز ولي .بود مختلف عيارها اينكه باب از يا و بود مختلف ها سكه  جنس اينكه باب از يا حاال كردند مي

 آيا .است ...و اسكناس ،نيست نقره و طال نوع از امروز پول كه اينست مسئله ،جهت اين از گذشته
 به را مسائل اين ؟نه يا است جاري هم اينجا در ،هست  نقره و الط پولهاي تعويض باب در كه قواعدي
  .بكنيم بحث تفصيل به آنها درباره بعد تا كرديم ذكر مقدمه عنوان

 قبل جلسه در هم ] بازرگان [ مهندس آقاي بحثهاي بيشتر .است بانك دادن وام مسئله ،عمده مسئله 
 بعضي كه بودند نوشته انداز قلم آنقدر ولي گرفتم ار  ايشان يادداشتهاي من .بود مسئله همين به راجع
 اينجا در . كنيم مي بحث آن درباره اكنون كه خواندم را آن از قسمتهايي البته .بخوانم  نتوانستم را جاها
 به را مسئله مصريها دو ميان تفاوتي  كه بودم ديده مصريها كلمات در چيزي قبال من كه كنم عرض بايد
 نوع دو نيا از يكي به ناظر ربا ميتحر يشرع ادله نديبگو بودند خواسته و بودند كرده طرح شكل اين

 همان مهندس يآقا انيب.شود ينم مربوط است ديجد و نبوده ميقد در كه قرض گريد نوع به و است
  .اند گفته آنها كه ازآنچه جامعتر يول است مطلب

  

  قرض انواع
 قرض و استهالكي قرض : است نوع دو بر قرض دكهبودن كرده طرح شكل نيا به را مسئله هايمصر

 ضروري احتياجات رفع براي و كردن مصرف  براي قرض كه است وقتي استهالكي قرض .استنتاجي
  به خطاب( حضرتعالي كه قرضي نوع سه همان  مثل .باشد گيرنده قرض زندگي
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 قرض و اميدواران رضق ،درماندگان قرض : برديد اسم خودتان  بندي تقسيم در )بازرگان آقاي 
  .شود مي استهالكي قرض در داخل نوع سه اين .بستانكاران

 بلكه بكند صرف را  عين خود اينكه براي نه كند مي قرض شخص كه است استنتاجي قرض ديگر نوع 
 به كرديد تعبير شما كه نمايد گيري نتيجه  آن از يعني بكند استنتاج را آن اينكه براي كند مي قرض
 به احتياجي چون ،ندارد كردن قرض براي اجباري نوع هيچ كننده قرض اينجا در .كنندگان دتولي قرض

 سرمايه هيچ خودش يا .ببرد سود و كند زيادتر را خود سرمايه خواهد مي بلكه ندارد آن كردن  مصرف
 كند يم قرض ديگري شخص از يا بانك از .نيست  كافي كرده تهيه كه طرحي براي اش سرمايه يا و ندارد

 از  آينده در كه است اي استفاده ميزان از كمتر بدهد بايد وام بابت كه اي بهره  ميزان كه كرده حساب و
 آخر در ،بگيرم قرض بانك از  تومان ميليون يك من اگر گويد مي خود با مثال .داشت خواهد سرمايه اين
  قرض اين از تومان هزار دويست اقل حد ولي ،بپردازم بانك به سود عنوان به تومان هزار صد بايد سال

 اند گفته مصري دانشمندان مورد اين در .ماند مي باقي خودم براي تومانش هزار صد و برم مي استفاده
 استنتاجي قرضهاي به ناظر و است مصرفي يا استهالكي  قرضهاي متوجه تماما ربا باب در شرعي ادله

  .نيست
 ندارد هيچ كسي : درماندگان  قرض يكي .اند كرده تقسيم مقس سه به را مصرفي قرضهاي مهندس آقاي 
 در .دارد وام به نياز اش معالجه براي و شده مريض  فرزندش مثال دارد هم ضروري خيلي مصرف يك و

 قرض ،دوم نوع .كند كمك و وظيفه احساس فردي چنين مورد در جامعه كه آنست  جاي واقعا مورد اين
   استيصال در آنقدرها هگيرند وام كه است اميدواران
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 كند اداره را خودش تواند مي بالقوه يعني .بدهد پس را خود شده مصرف وام تواند مي  آينده در و نيست
 اين از تا دارد اي وظيفه چنين جامعه و است الحسنه قرض جاي هم اينجا در .تواند نمي بالفعل ولي

   .است معمول خيلي امروز كه قسطي ايه الحسنه قرض  مثل .بكند حل را فردي چنين مشكل طريق
 طلبكار خودش كه شخصي  مثل .است سبكتر درجه يك هم اين از كه است بستانكاران قرض سوم نوع

  .گيرد مي قرض ديگري از كند وصول زودتر را طلبش اينكه براي .ندارد هم احتياجي هيچ و است

   حقوقي طبيعت نظر از ربوي قرض 
 بررسي يكي .شود مي چه نتيجه  ببينيم بعد و كنيم مطرح بايد را بحث دو ما هك رسد مي نظر به اينجا در

 گرفتن ربا شرعا كه شرعي جنبه به توجه بدون است حقوقي طبيعت نظر از اصطالح به ربوي قرض
 ظلم آيا حقوقي طبيعت نظر از و علمي نظر از ،ذاته حد في دادن ربوي قرض يعني .حالل يا است  حرام
 دست به تواند مي استدالل روي از و خودش فكر و  عقل با انسان را حقوقي مسائل از خيلي ؟نه يا است
 پول كه آنكس حقوقي طبيعت نظر از گوئيم مي كه است وقت يك .خير يا است حق ذي كه بياورد

 در منتهي بگيرد  چيزي پول اين برابر در كه دارد استحقاق واقعا دهد مي قرض ديگري به را  خودش
 پيش حرف همين هم اجاره باب در . است ديگر مسئله يك اين .است عاطفه و رحم خالف ديموار
 اما .بگيرد االجاره مال دارد حق حقوقي طبيعت نظر از دهد مي  اجاره را اش خانه كه كسي .آيد مي

 است  تنگدستي و عسرت در كه مستأجرش از اگر ندارد چنداني احتياج و است متمكن  كه ملكي صاحب
  گيعاطف بي و قساوت .كند اجاره طالبهم

 ٢٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  طبيعت نظر از ربوي دادن قرض آيا كه كنيم حل را مسئله اين اول بايد ربا مورد در بنابراين .است 
 شرعي نظر از هم اشكال  اين پس كند نمي فرق اگر ؟دارد فرق يا كند نمي فرقي هيچ اجاره با حقوقي

 ولي گرفته شدت اين به را مستمند يك به  ربوي دادن قرض جلو شارع چگونه كه شود مي مطرح قهرا
 تواند نمي كسي اگر نگفته ،كرده اخالقي توصيه فقط و نگرفته را مستمند  يك به خانه دادن اجاره جلو
 كرده ساناح به امر ديگر موارد خيلي مثل بلكه ،است حرام بگيريد اگر ،بپردازد را اش خانه االجاره  مال
  .است

 حقوقي يعتطب نظر از ربوي  قرض كه است واضحي امر و رسيده اينطور من نظر به ؟ستا چگونه اين 
   ؟چطور .است متفاوت آن امثال و اجاره با و است منطقي غير و پذيرش قابل غير

   ؟آند مي سود توليد سرمايه آيا
 پيدا سود چه هر .كند نمي سود توليد هرگز سرمايه كه پذيريم مي را فرضيه اين ما كه است وقت يك
 اين ولي .ماند نمي باقي ربا و اجاره بين فرقي صورت  اين در .سرمايه نه است كار مولود فقط شود مي

 چطور .است عيني وجود يك خودش سرمايه .نيست درست ،كند نمي سود توليد  سرمايه كه مطلب
 و تهيه خودم تالش با من را اسب  كه حالي در !؟كند نمي كار من اسب بازوي ولي كند مي كار من بازوي
 مال فعاليت اما ،بكند ثروت توليد تواند مي هستم انسان اينكه  دليل به من فعاليت چطور .ام كرده توليد
 صفر نقطه همان از دانيم مي  مشروع را سرمايه اصل كه اينست فرض !؟بكند ثروت توليد تواند نمي  من

 .كند مي كار آن با و نموده تهيه ابزاري بعد ،هكرد  تهيه چوب جنگل از رفته شخصي : كنيم مي شروع
  در اگر و است ابزار يك سرمايه خود ؟كند كار نتواند سرمايه چرا .دهد مي  كمك او به ابزار
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 متوجه هم خطري اگر و گيرد مي تعلق او به هم سرمايه زيان همچنانكه گيرد مي تعلق او به هم سرمايه 
 قرض به را آن يعني ،كرد دين به تبديل را پولش  انسان اگر اما .گردد مي او متوجه ،شود سرمايه اصل
 و اعتباري امر يك مالك يعني است دين مالك ،مقرض و است مقترض ،عين مالك  صورت اين در ،داد

 شعبه از مقصد در تا دهد مي بانك به را  پولش ،برود مسافرت به خواهد مي وقتي انسان اينكه .قراردادي
 است جهت همين به ،بگيرد تحويل او وكيل از آنجا در تا دهد مي قرض  شخصي به يا ،دكن دريافت بانك
 قرض ،شد تلف پول اين اگر ساعت آن از .دهد مي قرض را پول .دهد نجات شدن تلف خطر از را پول  كه

 دخواه مي كه آدمي .است نبوده من مال شده تلف  كه بوده تو مال گويد مي ،گيرد مي پس را آن دهنده
 اگر .بگيرد تحويل او وكيل از آنجا در بعد ماه سه كه دهد مي اينجا در تاجري به را پولش ،نجف به برود
 پولش دارد حق او ،رفت بين از  اش التجاره مال و گرفت آتش تاجر اين صندوق فردا داد قرض كه امروز

 شخص آن زيرا ،شد تلف آن عين ،دادي من به تو كه پولي بگويد تواند نمي تاجر آن و كند مطالبه را
   .شد تو مال ،دادم تو به كه ساعتي از ،نبود من مال ،عين آن گويد مي
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 به و كند مي خارج عينيت از را  خودش مملوك ،را سرمايه ،را پول انسان كه است اين قرض طبيعت پس
 و تلف كه است اين يكي اعتباري وجود خاصيت .دهد مي اعتباري وجود ،دهد مي اعتباريت و ذهنيت آن

 الدين نصر مال قصه ] رباخوار  داستان [ .رود نمي بين از آن ،ببرد آب اگر را دنيا .ندارد معني  آن در زيان
 آن داخل هم اي يگچه يك ،داد پس را ديگ كه مدتي از بعد .گرفت قرض را همسايه ديگ كه است

 همسايه عجب كه شد وشحالخ خيلي .است زائيده شما ديگ گفت ؟چيست اين گفت همسايه .گذاشت
 گفت ،كرد طلب را آن همسايه كه دفعه اين .گرفته قرض او از ديگي دوم بار  براي .آورديم گير احمقي
 ولي است حق زائيدن .ميرد مي  هم روز يك زايد مي آنكه گفت .ميرد نمي كه ديگ گفت همسايه .مرده
   !؟نيست حق مردن

 كردن اخته نوع يك مثل ،است كردن بيمه نوع يك مثل دادن اعتباري وجود طبيعت و قرض طبيعت
 بيمه كه دليل همان به .گردد مي اخته هم ،شود مي عمر بيمه هم .دادن زيان و سود نظر از است مال

 .است شده گرفته هم آن انتاج جلوي قهرا ،شود مي گرفته شدنش كسر و  مردن جلوي و شود مي تكويني
  .ندارد انتاج اعتباري وجود اصال

 از ،انداخته اثر از را آن حقوقي نظر از ،دهد مي كسي به قرض را عنوان به را چيزي كه وقتي انسان پس 
 سود بعد و بدهد قرض را چيزي كسي اينكه .انداخته منفي و مثبت اثر از كلي طور به و كرده حفظ تلف
 به متعلق هم عين و  تاس عين به متعلق ،سود .است غلط اساسا ،بخواهد است طرف ذمه در كه را آنچه

   .است مقترض
 توليدي قرض و ،مصرفي و  استهالكي قرض ميان كند نمي فرقي حقوقي طبيعت نظر از قهرا ،بيان اين با
  و اخالقي نظر از البته .استنتاجي و
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 از ولي كند نمي فرق حقوقي طبيعت نظر از ها گرفتن اجاره كه طور همان .كند مي فرق  خيلي عاطفي 
 مال او از و بدهد پولدار كلفت گردن  آمريكائي يك به را اش خانه انسان .كند مي فرق خيلي قياخال نظر

 فرق يليخ يندوازنظراخالقيرد،ايبگ االجارن ومال.بدهد مستحقي فقير  بيچاره يك به يا ،بگيرد االجاره
  .كند ينم فرق يحقوق عتيطب نظر از يول كند يم

 نيا همه.ستين جواز جوازوعدم دهد،ازنظر يم بانك كه يوامها انواع انيم يفرق چيه صورت نيا در
 نيا كه مينيبب ديبا.يديتول وام يوحت بستانكاران وام دوارانيام وامدرماندگان، است؛وام ازين مورد وامها
  .كرد نيتام توان يم راه چه از يربو قرض رازيازراغيموردن امر

 يواستهالك يمصرف يقرضها به ناظر فقط يشرع ادله كه يحرف اآنيچطور؟آ يشرع ادله ازنظر
 ميبگو توانم ينم جزم بطور من،انهي وجودداشته هم ياستنتاج اقرضيآ)ص(غمبريپ زمان در نكهياست؟ا
 درآنجا دار هيسرما يا عده كه درمكه مخصوصا يول بوده يمصرف قرضها عمده البته نداشته وجود

 يردبرايبگ قرض پول يمقدار يگريد پولدار كي زا تاجر نفر كي مثال كه نبوده معمول چياهيبودند،آ
 يادياثرز حاالبودونبودش.نبوده گفت توان ينم جزم طور اوبپردازد؟به رابه وبعدسودآن كند تجارت نكهيا

  .ماندارد بحث در
  

  ثيوحد قرآن در ربا
 فقها قول به ،داشته وجود زمان درآن كه آنچه نباشدبه ومحصور محدود ادله ظاهر اگر يشرع ادله در

  اگر .بگيريم را ادله اطالق جلوه توانيم نمي
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 به بايد ما ،بالخصوص مورد يك به باشد نداشته انصراف آقايان قول به و باشد داشته اطالق ما  ادله 
 نه است جديد مصداقهاي ،شود پيدا آن براي مصداق  چه هر قيامت دامنه تا يعني .كنيم عمل اطالقش

 ما ولي نداشته وجود قديم در شكل اين  به بيمه كه گفتيم بيمه باب در كه طور همان ،جديد امر يك
 احاديث بعضي در تعبيراتي يك اما .ندارد محدوديتي و دارد اطالق و عموم ،كليات آن كه داريم كلياتي
 رباي همان به كند مي محدود را ربا كمي حدود تا تعبيرات آن كه دارد وجود شيعه احاديث خصوصا
 استشمام توان مي قرآن آيات بعضي از  البته .نيست چنين كه رسد مي نظر به قرآن آيات ولي .مصرفي

 مقابل در را ربا جاها بعضي در چون .داد بايد درماندگان مورد در  كه است قرضهائي به قرآن نظر كه كرد
 قرار بيع مقابل در را ربا  كه هست هم جاهايي اما. » الصدقات يربي و الربا اهللا يمحق « : آورد مي  صدقه

 با مبارزه به نظرش اگر موارد اين در .كند مي ظلم  به تعبير كه هست جا دو يكي بالخصوص و دهد مي
 منفعت از كه است اين جاي و است كردن رحم جاي بگويد خواست مي و بود  جامعه قساوت و بيرحمي

 ال اموالكم رؤس فلكم « : يدبگو كند ظلم به تعبير كه نداشت معني ديگر ،بگذريد مشروعتان حق و
 رأس همان كه فرمود قرآن بودند داده ربوي  قرض قبال كه كساني به راجع. » تظلمون ال و تظلمون

 . تظلمون ال و تظلمون ال « آنوقت. بگيريد نداريد حق ديگر را سودها .بگيريد را مالتان عين يعني ها المال
  .تان سرمايه دادن  دست از با شويد مي واقع وممظل نه و ،سود گرفتن با كنيد مي ظلم شما نه
  را قرض از گرفتن سود قرآن اساسا كه رسد مي نظر به قرآن تعبير اين از 

  
  :يپاورق

  276/بقره.1
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 طبيعي مجوز البته .مجوز يك بدون و حق بدون چيزي گرفتن يعني ظلم كه دانيم مي و .داند مي ظلم 
 به تجاوز ظلم و .دادن دارد استحقاق كه را آنچه  مستحقي هر به يعني هم عدل واقع در .قانوني مجوز نه

 نا اصال ما قول به و كند مي تلقي  گيرنده قرض حق به تجاوز را گرفتن ربا قرآن .است ديگران حقوق
 : 276ـ 281 آيات بقره سوره : ام كرده جمع خودم قديم يادداشتهاي  اين در را آياتش .داند مي مشروع

  .الرجيم الشيطان نم باهللا اعوذ
 هم ال و عليهم خوف ال و ربهم عند اجرهم فلهم عالنيه و سرا النهار و بالليل اموالهم ينفقون الذين « 

  .يحزنون
 همان به نظر كه شود مي  استشمام گفتيم جا همين از و شود مي شروع نيكوكاري و انفاق از آيه اين 

   :فرمايد مي  هفاصل بال بعد .است درماندگي اصطالح به وامهاي
 انما قالوا بانهم ذلك المس من الشيطان  يتخبطه الذي يقوم كما اال يقومون ال الربوا يأكلون الذين « 

  .» الربوا حرم و البيع  اهللا احل و الربوا مثل البيع
 و مجنون مانند يعني .كرده مس را او شيطان كه  كسي مانند مگر خيزند نمي بر خورند مي ربا كه آنها 
  كأنه خواري ربا بگويد خواهد مي قرآن يعني .داده دست از را فكرش و هوش و عقل كه آدمي و زده نج

 البيع انما « : گفتند كه است  آن موجب به اين .كند مي ديوانه را انسان كند مي هوش و فكر در تأثيري
  ردبخو ربا يا كند فروش و خريد انسان  كه كند مي فرقي چه گفتند. » الربوا مثل
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  .حرام را ربا و كرده حالل را بيع خدا نيست اينجور ولي .الربوا حرم و البيع اهللا احل و « 
 اي موعظه اگر كه است اين مقصود. » اهللا الي امره و سلف ما فله فانتهي ربه من موعظة جاءه فمن « 

 ها گذشته» سلف ما فله « ،بكند دستور به توجه ديگر ساعت  اين از يعني بشود منتهي و بيايد ربا درباره
 فاولئك عاد فمن « .نگيريد پس او از دنيا در يعني» اهللا الي امره و « .گذشته ها گذشته ،شده محو همه

 « آتشند مستحق بگيرند ربا بخواهند آيه اين نزول از بعد كه كساني . خالدون فيها هم النار اصحاب
 )كند مي متوجهش را بركتي بي  يعني واقع در( كند مي حوم را ربا خدا » الصدقات يربي و الربوا اهللا  يمحق

 اثيم و كفار به خوار ربا اينجا در » اثيم كفار كل يحب ال اهللا و « .دهد مي نمو را صدقات عكس به و
  .شده تعبير

 و عليهم خوف ال و ربهم عند اجرهم  لهم الزكاه اتوا و الصلوه اقاموا و الصالحات عملوا و امنوا الذين ان « 
  .» مؤمنين كنتم ان الربوا من بقي ما ذروا و اهللا اتقو امنوا الذين ايها يا 0 يحزنون هم ال
   .ربا درباره است تأكيدي باز 
 و خدا ناحيه از جنگي به باشيد  آگاه نكرديد چنين اگر : غ رسوله و اهللا من بحرب فأذنوا تفعلوا لم فان «

 « خودتان مال مالتان اصل يعني هاتان سرمايه كرديد توبه اگر .اموالكم رؤس فلكم تبتم ان و « .پيغمبر
  .گيريد نمي قرار ظلم مورد و كنيد نمي ظلمي صورت اين در» .تظلمون ال و تظلمون ال
 و است مالتان اصل كه هم  سرمايه آن. » لكم خير تصدقوا ان و ميسره الي فنظره عسره ذو كان ان و « 

  و است فقير و رمعس طرف اگر ،بگيريد خواهيد مي
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 هم را همان و بدهيد صدقه اگر و .شود پيدا برايش امكان كه وقتي تا بدهيد مهلت بدهد تواند نمي 
  .بهتر چه كنيد نظر صرف

 آية عمران آل سوره. » يظلمون ال هم و كسبت ما نفس كل توفي ثم اهللا الي فيه ترجعون يوما اتقوا و « 
 چند هي را ربا. غ تفلحون لعلكم اهللا اتقوا و مضاعفة اضعافا الربوا كلواتأ ال آمنوا الذين ايها يا « : 125
  .شويد رستگار شما كه باشد .خدا از بترسيد و نخوريد برابر

 داشته سود هم سودش كه  ربائي يعني .دارد اشكال مضاعف اضعاف اصطالح به رباي كه اند گفته بعضي 
 چه مورد اين در تفاسير كه ندارم ذهن حضور النا .نيست درستي حرف ،اين اينكه مثل ولي .باشد
  .گويند مي

 بصدهم و لهم احلت طيبات  عليهم حرمنا هادوا الذين من فبظلم « : فرمايد مي 158 آيه نساء سوره در 
 به هم و كرديم حرام بود برايشان كه حاللهائي يهوديان  ناحيه از ظلمي موجب به. » كثيرا اهللا سبيل عن

 حال و گرفتند مي ربا اينكه موجب به و» عنه نهوا قد و الربوا اخذهم و « خدا راه از شانشدن مانع موجب
  . » اليما عذابا منهم للكافرين اعتدنا و بالباطل الناس اموال اكلهم و « .بودند شده نهي آن از اينكه
 زكوه من اتيتم ما و اهللا عند يربوا فال الناس اموال في ليربو ربا من اتيتم ما و « : روم سوره 39 آيه

 ،بيايد باال مردم مال در شما مال تا دهيد مي ربا كه آنچه .» المضعفون هم فاولئك اهللا وجه تريدون
 خدا يعني» اهللا عند يربوا فال « كه است اين قضيه ظاهرا كند نمي پيدا ازدياد مال اين خدا نزد كه بدانيد
 اصل از كه دهند مي زكات كه كساني اما ندارد رسميت دياداز اين خدا نزد در و ندارد قبول را ازدياد اين

 پاداش آخرت در و بركت دنيا در آنها به خدا و افزايند مي خودشان مال بر ،كنند مي نظر صرف مالشان
   .دهد مي

 به  اين در كه نكات بعضي به توجه با كردم عرض هم قبال كه طوري
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 كرد استظهار ابتدا شود مي  آمده انفاق آيه قبلش يا آورده قهصد مقابل در را ربا كه آنجا مثال هست  آيات 
 به .بگيرد ربا ،دهد انجام خير كار بايد انسان كه مواردي در كه است ربائي همان به ناظر آيات اين كه

 كه قيدهائي آن با رسد مي نظر به حال  عين در ولي .است استهالكي و مصرفي رباي به ناظر ديگر عبارت
 في ليربوا ربا من اتيتم ما و « : جمله همچنين و» تظلمون ال و تظلمون ال « : جمله در امخصوص دارد
 عدم و بيرحمي نه  است ظلم مطلق طور به ربا قرآن نظر از ،نه بگوئيم بايد» عنداهللا يربوا فال الناس اموال

 به كند مي محدود را ربا بيشتر تعبيرات آن كه  است آمده تعبيراتي روايات در كرديم عرض ولي .احسان
  يك جمله از كه است مضمون اين به قريب روايت چندين .درماندگان رباي يا استهالكي و مصرفي رباي

   :خوانم مي االن را روايت
 سماعة نع   .كرره و آية غير في الربوا ذكر قد اهللا رايت اني : السالم عليه عبداهللا البي قلت : قال

 نموده تكرار و كرده ذكر آيه چند در را ربا خدا بينم مي من ] گفتم )ع( دقصا امام به گويد مي سماعه [ 
 لئال : قال « .نه گفتم ؟چه براي داني مي فرمود » ؟ذاك  لم تدري و ا : فقال « داده اهميت خيلي يعني
 احتياج  كسي اگر يعني .نشود گرفته خير كار جلو اينكه براي .» المعروف اصطناع  من الناس يمتنع

 كه جائي در كردن كمك يعني  معروف كه است اين قضيه ظاهر است معروف جاي البته باشد اشتهد
 تا بسته را راه اين ،كرده حرام را ربا خدا .بكند كمك و احسان او به بايد ديگري و دارد احتياج كسي
   .ربا طريق از نه كنند كارگشائي يكديگر براي الحسنه قرض  طريق از را مردم
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 كه هست اي كلمه اينجا » الربوا تحريم علة و « : است آمده) ع (صادق حضرت از ديگري ترواي در
 « )1( باشد كنم نمي خيال هم معني مغير و دهد نمي معني ولي"54  " بود بالنسبه ظاهرا .نشد خوانده

 تلف و « .نشود گرفته  تعاون و خير كار و احسان جلو كه است اين ربا تحريم علت » المعروف  ذهاب لعلة
 و الفساد من ذلك في لما و المعروف صنايع القرض و القرض تركهم و الربح في الناس رغبة و االموال
 ظاهرا  كه شود مي فسادها موجب ربا .نشده تكيه احسان عدم مسئله به تنها يعني .» االموال فناء و الظلم

 مقصود .اموال فناء و است ظلم ربا رفتنگ و : رفته كار به روايت اين در ظلم كلمه .بيچارگيهاست مقصود
 ربا مورد در هم فقها فتواي .رباخوار طرف به شود مي كشيده مردم اموال  كه است اين اموال فناء از

  .استنتاجي نوع از يا باشد استهالكي نوع از كه ربائي ميان اند نگذاشته فرقي كه است همينطور

  پاسخ و پرسش 
 نشود تصرف امانت مورد ء شي در كه است اين امانت شرط كه موديدفر انداز پس مورد در : سؤال 

 را قرض حكم حقيقت در ،شد تصرف امانت مورد پول در اگر و )استاد( برنده بين از يا دهنده نقل تصرف
 مطلب همين  حكم در ها سپرده انواع و انداز پس .شود مي حرام آن به دادن سود طبيعتا و كند مي پيدا
 قرض ولي نكند شرطي هيچ دهنده قرض ،قرض در اگر اينكه يكي .است مطرح سؤال ود اينجا .است

 كه ؟نه يا است حرام شرعي نظر از آيا ،گذارم مي آن روي مبلغ  فالن ،پرداخت هنگام من بگويد گيرنده
  از رقيقتر حالت يك بانك ،شود داده جواب مسئله  اين اگر
  

   : پاورقي
   ].باشد مي» بالنسية « ئلوسا جديد چاپ در كلمه اين.[ 1
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  به درصد شش من باشد قرض كنيم فرض بگذاريد من نزد را پولتان شما اگر گويد مي يعني است اين 
 تصميم گاهي و بدهد درصد هفت گيرد مي تصميم كار وسط خودش هم گاهي .دهم مي بهره شما
 حكم به ،نداد اگر البته .داردن دخالتي  هيچ دهنده قرض و است او با تصميم .بدهد درصد دو گيرد مي

   .كند مطالبه تواند مي جاريه قوانين
 گذارند مي امانت به كه اشيائي ساير و پول بين تفاوتي كه كنم مي فكر من .امانت در تصرف مسئله اما

 نيست اسكناسها همان قصدش ،گذارد مي امانت به ديگري نزد را  پولي كسي وقتي اينكه آن و هست
 فاصله بال دومي و  خواست را پولش اولي اگر كه هست طرف دو ذهن در يعني .است پول رمقدا  آن بلكه
 من اگر بنابراين .دهد تحويل را خودش اسكناسهاي  كه نيست الزم .است امانتدار او ،داد را پول مقدار آن

 ،بگذارد كنار من براي تومان هزار همواره ولي بخرد چيزي پول آن با او و بگذارم  كسي نزد تومان هزار
 ديگري فرش به تبديل را آن اگر كه نيست  فرش مثل .است امانتدار و نكرده امانت در تصرف حقيقت در

  همه اسكناسها .آيد شمار به امانت در تصرف نتيجه در و باشد داشته فرق  فرش آن با جديد فرش ،نمايد
 نخواهد قرض به تبديل ،شود تصرف  شده دهدا امانت به پول در اگر بنابراين .هستند يكي ،اعتبار نظر از

 ايراد انداز پس بهره در تقليد مراجع اكثر جهت همين به .نيست  امانت در تصرف ،تصرف آن چون شد
 از رقيقتري حالت  كه انداز پس در ولي اند كرده ترديدهايي ثابت غير يا ثابت سپرده بهره در .كنند نمي

  .اند نكرده اشكال است سپرده
 وقت يك كه گويند مي همه را اين كه كردم عرض عرايضم ضمن در من ،انداز پس مسئله در:  جواب 

  طرفيني تعهد يك شكل قضيه شكل هست
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 [ ضمني طور به  واقع در گيرنده قرض و دهنده قرض .است معامله يك ،است قرارداد يك  يعني است 
 از بعد كه گذارد مي سپرده يا كند مي ندازا  پس شخص اين كه كنند مي پر را برگي يا ] گذارند مي قرار
 دهنده قرض عرفا و قانونا قهرا كه باشد داشته را تعهد يك شكل اگر .بگيرد سود مقدار فالن سال يك
 كه طور همان و ندارد تعهد شكل هست وقت يك و .است ربا همان اين ،كند مطالبه را سود دارد  حق

 ،كند كم تواند مي ،ندهد تواند مي ،بدهد تواند مي .رفيط دو نه است طرفي يك تعهد گفتيد خودتان
 كلي طور به اصال .دارد را احسان و جايزه يك شكل واقع در و نيست ربا قطعا  اين .كند اضافه تواند مي

 اين اما .بدهيد اضافه هم مبلغي او قرض پرداخت هنگام ،داد قرض شما به كسي اگر كه است مستحب
 را پولش كرايه و كند مي مطالبه ] سود عنوان به را مبلغي [ طرف آن ولا از كه است اين از غير
 هم اول از و دهيد مي پول كرايه عنوان به مبلغي هم شما و كند مي مطالبه پول كرايه او  وقتي .خواهد مي
  .گفتيد شما كه آنچه با نداشت افاتمن ، كرديم عرض ما آنچه بنابراين .دارد اشكال ،بوده اين بر قرار
 ديگر چيز هر دادن امانت با پول  دادن امانت اصال گوئيد مي شما .بود امانت مسئله كه دومتان مسئله ما

 ،امور برخي .كند مي فرق امانت در تصرف نظر از ،كند نمي فرق  بودن امانت نظر از .دارد فرق فرش مثال
 را اسب تا دو مثال .دارد حكم يك فردش هر اصال .است متفاوت آنها افراد در رغبات فقها  قول به

 يك براي ،است مختلف نظرها گاهي و .باشند نداشته تفاوت همديگر با هيچ كه كرد پيدا شود نمي
 ] افرادش [ ،فرش مثل اجناسي البته .ديگر اسب ،ديگر شخص  براي و است بهتر اسب يك ،شخص
  .است شخص و فرد روي ،است عين روي نظر جنسها اينگونه در اند شده نزديك همديگر  به خيلي
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 اوج به انسان در اين  كه است شخص و فرد روي نظرش تعلق اساسا چيزها بعضي در بشر كلي طور به 
 تواند نمي انساني فرد هيچ ديگر ،كرد پيدا خاطر  تعلق انسان از فردي به اگر انسان يعني .رسد مي خود

 و بياورند را كاملتر مراتب به  ديگري نز اگر .شود مي زني عاشق كسي اينكه مثل .بشود او جانشين
 روح آن چون ،دهيم مي تو به را بهترش اوصاف ما ،هستي اوصاف  اين با معشوقي خواهان تو !آقا بگويند

 را خودش  ليلي همان مجنون .خواهم مي را همان گويد مي سخت ] كرده پيدا خاطر تعلق [  زن همان به
 درجه هزار بياوريد اي بچه برويد شما اگر ،دارد دوست را فرزندش كه انسان يا .دهد مي ترجيح كلوپاترا بر
 مثلي اصطالح به كه اموري در ولي .بكند معاوضه را خودش بچه نيست حاضر ،او از بهتر صفات همه به

 يك .خواهد مي  خراسان گندم خروار يك شخصي مثال .كند مي پيدا كلي جنبه ] انسان نظر [ ،است
 شما كه اي پارچه يا .ديگر خروار يك يا باشد خروار يك اين كه كند نمي فرق نخراسا گندم خروار
   .ديگرش دومتر يا باشد  دومترش اين كه كند نمي فرق ،خريد مي

 هيچ مختلفش هاي شماره و ،اش كهنه و نو ،دارند مساوي ارزش همه چون اسكناسها كه است قبول 
 غير و امانت بين نيست فرقي هيچ ] اسكناس مورد در  [ كه گوئيد مي چطور شما ولي .كند نمي فرقي
 بدون تومان هزار اين و داديد امانت نفر يك به تومان هزار شما اگر : كنم مي سؤال شما از من !؟امانت
  ؟نه يا بگيريد او از را تومان هزار داريد حق عقال شما آيا ،سوخت يا شد گم تقصير
  .بگيريم نبايد
 پول ،آن جاي به و برداشته  خودش را شما تومان هزار يعني باشد كرده رفتص پول اين در اگر حاال

  را پول اين بار چند بلكه و باشد آمده ديگري
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  ؟ نه يا بگيريد را آن توانيد مي آيا ،باشد كرده معاوضه 
  .بله

 در [ كه است جهت اين در  فرقشان .كرد فرق همديگر با ] قرض و امانت ،اسكناس مورد در [ پس 
 امانت من به را تومان هزار شما وقتي يعني .هست  تصرف به ضمني اجازه ] اسكناس دادن مانتا

 شما طرف از من ،برسان است شهر فالن در كه من پسر به را تومان هزار  اين گوئيد مي و دهيد مي
 برسد نپسرتا به تومان هزار خواهيد مي شما دانم مي چون دارم ] پول اين در تصرف به [ ضمني اجازه

 اين در ،كردم پيدا احتياج راه بين اگر و ،ديگر  تومان هزار و تومان هزار اين بين گذاريد نمي فرق و
 .قرض و امانت ميان است فرق بنابراين .دهم مي او به ديگر تومان هزار بعد ، كنم مي تصرف تومان هزار

 عين به تبديل را آن و كرديم  تصرف شده داده امانت به پول در ما كه همينقدر يعني ] اسكناس[ 
 و نزدم آن به دست ،گذاشتم جيبم در را تومان هزار  اين عين من اگر .كند مي فرق حكمش ،نموديم

 چنانچه ،گذاشتم ديگر تومان هزار جايش به بعد و كردم تصرف آن در اگر اما  نيستم ضامن ،شد تلف
  .كنند مي  فرق هم با ايندو پس .هستم ضامن من ،شود تلف تومان هزار آن

 تصرف اجازه امانتگذاران معموال امانتها اينگونه در ولي است متفاوت ] قرض طبيعت با [ امانت طبيعت
 ،دهد نمي تصرف اجازه ،بدهد امانت ا ر اش خانه فرش مثال اگر .كند نمي فرق برايشان چون دهند مي
 اينجا در اينكه نه دهند مي اجازه معموال اينها مورد در ولي .دارم دوست را فرش  همان من گويد مي

  .است تا دو مسلم .است يكي قرض با امانت
 شما كه پولي اصوال .نشدم  متوجه درست من كه فرموديد ربا حرمت درباره عقلي استدالل يك : سؤال 

  مطرح پول آن ،گذاريد مي كسي نزد
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 كه نيستند اسكناسها اين .تاس سرمايه خودش اجازه ،است مطرح اعتبار و پول مصرف  اجازه ،نيست 
 صورت به پول آن كه بسا چه و .شود مي مصرف كه است اسكناسها اين ارزش بلكه ند شو مي مصرف
 .است زمين از برداري بهره و كاشت اجازه يا ساختمان  احداث اجازه زمين قيمت مثال .باشد چك
  اجازه منطقه فالن در گويد مي شهرداري وقتي كه است دليل همين به .نيست  عيني چيز يك زمين

 دهيم مي اجازه گويد مي  كه وقتي و ،شود مي صفر نزديك منطقه آن زمين قيمت ،دهيم نمي ساختمان
 پس است اجازه نوع از پول .رود مي باال بسيار  آن قيمت ،شود ساخته طبقه دوازده ساختمان اينجا در

 بنابراين .است جنس از غير پول .ندارند رزشيا ديگر ،است باطل ها سكه بگويد  دولت اگر .نيست عيني
 و دهد مي قرض را اعتبارش واقع در ،دهد مي قرض را خود پول كه كسي و دارد اعتباري ارزش پول
   .باشد  داشته سود تواند مي و دارد ارزش كار اين
 داشته دسو اجاره مثل تواند مي شود مي داده قرض به كه هنگامي و است سرمايه پول ديگر عبارت به

 اموري به راجع كرديم ما كه بحثي و اسكناس ارزش مسئله ميان كرديد خلط اوال شما : جواب .باشد
 اينكه اعتبار به ،دارد ارزش كه طال .نيست اسكناس ما زمان در كه كنيد فرض .دارند واقعي ارزش كه
 نيست  فرق ،دهد مي رضق كسي به را خود اشرفي يا طال انسان كه آنجا در آيا .است گرانبها فلز يك
   ؟باشد طرف مال يا باشد جريان در و باشد او مال اشرفي يا طال اين اينكه بين

 عنوان اگر يعني ارزد مي  اندازه همان هم خودش اگر اما ندارد فرق است پولي ارزش ارزشش اگر -
   ...باشد نداشته سكه

   گندم المث پول غير كه كنيم مي فرض اول .كنيم مي عرض پله به پله ما -
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 بدهم قرض به طرف به را گندم من اينكه بين است فرق كه داريد قبول شما آيا .دهيم مي قرض به را
 قرار خودش التجاره مال ] است من مال كه حالي در [ كه بدهم او به را گندم اينكه و ،بگيرم ربا و

 يا بگيرم سود اين از كه كند نمي فرق هيچ آيا ،بگيرم سود بخواهم اگر يعني ؟بگيرم سود او از و بدهد
  ؟شده تلف كسي چه از شد تلف التجاره مال اگر ؟آن از
  .گرفت كه كسي از -
  ؟ام داده مضاربه عنوان به بلكه ام نداده قرض به من كه وقتي در حتي 

 .است شركت به مضاربه - 
 من مال وقت يك  سرمايه كه كنم مي عرض من .است سود در شركت ،نيست كه عين در شركت 
 من مال كه آنچه و كند مي كار دارد و است شما  مال وقت يك ،كند مي كار دارد و است )دهنده قرض(

  .است متفاوت همديگر با اينها .است شما ذمه بر است
  ؟چه يعني است اجازه اينها .است اجازه اينها گفتيد و زديد زمين درباره شما كه مثالي اما 
  .ندارد عين يعني -
 البته .نيست اينطور نه ؟ است مالك را اجازه ،نيست او مال زمين ،خرد مي را زميني كه كسي يعني 

 ايران در كه جنسي مثال .افتد مي ارزش از چيزي كلي به يا ،آيد مي باال يا رود مي پائين عللي به قيمت
 .ندك مي سقوط آن قيمت قهرا ،رفت بين از راه امنيت اگر ،شود مي مصرف ديگري كشور در و توليد
 مصرف هيچ هم ايران در و كنند مي مصرف تركيه در و شود مي توليد ترياك ايران در كنيد فرض
 ترياك ديگر آيا .شدند آن خروج مانع يكمرتبه .است تومان هزار كيلويي مثال  قيمتش اينجا در و ،ندارد
  آن به كه  است دولت طرف از نبودن مانع يعني اجازه همان فقط و ندارد ارزش
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 كه وقتي ولي است ء شي مال ارزش يا !؟ترياك مال نه است اجازه آن مال ارزش يعني !؟دهد مي زشار
 نزديكي در .هستيد مالك را اي خانه شما مثال يا .آورد مي پائين يا برد مي باال را ارزش .شد پيدا موجبي

 آورد مي را شما  انهخ قيمت ،شود مي تأسيس صدادار و سر واحد يك يا حمام مثل اي مؤسسه شما  خانه
 .است عوامل و علل اينها .باال برد مي را شما خانه ارزش ،شود مي كشيده اتوباني عكس بر يا .پائين
 اينكه نه ،پائين آورد مي گاهي باال برد مي گاهي كار از غير اموري را  عين قيمت .است عين مال ارزش
 استيفاي جلوي چون ،گرفت را ] زميني در[  ساختمان اجازه شهرداري اگر .است اجازه آن مال  ارزش
   .است اجازه آن مال ،قيمت اصال اينكه نه ،پائين آيد مي قيمتش قهرا گرفته را عين اين از منافع

  ...بگيرد هم طبيعي منابع ،بگيرد را اجازه اين شهرداري اگر -
 دليل كه اين .افتد مي ارزش از اموال همه كه است بديهي ،بگيرند را مالها همه و شود كمونيستي اگر 

   .نشد
 كه است اين شود نمي صفر  زمين ارزش ،بگيرد را بنا اجازه شهرداري اگر گوئيد مي شما اينكه علت -

  ...شود سلب مالك از مصارف آن اختيار اگر اما دارد ديگري مصارف
 آن از ،كرده داپي ارزش منافع  آن خاطر به كه را منافعي تمام يعني شود المنفعه مسلوب اگر عيني هر 

   .نيست عين مال ،ارزش پس كه نيست اين معنايش  اين ولي .شود مي منفعت بال قهرا ،بگيرند
 مدت از پس ،سپرده يا انداز پس در كه كند مي اعالم طرفه يك تعهد صورت به كه بانك كار اين اگر -

 است گفته كه گرفت اسالم به بايد را ايراد اين ،باشد داشته  اشكال ،پردازد مي اضافه مبلغي معين
  مستحب
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 حق اين اساس بر من گويد مي بانك واقع در .شود داده اضافه مبلغي ،قرض پرداخت هنگام  است 
  .پردازم مي اضافه مبلغ يك كه كنم مي اعالم قبال شرعي

 يك فقط .نداد هم جايزه اگر حاال .دادن جايزه نظير ،است تشويق عنوان به كاري يعني : استاد 
  .باشد كار در نبايد  طرفه دو قرارداد و تعهد البته .است ركمح
  
 ساختن از غير زيرا نيست درست كند مي پيدا ارزش شهرداري اجازه با زمين گفتند ...آقاي اينكه -

 همين نيز ديگر اشياء ديگر هاي استفاده و نمود سكونت يا كرد زراعت آن در توان مي ،زمين در بنا
  .دارد اعتباري ارزش زمين گفت توان نمي بنابراين .است طور

 اسكناس ارزش آيا كه شود  بررسي جداگانه بايد كه است بحثي اسكناس مسئله در البته .بله : استاد 
 چرا كاغذ يك و است كاغذ يك اسكناس ،عيني وجود نظر از چون ؟قراردادي ارزش يا است واقعي ارزش
 سندي واقع در و دارد را سند يك حكم فقط اسكناس گويند مي بعضي لهذا و ؟باشد داشته ارزش بايد
  ملي بانك در كه است طالهايي مثال يا است دولت قول خود هم اش پشتوانه ،كرده امضا دولت كه است
 مثل اجناس در بالخصوص و اشياء مطلق در ولي هست مسئله اين ارز فروش و خريد مسئله در .هست
  .گفت شود نمي را حرف اين ،است فلز جنس از كه پولهايي در حتي و ،زمين
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  وبانک ربا مساله 
  

  .پردازيم مي امروز  بحث به بعد كنم مي عرض مختصر است گذشته بحث دنباله كه را مطلب يك

   مالكيت آثار 
 چيزي براي مالكيت كه جا هر در يعني بكنيم اعتبار را مالكيت اگر هست چيزي مالك وقتي انسان
 يعني .دارد خودش مملوك در را تصرفي هرگونه  حق او كه است اين يتمالك الزمه است شده اعتبار

 در ما و كند منع تصرفات بعضي از تواند مي قانون البته .كند مي اقتضا را تصرفي  هرگونه ،مالكيت طبيعت
 مال در مالك كه است طبيعي رسد مي نظر به كه تصرفاتي از ،مواردي در كه داريم چيزي چنين اسالم

 بر مقدم ديگري مالكيت اسالم در كه است اين تصرف  منع اين ريشه .كند مي جلوگيري دبكن خودش
 مالكيت  كه است عموم مالكيت تعبيرات بعضي در و خداست مالكيت آن و شود مي اعتبار فرد مالكيت

 جلو ،دارند عموم كه حقي خاطر  به كه ندارد مانعي مواردي در پس .گيرد مي قرار بعد درجه در فرد
   وارد اكنون .شود گرفته فرد مالكيت تصرف
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  .شويم نمي بحث اين
 .دارد را انتقال و نقل و تصرف و  برداري بهره و انتفاع گونه هر حق است مالك كه مادامي مالك بنابراين 

 همان جزء اينها كه دارد هم را اعدامش و تبذير و اسراف  حق كه كند مي اقتضا مالكيت طبيعت حتي
  .شود مي گرفته عموم مالكيت يا داخ مالكيت دليل به جلويش  كه است مواردي

 منافعي و حقوق ،شد سلب او از انسان مالكيت اينكه صرف به ،شد خارج انسان ملك از چيزي اگر ولي 
 و نقل ،دهد انجام دارد حق مالك كه كارهائي جمله از .شود مي سلب قهرا است مالكيت تابع كه هم

 و  نقل يا عين انتقال و نقل است ممكن و .باشد عوض غير به يا عوض به است  ممكن كه است انتقال
 به را كتابي شخصي مثال .است فروختن يا بيع قبيل از ،عوض به عين انتقال و نقل .باشد منفعت انتقال
 ،بيع لحظه از .خريدار ملك به شود مي منتقل فروشنده ملك از  كتاب ،عمل اين با .فروشد مي ديگري
 اين در كه پولي ،مقابل در و .فروشنده براي نه است بار خريدار براي مالكيت آثار و شود مي مالك ارخريد
  .است بار آن  به نسبت فروشنده مالكيت آثار ،شده مبادله بيع

 اين .ببخشم ديگري به را خودم مال دارم حق من مثال .است هبه مثل عوض بدون عين انتقال و نقل 
 غير به را خودم مال من اينكه صرف به و . است تمليك حال هر به ولي ستا عوض غير به تمليك
 اگر مثال .من نه است متهب به متعلق باشد داشته كه منافعي هر بعد به لحظه آن از كردم تمليك
 توليد من ملك در شير اين ،دهد مي شير گوسفند پستان كه بعد ساعتي ،كنم هبه را شيردهي گوسفند

 تلف جنسي اگر .است مالكيت آثار جزء هم جنس شدن تلف. شده توليد شخص آن كمل در بلكه نشده
   اينكه از اعم است مالك بر  آن خسارت كه اينست طبيعتش شود
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 مثل او كه است اين اش الزمه ،كند تلف ديگري اگر ولي .باشد كرده تلف مالك يا شود تلف بخود خود
   .است ضامن را آن قيمت يا

 مثال .اجاره مثل .را مال عين نه ،عوض مقابل در كند تمليك را خود مال منافع ،الكم است ممكن گاهي
 منافع فروختن منزله به اجاره اين واقع در .مبلغي به دهم مي  اجاره را خود خانه سال يك مدت در من

 مدت در  منفعت مالك ولي هستم عين مالك من صورت اين در .پول يك مقابل در غير  به است خانه
 من بر منفعت ملكيت از غير مالكيت ديگر آثار حال عين در ،هستم عين مالك چون و ،نيستم سال يك
 اگر و كرده ترقي من ملك در ،كند ترقي ملك قيمت اگر كه است اين  مثل مالكيت ديگر آثار .است بار

 كند تلف را نآ مستأجر غير يا مستأجر از اعم ديگري اگر .شده وارد من بر ضررش شود تلف بخود خود
  .باشد مي آن بهاي پرداخت ضامن

 منافع مالك يعني .منفعت مالك  نه شود مي انتفاع مالك ،طرف كه اينست مالكيت اثر ،موارد بعضي در 
 كه كسي .امانت يا وديعه مثل .كند برداري بهره است ديگري  مال كه منفعتي از دارد حق ولي شود نمي
 ما ،لباس اين منفعت  مالك هم باز ،گيرد مي امانت را لباسي مثال گيرد مي ما از را مالي وديعه  عنوان به

 اجازه او به ولي باشيم كرده خارج خود ملك از كه ايم نكرده  تفويض او به را آن منفعت ما يعني .هستيم
 حق ولي نيست  منفعت مالك گيرد مي كه كسي وديعه باب در لذا .بشود منتفع آن از كه  ايم داده حق و

   .دارد انتفاع
 دادن قرض بدهد انجام  خودش مال مورد در دارد حق مالك ،عرفي اعتبارات در كه مواردي از يكي
  ؟چيست دادن قرض طبيعت .است
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   قرض تعريف 
 در .اينهاست از غير ديگري چيز .وديعه نه و است هبه نه است اجاره نه است صلح نه است بيع نه قرض
 به تمليك قرض ،نيست درست تعريف اين اند گفته ولي . عوض به مليكت اند گفته گاهي قرض تعريف
 ملك از را آن ،دادن قرض با ،دهد مي قرض ديگري به را خودش مال كه شخصي  يعني .است ضمان
 ،بيع .كند نمي فرقي هيچ هبه و بيع با جهت اين در .نموده آن مالك را ديگري و كرده خارج خودش
 و خود ملكيت از اخراج هم هبه .غير ملكيت در كردن  داخل و خود يتملك از اخراج و است تمليك
 با  است غير ملكيت در كردن داخل و خود ملكيت از اخراج هم قرض .است غير  ملكيت در كردن داخل
 .نشده وارد دهنده قرض ملك در  چيزي بيع مثل ،قرض عوض به .نيست معاوضه اينجا در كه تفاوت اين
 متعهد را طرف و كردم خارج خودم ملك از من يعني . است ضمان به تمليك .نيست هم مطلق هبه

 متشابه  كه مثلي امور .باشد قيمتي اگر آن قيمت به و ،باشد مثلي اگر آن مثل  به كردم ضامن و نمودم
 ولي كرده تمليك طرف به را عين ،دهد مي قرض انسان وقتي كه اينها امثال و گندم ،پول مانند هستند

 آن مالك ديگر دادن قرض ساعت از دهنده قرض يعني .بدهد را عين اين عوض بايد خودش عهده در او
  .است طرف  ذمه در قيمت يا مثل آن كه است آن قيمت يا و مثل مالك ؟چيست مالك  پس .نيست
 اثر هم .شود مي سلب او از هم مالكيت آثار ،شد خارج كسي ملك از چيزي كه قدر همين طبيعتا
 كرد مي منفعت توليد مال اين اگر قبال يعني است  منافع مالكيت مثبتش اثر .مثبتش اثر هم و اش منفي

 [ بود مالك به متعلق ،داشت منفصل يا متصل نماء حيوان مثل يا و داشت  نموي يا ،تجارت وسيله به
 ] نيز قرض مورد در .شود مي سلب او از نيز آن منافع مالكيت ،شد خارج مالك ملك از آنكه از پس ولي
  غير به تمليك ،مال اينكه دليل به
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 قرض مال ،باشد  داشته منفعت چه هر لحظه آن از ،متهب يا مشتري مثل است مالك ،غير و  شده 
   .است شده خارج دهنده قرض ملك از كه است اين فرض چون ،دهنده قرض نه است گيرنده

 شود تلف جنس آن اگر شد فروخته يجنس اينكه صرف به بيع در كه طور همان هم منفي جنبه از
 ،شود تلف شده هبه كه چيزي اگر هم هبه در و ،شده تلف او ملك در زيرا است مشتري متوجه ضررش
 .دارد وجود جهت اين هم قرض مورد در ،شده تلف او ملك در چون واهب  نه است متهب متوجه ضررش

 از كه است اين فرض چون ،مقرض نه است مقترض بر ضررش ،شد تلف مال اگر دادن قرض صرف به
 هم اگر است اولي صاحب ملك در عين اينكه دليل به ،اجاره باب در اما .است شده خارج مقرض ملك
 پيدا  خودش ملك در كند پيدا اگر هم قيمتي كسر و استهالك .شده تلف خودش  ملك در شود تلف
 اجاره دارد حق پس .است مالك  همان به متعلق گيرد مي تعلق كاال اين به كه هم منافعي قهرا .شده
  .بگيرد

 علتش .باشد داشته سودي تواند نمي و است عقيم مقرض نظر از قرض .نيست چنين قرض مورد در ولي 
 او ملك ديگر شده خارج دهنده قرض ملك از اينكه دليل به ،شود مي داده قرض وقتي كه است اين

 در مال آن آنكه حال و ،است  اجاره و كرايه مثل قعوا در سود اين چون .بگيرد سودي بخواهد كه نيست
 تواند نمي كسي ،هبه در كه همانطور .باشد او به متعلق ،باشد داشته منافعي اگر كه نيست مقرض ملك
 ،شده بخشيده  چيزي اگر .نيست هبه از باالتر كه هم قرض .كند اجاره يا سود مطالبه  كردن هبه از بعد
 فرع كاالئي بابت گرفتن اجاره .است معني  بي اجاره يا و منافع يا سود گرفتن و شده خارج اولي ملك از
  و است هبه مثل قطعا جهت اين در قرض .باشد باقي شخص  ملك در كاال آن كه اينست بر
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 حالي در و ديگري به بدهد قرض را چيزي تواند نمي انسان لهذا و .دهنده قرض ملكيت از است خارج 
 منافعي و كرايه ،بيع و هبه از بعد  توان نمي همچنانكه .بگيرد سود و كرايه او از است ديگري ملك كه

   .است جهت اين از آن بودن طبيعي غير و ربا  بودن ظالمانه عليهذا .كرد دريافت
 هيچ جاي اصال من نظر به .كردند مي اشكال قضيه اين در ...مهندس آقاي چطور كه كنم مي تعجب من

 هميشه كه آورده وجود به خودش براي وضعي خوار ربا كه بينيم مي هم عمل در كهاين .نيست اي شبهه
 مرغ شتر حالت يعني .رباست بودن طبيعي غير همين واسطه به ،كند نمي ضرر هيچوقت و برد مي سود

 هدهند وام كه وقتي .مرغم گويد مي ،ببر بار بگوئيد اگر و شترم گويد مي ،بپر بگوئيد اگر كه كرده پيدا را
 كه نيست من مال ،نيست مربوط من به شدنش تلف گويد مي شود تلف احيانا اگر داده قرض را پولي
 بار آن بر مقترض  مالكيت آثار ،آيد مي ميان در كه شدن تلف پاي .شده تلف كه اوست  مال شده تلف
 و سود پاي ولي .طلبكارم تو ذمه به و ام داده قرض تو به من.گويد مي .مقرض مالكيت آثار نه شود مي

 مقرض به متعلق  كه چيزي آن كه حالي در .بدهي بايد را منفعتش گويد مي ،آيد مي ميان در كه منافع
 است همان دارد جريان كه آنچه .ندارد جريان  خارج در و است مقترض ذمه در و اعتباري امر يك است
  به متعلق اين و شود مي كم هيگا ،شود مي زياد سودش گاهي ،دارد استهالك ،شود مي تلف احيانا كه

  .است مقترض
 در .است داشتن سود ضد اصال .آيد نمي در جور و است ناسازگار گرفتن سود با قرض طبيعت بنابراين 

 مواردي در فايده اكثر حد ،شود خارج بودن الحسنه قرض از و باشد داشته اي فايده اگر ،قرض براي واقع
   تلف و كند حفظ را آن تواند نمي ،باشد مالش الكم خودش اگر بيند مي  انسان كه است

 ٤٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 او مال ،شد تلف هم اگر .باشد او مال و شود نگهداري او ذمه در تا دهد مي قرض كسي به را آن .شود مي 
 سود بدون قرض يعني ،باشد الحسنه قرض كه است  اين قرض طبيعت جهت همين به .است شده تلف
 آن عهده بر مال شدن تلف دليل همين به .است غير شدن الكم و تمليك  حقيقتش دادن قرض .باشد
   .است ناسازگار طبيعتا ،مقرض سوي از معين سود يك مطالبه با ،اين و است غير
  .بودند كرده مطرح بازرگان  مهندس آقاي كه مسائلي بقيه به پردازيم مي گذشته مطالب دنباله در حاال

   سفته 
 كه وامي به رسيديم و كرديم طرح را اميدواران وام و درماندگان حاصطال به وام وامها انواع ميان در

 غيره و برات و سفته صورت به را آن بانك كه است همان اين و .بستانكاران  وام به كردند تعبير ايشان
 از و فروشد مي ديگري به نسيه را جنسي كسي كه صورت اين به ،است معمول بازار در و دهد مي انجام
 ماه شش سر بايد فروشنده ترتيب اين به .تومان هزار  مبلغ به ماهه شش مثال ،گيرد يم سفته طرف
 هزار آن  بجاي اگر كند مي فكر .كند مي پيدا احتياج نقد پول به فاصله اين در ولي كند  دريافت را پولش
 .برد مي تريبيش سود ،باشد گردش در  پول اين مدت اين در و ،بگيرد نقد پول تومان نهصد االن ،تومان
 بجاي و كنم مي عرض را صورتش گيرد مي قرض يا و فروشد مي يا كه كند مي واگذار بانك به را سفته
 به را پولش بتواند تا كند مي دريافت تومان نهصد نقدا ،كند دريافت بايد بعد ماه چند در كه تومان هزار

  ؟نه يا است درست اين آيا .اندازد جريان
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 بازرگان مهندس آقاي  هم و كنند درست برايش حلي راه اند خواسته فقها هم كه است كاري اين 
 انداز قلم آنقدر ،گذاشتند من اختيار در كه ايشان  يادداشتهاي ولي .كنند پيدا برايش حلي راه خواستند

   .بدهند توضيح بعد كه كنم مي خواهش خودشان از .بخوانم نتوانستم  من كه بود شده نوشته
 كه همين اند خواسته .كنند عوض را قضيه ماهيت اند نخواسته ،كنند پيدا اند خواسته فقها هك حلي راه در

  .بسازند شرعي صورت برايش ،هست كه واقعيتي همان به دارد وجود
 كه هاست خسروشاهي  همين پدر و بود معروفي تاجر كه خسروشاهي حسن ميرزا حاج آقاي بار اول 

 .نوشت سرقفلي و سفته اسم به كوچكي رساله ،بود اي خوانده درس مرد و ،هستند معروف خيلي حاال
 ديگران و خوئي آقاي هم بعد .كردند تأييد آنرا هم ميالني آقاي .داد ميالني آقاي به مشهد برد هم ابتدا

 بانك در كه است عملي همين تأييد واقع در اين و كردند تأييد را همان تصرفي و تغييرات اندك با
 بررسي را حل راه اين اساسا اول بايد ما .دادن شكل تغيير و دادن ظاهر تغيير با منتهي ،دگير مي  صورت
 ديگري حل راه ،ديگر مطلب ؟نه يا است درست ،دادن صورت و شكل تغيير همان نظر از آيا كه كنيم
 كه  است اين آن و بود آن دنبال هم بايد و بوديد آن دنبال )بازرگان مهندس  آقاي( شما ظاهرا كه است
 دارد اي نسيه طلبهاي تاجر .كارگشائي  نوع يك به دارد احتياج تاجر كه دارد وجود نيازي يك اينجا در
 قرار او اختيار در نقدي پول اينكه شرط به كند نظر صرف خودش  طلبهاي از مقداري از است حاضر كه

 وجود به اي مؤسسه يك مثال يا كنيم عرف را نياز اين ديگري كار يك با توانيم مي آيا ببينيم بايد .بگيرد
  آن واقعي ماهيت اينكه  بدون دهد انجام تاجر براي را كار همين كه بياوريم
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  .دهند مي انجام بانكها كه باشد ماهيتي همين 
 راه چه كه كنم مي عرض  است مربوط اينجا به كه را خسروشاهي آقاي رساله از قسمت آن من حاال 

 هم ما و اند كرده ذكر مقدماتي بشود روشن مطلب  اين اينكه براي .كنند پيدا برايش خواهند مي حلي
 عوضين ،معامله يك در(( : اند گفته .است واضح خيلي مقدماتش بعضي . دهيم مي آن درباره توضيحاتي

 فروش و خريد قابل باشد  نداشته ماليت چيزي اگر كه نيست شكي .))باشند داشته ماليت بايد دو هر
 چيزهائي يك يا ندارد ماليت عرفا هوا هوا مقدار يك  به مثال بفروشد را چيزي انسان اينكه مثل .نيست

 در اينكه واسطه به يا ،بودن فراوان خيلي يا بودن كم خيلي واسطه به بشرندارد  براي اي فايده هيچ كه
   .بخشد نمي اثري هيچ انسان زندگي
 و واقعي ارزشهاي : است نوع دو ارزشها كه است اين است  مبتني آن بر ايشان هاي گفته كه دومي مطلب

 يا برد مي  انسان كه است منفعتي ،ارزششان مقدار و داشتن ارزش علت كه چيزهائي . اعتباري ارزشهاي
 ،دارد ارزش اگر گندم .هستند واقعي  ارزش داراي ،گرفته صورت آن روي كه است كاري امروزيها قول به
 ارزش گويند مي هم را چيزها بعضي .شود مي منتفع گندم از انسان كه  است اين طهواس به اينها تعبير به

 واقعا گندم من يك .ندارند اند كرده اعتبار كه را ارزش قدر آن واقعا و است اعتباري و قراردادي فقط آنها
 مثل .ارندد اعتباري ارزش كه هست چيزهائي ولي .دارد را تومان سه ارزش يا و دارد را جو من دو ارزش
 يك  همه كنيم نگاه را واقعيتش اگر ولي ،دارد وجود آن ريالي دو و توماني سه و توماني پنج كه تمبر
 از هم اسكناس اند گفته .كرده اعتبار  ارزش آن براي دولت .ندارد بشر براي ارزشي كه است نقش و كاغذ
  .ندارد واقعي ارزش .است قبيل همين
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  .اعتباري ماليت ولي دارند ماليت هم نهااي پس .دارد اعتباري ارزش 

   معاملي رباي 
 در سودي كه است همين شود مي خوانده ربا نام به دنيا در كه معمول رباي كه است اين ديگر مسئله
 شدت به كه قرضي رباي از غير اسالم در ولي .است  پول مورد در هم قرضها بيشتر و .بگيرند قرض مقابل
  معاملي رباي آن به كه است شده گذاشته ربا نيز آن اسم و شده حرام هم  معامله نوعي ،شده حرام
 با جنس اگر .كنند فروش و خريد زياده با ولي خودش مثل به را جنسي0 كه اينست آن و گويند مي
 معامله و بيع ،نيست قرض البته  اين ،شود معامله اگر زياده با ولي است جايز شود معامله خودش برابر
 به كردم مي مطالعه قضيه اين روي من كه سابقا .است حرام ، نيست جايز و است ربوي عاملهم ولي است
 شده حرام  دليل اين به معامله اين يعني .قرضي رباي براي است حريمي ،اين كه آمد مي اينطور نظرم
 ،شدبا حرام قرضي رباي فقط و نباشد حرام معاملي رباي اگر يعني شود گرفته قرضي رباي جلوي كه

 گندم من صد بگويم اينكه جاي به من مثال .يابد مي رواج ،دهند مي آنجام االن كه ربائي هاي حيله همين
 شما به گندم من صد گويم مي ،بگيرم گندم من پنجاه و صد سال سر كه  دهم مي قرض شما به
 با معاملي باير  حرمت حكمت كه آمده اينطور من نظر به .گندم من پنجاه و صد مقابل در  فروشم مي

 شده معمول اتفاقا كه كاري همين نيايد در صورت  اين به قرض كه است اين ،نيست قرض باب از اينكه
  دقيق خيلي باره اين در قبل سال چند در ما .است آمده در ربا حيل صورت  به مختلف شكلهاي به و

  بحث
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 فقهاي از بعضي اخيرا و). 1 (نيست شرعي ربا حيل كه كرديم ثابت فقهي مدارك روي از و كرديم 
 نظر تجديد ما كه اند گفته صريحا است درست ربا حيل اينكه به دادند مي فتوي سابقا كه روز بزرگ
  .است  باطل ربا حيل تمام و كرديم

 ميان در و است نظر يك تسنن  اهل مذاهب از مذهبي هر در .است اختالف فقها ميان معاملي رباي در 
 مثل  معاملي رباي آيا كه است اين است مطرح فقها ميان در كه بحثي .است نظر يك معروف هم شيعه
 هم بعضي .است حرام اشياء مطلق در بله اند گفته بعضي ؟است حرام اشياء مطلق در قرضي رباي

 در يعني .است حرام موزون و مكيل مورد در  كه است اين شيعه ميان در معروف .اند كرده محدودش
 معاملي رباي اينها غير در و است جاري معاملي رباي ،شوند مي فروخته  وزن و كيل با كه اجناسي مورد
 چون اسب مثل .ندارد معني معاملي رباي اساسا چيزها بعضي در كه نيست شك البته .نيست  جاري
 با است معادل اسب يك ارزش كه هست بسا .گردد مي بر كميت به ربا و نيست آن كميت به اسب ارزش

 حرام  معاملي رباي كه ندارد معني ،نيست كميتشان تابع آنها ارزش كه چيزهائي مورد در .ديگر باس ده
 ،است ربا كردن معامله اسب دو با را اسب يك بگوئيم اگر مثال ،دهد مي معكوس نتيجه گاهي و .باشد

 بسا كه حالي در ،است خورده ربا ،گيرد مي اسب دو و دهد مي اسب يك كه كسي كه اينست معنايش
 آن ،است  خورده ربا آنكه و باشد داشته ارزش اسب دو آن از بيش تنهايي به اسب  يك اين كه هست
   .گرفته اسب دو كه كسي آن نه گرفته اسب يك كه است كسي

  
   : پاورقي

 تفصيل به ربا حيل درباره ،مروي  مدرسه در استاد درس تقريرات در يعني كتاب اين بعدي بخش در.[ 1
   ]. است شده بحث
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   ندارد خصوصيت موزون و مكيل
 درستي حرف ،هست  معاملي رباي اشياء مطلق در كه اند گفته تسنن اهل بعضي كه آنطور بنابراين
 هم موزون و مكيل كه رسيديم نتيجه اين  به كرديم آنوقت كه اي مطالعه اثر در ما ولي .نيست

 كه آنچه واقع در .است كميت همان مقصود و تقدير قابل يعني ،دارد خصوصيت مقدر .ندارد خصوصيت
 از كه رواياتي سلسله يك بر است تفاسيري ،همه ،آمده باره اين در تسنن اهل فقه و شيعه فقه در

 معاملي رباي مورد در اكرم پيغمبر از كه روايات سلسله آن به ابتدا انسان اگر .است رسيده اكرم پيغمبر
 و .شود مي روشن كامال مطلب ،است آنها توضيح مقام در  كه ببيند را شيعه روايات بعد كند توجه رسيده
 در .نشده  توجه است سنت اهل كتب در كه نبوي روايات به كه بوده اين من عقيده  به هم اشتباه علت

 معاملي رباي معدود در مثال و دارد خصوصيت موزون و مكيل فقط كه اند رسيده مطلب اين به نتيجه
 به بفروشيم را گندم من صد اگر مثال هست ربا موزون و  مكيل در فقط اند گفته كه يفقهائ .نيست جاري
 كه آورد مي وجود به را شبهه اين قهرا گفتارشان ،نيست ربا معدودات در ولي  رباست من بيست و صد
 و مكيل اسكناس چون نيست ربا شود فروخته اسكناس تومان صد و هزار به اسكناس تومان هزار اگر
 ،باشد چه هر ربا حرمت فلسفه و حكمت كه آيد مي  پيش سؤال اين قهرا .است معدود و نيست ونموز
  نيست كميت آنها ارزش مالك كه معدودهائي البته ؟معدود ميان و موزون و مكيل ميان است فرقي چه
 در نموزو و مكيل ميان و ،است كميت به آنها ارزش كه معدودهائي ميان ولي است همينطور اسب مثل
 است قسم دو شود مي واقع معامله مورد كه اجناسي اند گفته كه شده اين نتيجه .نيست فرقي جهت اين

  جايز موزون و مكيل در معاملي رباي و ،نيست چنين يا و است موزون و مكيل يا: 

 ٥٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ودشخ  اسكناس اينكه يكي .شد ثابت اينجا كه هم مقدمه دو .است جايز موزون و  مكيل غير در ،نيست 
 را سفته .نيست سفته ورقه  مثل اسكناس .شود واقع معامله طرف تواند مي خودش پس دارد ماليت

 كرد فروش و خريد شود نمي را سفته سند لذا و است پول خودش اسكناس ولي است سند گويند مي
 آن غير در و موزون و مكيل به دارد اختصاص معاملي رباي  اينكه دوم مقدمه .شود مي را اسكناس ولي

 .ندارد  مانعي معاملي رباي دارد بستگي كميتشان به آنها ارزش كه هم معدوداتي در .نيست جاري
  .است مانع بال اسكناس فروش و خريد پس كه است اين گيرند مي كه اي نتيجه

   دين بيع 
 من وقت يك ؟باشد عين بيع بايد هميشه يا است جايز دين بيع معامله آيا كه است اين ديگر مسئله
 طلبكار گندم خروار يك شما از مثال ،را دين وقت يك و فروشم مي را صوت ضبط يك مثال را كاال عين

 ثالثي  شخص به دارم طلب كه را گندم اين .دارد اي ذمه وجود فقط ندارد عيني وجود  گندم اين .هستم
 فروخته نبايد دين به دين گويند مي  منتهي .بفروشد را خودش دين انسان كه ندارد مانعي .فروشم مي
 به فروشم مي هستم طلبكار كسي از من كه را گندمي بگويم اگر  يعني .فروخت بايد عين به را دين .شود
 را اين و گرفته صورت دينها ميان مبادله صورت اين در ،داريد طلب چهارمي شخص از شما كه پولي
 و است عين به دين معامله باب در شود مي مربوط سفته به كه ما بحث عجالتا .است كرده منع فقه

   .ندارد اشكال دين بيع كه دانستيم
  كه حقيقي هاي سفته مخصوصا ها سفته در كه شود مي اين نتيجه
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 و  است دين تومان هزار طلب اين ،است طلبكار ماهه شش هزارتومان مثال سفته  موجب به طلبكار 
 اين به توجه با .).كنند مي اشكال آنجا در .است زونمو و مكيل ،نقره و طال چون( نقره و طال نه اسكناس
 باشد زياده به اگر معدود بيع ثالثا .ندارد مانعي دين بيع ،ثانيا .دارد ماليت اسكناس اوال گويند مي مطلب
 نهصد به بفروشد بانك يعني ثالث شخص به را خود طلب تومان هزار تواند مي طلبكار پس .ندارد مانعي
  .داردن اشكالي و تومان

 به ،گيرد مي صورت بانك در االن كه كاري همان كه شود مي اين نتيجه ،كنند مي كه استدالل اين با 
 با بانك اينكه آن و كند مي پيدا عمل در اشكالي ،روش  اين البته .بدهند شكل آن به شرعي صورت اين

 ضررهاي همه و ،بدهد رقرا ضرر معرض در را خودش نيست حاضر ،كند مي اقتضا معامله  طبيعت اينكه
 كه همانطور اين و )است شده بانك ،بانك دليل همين به و( كند طرف متوجه خواهد مي را احتمالي

 دارد را زور دست و باال دست چون كه است بانك ظالمانه روش از ناشي گفتند بازرگان مهندس آقاي
 مديون  كه هست بسا و دارد مه سوز و سوخت ،بخرد اگر چون خرم مي را دين من بگويد  نيست حاضر

 .سفته واگذارنده به هم و كند  رجوع مديون به هم كه داند مي ذيحق را خودش بانك .شود مي ورشكست
 شخص به طلبكارم شما از كه را خودم دين اگر من ديگر موارد در .آيد نمي در جور فروش و خريد با اين

 قبول  بانك ولي .من به نه گردد مي بر يدارخر به ضررش ،شويد ورشكست شما فردا و بفروشم سومي
 بايد چه مشكل اين مقابل در .بگيرم تو از دارم حق من ،شد ورشكست يا نداد او اگر گويد مي ،كند نمي
  ؟كرد
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   بانك مقابل در تعهد 
 شرعي صورت شود مي عمل در كه كاري آن تا بانك نفع به اند ساخته حلي راه ناچار هم اشكال اين براي
 ضمانت ،فروشد مي بانك به را خود دين يا سفته كسي كه حال  عين در كه ترتيب اين به .كند اپيد
 كه موقعي ضمان  باب در .دارد اشكال نيز اين .بدهد خودش نداد بدهكار اگر كه بانك  مقابل در كند مي
 يعني ستا ذمه به ذمه ضم معني  به تسنن اهل فقه در ضمان گفتيم كرديم مي بحث بيمه مورد در

 نفر دو يعني گيرد مي قرار اي عهده كنار ،عهده كه معني  اين به طلبكار يا دائن نفع به است چيزي
 به دائن  نفع .است طرف دائن با نفر يك فقط شيعه فقه در .ضامن هم و اولي مديون  هم ،شوند مي متعهد

 اينكه بنابراين .ضامن به شود مي  منتقل ذمه شد ضامن كسي اگر و .باشد داشته طرف دو كه نيست اين
 جور مصطلح ضمانتهاي با دهم مي من نداد او اگر كه هستم  ضامنش من بگويد بانك به سفته فروشنده

 هم را حرف اين و .ضمان باب از نه است ديگري تعهد نوع يك ،اين بگوئيم  اينكه مگر آيد نمي در
 ضمان باب از نه است ديگري تعهد  نوع يك ] دتعه اين [ كه ،شود درست بانك كار اينكه براي اند گفته
 شما طلب او اگر كه كند مي ابتدائي تعهد يك .ذمه به ذمه ضم باب از نه و است ذمه انتقال اش الزمه كه
 تعهد يك ولي نيست  ضمانت اين )» شروطهم عند المؤمنون «( .پردازم مي را طلب برابر من نداد را

  .است مستقلي
  :چيز چند اين بر  است مبتني و اند كرده حل صورت اين به را حقيقي هاي تهسف مسئله بنابراين 
  .ندارد هم اشكال و باشد نداشته اشكال دين بيع -  1 

 -  2   منزله به هم اسكناس اينكه نه باشد داشته ماليت خودش اسكناس

 ٥٥
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 ،دارد ماليت كه آنچه و داده دولت كه است سندي اسكناس گويند مي بعضي چنانكه باشد سند و سفته  
  كه كسي و دارد وجود پشتوانه عنوان به طال ملي بانك در اسكناسها اين برابر  چون است آن پشتوانه

 بانك در طال تومان هزار  معادل كه دارد اختيار در سندي واقع در دارد اختيار در اسكناس تومان هزار
 باز ندارد ماليت اسكناس خود كه بدانيم حيحص را اين اگر .ندارد ماليت اسكناس خود بنابراين .دارد ملي
  .دارد ماليت اسكناس كه اينست فرض ،حل راه اين در ولي .ماند مي نشده  حل شبهه اين

 تحريم -  3    .نباشد معدودها مورد در و باشد موزون و مكيل مورد در فقط معاملي رباي
 جداگانه سفته فروشنده  عالوه به و باشد دين خريدن بلكه نباشد قرض دهد مي بانك كه پولي - 4

  .باشد متعهد
  .است كرده تغيير صورتش  كه اي گونه به شده درست بانك معمول كار همين تفاصيل اين با تازه 

   صوري سفته
 ،بود دين بيع اساس بر ،شد طرح كه حلي راه چون .كرد حل شود نمي هم راه اين از را صوري سفته اما
 معامله كه نيست ميان در ديني و نيست مديون واقعا  كرده امضا را سفته كه آنكس صوري سفته در و

 .بشود  درست قضيه كه اند داده قرار راههايي يعني اند كرده توجيهاتي اند آمده هم مورد اين براي .بشود
 قرار صوري مديون را خودش و نيست مديون كند مي امضا را صوري سفته كه كس آن واقع در اند گفته
 وكالت صوري مديون .كند معامله بانك با خواهد مي و است صوري دائن كه سفته فروشنده به دهد مي
  وكيل يعني .بگيرد قرض بانك از او جانب از  كه صوري دائن به دهد مي
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 .بدهد انتقال خودش  به گيرد مي بانك از كه را قرض اين كه است وكيل هم بعد و ،گرفتن درقرض است 
 .)است صوري مديون ملك قهرا ،گرفته بانك از را  قرض چون( .بگيرد قرض او خود طرف از را آن يعني

 و خريد  براي وكالت يكي .دهد مي وكالت دو كند مي امضا را سفته وقتي صوري مديون  كه صورت اين به
 برو كه دهد مي وكالت او به اول يعني .خود براي برداشتن قرض براي وكالت ،ديگري و اسكناس فروش

 سفته پس .ماه شش مدت براي تومان هزار ده به بخر تومان نهصد و هزار نه مثال من براي كبان از
 است اين فرض و خرد مي بانك از ،گيرد مي بانك از كه را پولي رود مي دهنده سفته از وكالت  به گيرنده

 صوري دهنده سفته ،تومان 9900 اين مالك ،خريدن از پس .ندارد اشكال اسكناس فروش و خريد كه
 .گيرد مي قرض او و .بگيري قرض خودت براي من طرف از داري حق تو  كه است اين دوم وكالت .است

 مديون صوري دائن و ،تومان هزار ده ،معامله يك موجب به شود مي بانك مديون صوري مديون بنابراين
 كه ماند مي زمين تومان صد اينجا .تومان 9900 ،گرفتن قرض موجب به شود مي صوري مديون اين

 .ماند مي باقي توماني صد چون ،بپرداز مرا قرض برو تو كه بدهد حواله  نيست حاضر البته صوري مديون
 بانك به طلبكارش حواله به را تومان 9900 صوري دائن ،رسيد سر موقع كه اند گفته اينطور ناگزير اينجا
 آنوقت و .بپردازد خودش طلبكار به را ندي كه كند مي  حواله را او طلبكارش كه كسي هر مثل پردازد مي
 اين  به .پردازد مي بانك به صوري دهنده وام آن طرف از هبه و مجاني قصد به  هم را ديگر تومان صد

   .كنند حل را قضيه اند خواسته صورت
 در و باشد موزون و مكيل  به مخصوص ربوي معامالت اينكه بر است مبتني نيز حل راه اين كه بينيم مي

   نيست موزون و مكيل كه سكناسا
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 شبهه كسي را اساس دو اين اگر .است اسكناس خود ماليت هم دوم اساس و .ندارد  اشكال ربوي معامله
  .كند مي پيدا اشكال هم صوري سفته قهرا ،كند

 تغيير اش واقعي ماهيت  اينكه به رسد چه تا نيست درست هم شرعيش وجه حتي ما نظر از مطلب اين 
 اند نوشته خود يادداشتهاي در و داشتند اظهار بازرگان  مهندس آقاي كه همانطور ديگر طرف از .كند
 راكد بازار بگيرند را ها سفته فروش و خريد همين جلو اگر كه دارد وجود خارج در هم احتياجي يك
 حل را مشكل اين بتوان راه آن از  كه دارد وجود ربا غيراز ديگري حل راه آيا حاجت اين براي .ماند مي
  .داد خواهند توضيح مجددا ايشان خود بخوانم  نتوانستم درست را ايشان نوشته چون ؟كرد

  آن حل راه و گذاري سرمايه وام 
 اين حل مقام در ها رساله اين در .گذاري سرمايه و توليدي وامهاي يعني قرض چهارم نوع به راجع اما 

 هم مورد اين در ،باشد درست سفته مورد در ها حل راه  آن اگر كه است معلوم ولي اند نيامده بر مسئله
 .كنيم نمي  اشكال اولي طريق به هم اينجا ،نكنيم اشكال را اسكناس فروش و خريد ما اگر .است درست

 قرض بانك از پول تومان ميليون  يك خود كشاورزي يا صنعتي طرح براي خواهد مي كسي اگر مثال زيرا
 هزار دويست و ميليون يك به ساله دو خريدم تومان ميليون  يك گويد مي گرفتن قرض بجاي ،بگيرد
 واقعيتش كه دانيم مي واقعيو عملي حل راه نظر از ولي ندارد اشكال فقهي صوري حل راه نظر از .تومان
 اين اند كرده پيشنهاد ايشان كه حلي راه ،باشد نداشته وجود ظلم واقعيت اين اينكه براي .است ظلم
  اين به بكند شريك احتمالي ضررهاي در را خودش  هم بانك كه است
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 سهام  نيست حاضر بانك اينكه .شود وارد مضاربه باب از خالصه و بكند شركت ،بخرد سهام كه ترتيب 
 در ،داده قرار عمل جريان در را اش سرمايه خود كه داري سرمايه يك عنوان به را اش سرمايه و بخرد

 اينطور بايد چرا .بماند مصون سرمايه تلف و ضرر خطر از خواهد مي كه است ناي براي دهد قرار جريان
 نيست فايده  كه جائي حتي و باشد شريك صد در صد ها فايده در چرا )الغرم عليه الغنم  له من( !؟باشد
 منافع داراي را بانك كه نيست الزامي !؟نباشد شريك فايده كسري و ضرر در اما ببرد را اش فايده
 خود است خوب كه دارد وجود اينجا در ديگري هاي حل راه  بنابراين پس .بشناسيم شده ينتضم

   .)1( بدهيد توضيح بيشتر جنابعالي

  پاسخ و پرسش
 را نقد جنس كه است جايز شرعا آيا ؟است چگونه شرعا نسيه و نقد بهاي بين گذاشتن اختالف : سؤال 

   ؟تومان دوازده بگوئيم شد نسيه همينكه اما ،بفروشيم تومان ده به مثال
 كه است اين باب از بلكه دهيد مي قرار سود پولتان براي شما كه است اين باب از نه آن ولي ،بله : جواب

 مختار هم را نقدتان جنس شما .ارزان يا بفروشد گران را  جنسش كه دارد اختيار مالك كلي طور به
 فروشند مي گرانتر را نسيه جنس معموال .شود نمي ربوطم ربا به اين .ارزان يا بفروشيد  گران كه هستيد

  اينجا .شود نمي احتساب مدت روي قيمت اضافه ولي
  

   : پاورقي
 كه دادند توضيح خالصه طور  به را خود قبلي بيانات از قسمتي بازرگان مهندس آقاي اينجا در.[ 1

 ،بانك جانب از نسبي رخط پذيرش و خاص شرايط با ها سفته در متعهد بودن نفر يك ،آن اساس
   ].بانكهاست در مشاركت روش برقراري نيز و مردم وسيله به وام تعاوني  شركت تشكيل همچنين
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 كسي اگر . ] است نرخ تعيين مسئله ،ديگر و [ است مالك اختيارات دائره مسئله يكي . است مطلب دو 
 بفروشد نقد به ،تومان بيست و صد  اش ماهه شش قيمت و است تومان صد نقدش قيمت كه را جنسي

  ؟نه يا دارد اشكال ،تومان بيست و صد
  .كرده گرانفروشي -
 گران ندارد حق  هم خريدار و بفروشند گران ندارد حق فروشنده طبيعتا گوئيم مي ما وقت يك  -

 معين نرخ آيد مي حاكم ،دارند حقي چنين اينها اينكه عين در گوئيم مي وقت يك و ،بخرد
  تحت را اسعار كه هست هم البالغه نهج در نرخ تعيين مسئله .است ديگري  لهمسئ اين .كند مي
 يا بفروشد گران را جنس ندارد حق ابتدا از كسي كه است اين از غير مسئله اين اما .بگيريد نظر

 اختيارات حدود مقدار اين .است باطل به مال  اكل ،است حرام اصال فروخت گران اگر و بخرد گران
 واقع در شود اضافه جنس قيمت به مقداري آن در است ممكن كه نسيه  مسئله .اند نبرده بين از را

 كسي اگر اما .است ها نسيه گرانها هميشه عمال اينكه گو است مالك اختيارات دائره به مربوط
 من را اين بگويد اينكه مثل كند مي پيدا اشكال ،بكند حساب قرض بابت را اضافه مبلغ آن بخواهد

 ،گيرم مي ماه شش از بعد ،گيرم نمي تو از اكنون را نقد اين  ولي تومان هزار به فروشم مي نقد تو به
 شود مي  كه ،است اين نسيه روح بگوئيد خواهيد مي شما گيرم مي تومان دويست و هزار  آنگاه ولي
 اين نسيه ماهيت بگوئيم اينكه  آن و شود مي ربا به تبديل نسيه صورت يك در ديگر عبارت به ربا

 و هزار نسيه به فروشم مي را آن من وقتي .است  تومان هزار مثال جنس واقعي قيمت كه است
 ماه شش مدت را تومان هزار اين ولي تومان هزار به ام فروخته االن را  آن واقع در ،تومان دويست

   اعتبار اين به تومان دويست و گذارم مي قرض ،طرف نزد در
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  .گيرم مي
   ؟چيست سند و اسكناس بين فرق : سؤال

 است دليل فقط سند زيرا ندارد  ماليت سفته يا سند يا قبض و دارد ماليت اسكناس گويند مي : جواب 
 اين نتيجه .دارد ماليت خودش اسكناس ولي ،نيست سند خود دارد ماليت آنكه و ديگر ء شي براي
 تلف او دست در اسكناس اگر ولي ،نشده تلف مالش ،شود تلف شخص دست در سند اگر كه شود مي
 امر واقعيت ،برود بين از سفته آن و بگيرم سفته كسي از من اگر يعني ، است شده تلف مالش ،شود
 گفت شود نمي بنابراين .است  رفته بين از من مال ،برود بين از و بگيرم اسكناس اگر ولي نكرده تغيير
  .دارد مالكيت خودش سند

 عمل اين حكم ماه دو ،تومان صد هزار ماهه يك ،تومان هزار نقد شدفرو مي را جنسي كسي : سؤال 
  ؟چيست

 را چيزي من كه وقتي  يعني .است تعيين عدم مشكل آن و دارد اشكال ديگر جنبه از اين : جواب 
 مدت اين به كه باشد مشخص بايد است نسيه اگر و نسيه يا است نقد كه باشد مشخص بايد فروشم مي

 ،دهم مي تو به را جنس اين االن من بگويم اينكه اما .قيمت آن يا است  قيمت اين به مدت آن يا است
 و است باطل قطعا ،اينقدر ،آوردي  ماهه دو اگر ،اينقدر آوردي ماهه يك اگر ،بده اينقدر ،آوردي نقد اگر

   .است تعين عدم و غرر بلكه نيست ربا هم بطالنش منشأ
   ؟است استثمار ربا ماهيت گفت توان مي آيا : سؤال
 .بيگاري مثل نباشد ربا ولي باشد استثمار چيزي است ممكن .است مسئله دو استثمار و ربا : جواب
 به تجاوز يعني است ظلم ربا گويد مي قرآن كه طور همان .است استثمار نتيجه همان البته ربا نتيجه
  ديگري حق
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 ربا ظلمي هر  ولي است ظلم ربا .نيست قذيح ،برد مي كه آنچه به خوار ربا ديگري عبارت  به .است 
  .نيست

 يك خواستم مي بنده ،كردند  اسكناس نتيجه در و موزون و مكيل درباره كه استداللي مورد در : سؤال 
  يك موزون و مكيل كه بوده تصور اين به كردن جدا معدود از را موزون و مكيل اصوال كه بدهم توضيح
 ،مشخصات ،بنابراين .كند مي مشخص را مقدارش وكيل وزن قطف كه است همگني و يكنواخت كاالي

 واقع در كه حالي در ،نيست اينطور معموال معدود در و است يكنواخت ] آن افراد [ كيفيت و مرغوبيت
 مرغوبيت اينكه حسب بر ،هستند موزون و مكيل كه چيزهايي آن در زيرا  نيست درست استدالل اين
 كه هستند معدودهايي و ،باشد ديگري برابر دو قيمتش يكي تواند مي نسج يك از ،باشد اندازه چه تا

 حاال فروختند مي اي دانه را پرتقال يا مرغ  تخم كه بود مدتها مثال شوند مي موزون به تبديل گاهي
 معدودهايي اكنون عالوه به .است موزون به تبديل قابل هم معدود بنابراين .فروشند مي كيلويي

 .آيد مي  بيرون كارخانه از كه اجناسي كلي طور به و كوال كوكا مثل يكديگرند شبيه ناعي كه سازند مي
  .گيرد قرار مالك نبايد و ندارد علمي پايه معدود و موزون و مكيل استدالل من نظر به بنابراين

 تأسيس تاريخچه زيرا است  اعتباري اسكناس ارزش .است ساده خيلي من نظر به هم اسكناس مسئله 
 جاي به گاهي صرافها ،بانك تأسيس از قبل .است  كرده روشن را مطلب اين اسكناس ايجاد و نكبا

  تومان صد من اگر مثال .دادند مي طرف به قبضي بودند معتبر چون ،بدهند را افراد امانتي پول اينكه
 آن و بگيرم او از را تومان صد آن اينكه جاي به ،بخرم جنسي خواستم مي و داشتم صراف نزديك
  را جنس
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 شناخت مي را صراف چون فروشنده و دادم مي فروشنده  به داشتم صراف آن از كه را قبضي ،بخرم 
 آن و ،دولتي و قانوني شكل كار اين و تندگرف را صرافها جاي آمدند پديد بانكها  وقتي .كرد مي قبول
 چيز يا و نقره يا طال يا حاال تاس ارزشي يك نماينده اسكناس  بنابراين .كرد پيدا اسكناس شكل قبضها
 مطهري آقاي  كه تفاوتي آن و است سفته عينا .دارد اعتبار كه نيست اسكناس خود حال هر به .ديگر

 واقع ،رفته بين از ،بسوزد مثال اسكناس اگر ولي نرفته بين از اعتبارش شود پاره سفته اگر كه فرمودند
 داشته خاص هاي اجازه اگر رفته بين از كه بداند دولت و برود بين از اگر هم اسكناس .نيست اين امر

 در صورت اين در زيرا كند نمي را كار اين ولي بدهد او به اسكناس آن جاي به پولي دارد حق ،باشد
  .دهد نمي قرار معامله مورد را  اسكناس كسي هيچگاه بنابراين .شود مي اختالل ايجاد اجتماع

 فقها .گفتيم اشاره طور  به ما كه بود مطلبي همان ،گفتند موزون و مكيل به راجع كه آنچه : جواب 
 استنباط اينچنين ظواهر روي از ،احاديث و اخبار  متون از آنها .كنند نمي فكر ها فلسفه روي هيچگاه

 .نيست ] حرام [ موزون و مكيل غير در و است حرام موزون و مكيل در فقط  معاملي رباي كه اند كرده
 چه بگويد كسي اگر و نكنند فكر ها فلسفه روي اساسا مسائل اينگونه در كه دارند مدتع حتي فقها
 گفتيم ما .كنيم مي پيروي نصوص از ما و  گفته چنين ما به نصوص ،نكند فرق گويند مي ؟كند مي فرقي
 از مقصود ولي .رفته كار به مسامحه اندكي نصوص همان از استنباط در كه كنيم مي استنباط چنين

 .داد آن به كلي صورت توان مي  صنفش يك در اقل ال كه است جنسي ،نصوص در موزون و كيلم
   توجه مورد باشيم داشته گندم گونه دو مثال ] باشد  نوع دو [ است ممكن جنس يك گفتيد اينكه
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 گندم گفت و داد آن به كلي صورت شود مي يعني است اينطور صنفش  يك در اقل ال ولي هست
  .كميت روي برد را حساب توان مي ،داد آن به كلي  صورت بشود كه مينقدره .خراسان

 نه مقصود ،اند آورده را معدود مسئله كه روايات آن كه كرديم استنباط اينطور ما معدود درباره و 
 و مكيل به تبديل احيانا و تقديرند قابل كميت با  يعني اند موزون و مكيل قبيل از كه است معدودهايي

 را آنها كه است شتر و اسب قبيل از معدودهايي مقصود بلكه .مرغ تخم  مثل ،شوند مي هم موزون
  .كند نمي صدق آنها مورد در زياده و كرد معين كميت با شود نمي

 مطلب بنابراين كه گفتيم بلكه  است اسكناس خود مال ماليت حتما كه نگفتيم ما .اسكناس مسئله اما 
 .است موضوع يك يعني بدهد نظر آن روي فقيه كه نيست  امري و ستا اقتصادي امر يك اين .است
 خودش و است سند يك منزله به هم اسكناس اينكه يا دارد ماليت واقعا خودش  اسكناس آيا اينكه
 واقع در اگر .است اقتصادي امر يك .بدهد نظر آن روي بايد فقيه كه نيست فقهي امر يك ،ندارد ماليت

 در مثال .دارند مي بر دست خود حرف از هم فقها ،دارد را سند  حكم اسكناس كه بشود ثابت خارج و
 هيچ من  عقيده به تمبر مسئله ] كه [ ام نوشته ميالني آقاي رساله حاشيه در خودم من ،تمبر مسئله
 دارد ماليت ريال دو ،ريالي دو تمبر  يك مثال و دارد ماليت خودش تمبر گويند مي اينكه .نيست درست
 ريال دو برساند مرا پاكت خواهد مي كه دولت .دولت براي است  رسيدي منزله به تمبر .نيست حصحي
 در .دارد ماليت تمبر اينكه نه است من پول رسيد ،زنم مي پاكت روي من كه تمبري .بگيرد خواهد مي

   اب اسكناس فرق : گويند مياينطور آنها .باشد درست شما حرف همان كه نيست بعيد هم اسكناس
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 سند چنانچه ،دارم دست در سندي و هستم طلبكار  تومان هزار شما از من اگر كه است اين سند
 و هستم طلبكار تومان هزار شما از من باز يعني رود نمي بين از واقعيت آن  اهللا بين و بيني شود معدوم
 شما واقعا ،كار ناي صرف  به ،داديد من به اسكناس سند جاي به شما اگر ولي .است مديون شما ذمه
 خودتان ذمه شما ،رفت بين از من دست در اسكناس اين اگر ساعت اين از .ايد پرداخته را خودتان دين

 شما كه  نيست اينطور يعني .رفته بين از من مال ،ندهد يا بدهد بخواهد هم دولت .دانيد مي بري را
 اين اينجا در شما چرا ولي .بدهم وا به ديگر تومان هزار من پس ،رفت بين از شخص اين سند بگوئيد

  ؟كنيد نمي را كار
 را كار اين تواند مي دولت .است دولت اسكناس كننده صادر ولي هستم من سند كننده صادر چون -

   ...بكند
 در كه هايي تومان هزار از  تومان هزار كه است اين معنايش ،هستم طلبكار تومان هزار شما از كه من

 كه باشد اينطور اگر .بپردازيد من به را آن بايد  كه شماست عهده به ولي است من مال ،هست بانك
 من پول ،رفت بين از كه قبض ،ايد داده من به را قبضش واقع در من به اسكناس  اين پرداخت با شما
   .برود بين از نبايد
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 مساله  رباوبانک
  
 اطراف در شد جلسات  اين در كه بحثهائي مجموع .شود گيري نتيجه نوعي به جلسه اين در بود بنا 

 برخي روي آقايان از بعضي .شد مطرح مختلف افراد وسيله به موضوعات اين البته كه بود موضوع چند
 كه بود بانكها ضرورت مسئله ،مسائل از يكي .كمتر قسمتها بعضي روي و داشتند تكيه بيشتر قسمتها

 ضرورت اثبات صدد در و كردند تشريح را مطلب ديگران از بيشتر بازرگان مهندس آقاي جهت اين در
 ولي كردند صحبت مختصر روز يك )1( اينجا در كه طاهري مهندس آقاي همچنين .آمدند بر بانكها

 اول روزهاي همان كه اند نوشته اي جزوه ،اند كرده صحبت مفصل طور  به مهندسين اسالمي انجمن در
 دقيقا گذشته  هفته در تا بودم نكرده پيدا لعهمطا فرصت من حقيقتش ولي دادند قرار من اختيار در

 گو ،است توجهي قابل جزوه يك شان جزوه و اند كشيده زحمت بسيار ايشان من نظر به .كردم مطالعه
  انتقاد .دارم ايشان بيانات بر زيادي انتقادات من اينكه

  
   : پاورقي

  . پزشكان اسالمي انجمن.1
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 و نه يا هست داري پايه  اساسي مطلب يك مطلب خود اصال كه است اين از غير چيزي يك بر داشتن 
  .اند كشيده زحمت ،است توجهي قابل جزوه طاهري  مهندس آقاي جزوه .نه يا دارد توجهي قابل نكات

 آقاي با جهت اين در حال  عين در ،است بانك به حمله متوجه بيشتر تيغشان لبه اينكه با ايشان 
 تأييد را خاصي ضرورت يعني كنند مي تأييد را بانكها ضرورت كه هستند شريك بازرگان مهندس

 از بهتر بازرگان مهندس آقاي ،بانكها ضرورت مسئله در البته .كنند نمي  نفي كلي طور به و كنند مي
 حواله نظر از را بانك انسان  وقت يك .بانكها اصلي مسئله در مخصوصا كردند تشريح را مطلب ديگران

 اينها بانكها اصلي مسئله ولي است مشروع اينها كه است  درست .كند مي بررسي چيزها اينطور و پول
 كه است  اين آيد مي دست به مجموع در كه آنچه .نيست اينها كرده بانك را بانك  كه آنچه نيست
 ،نه يا آورده وجود به جديد عصر بگوئيد توانيد مي را ضرورت اين حاال .است ضرورت يك اصلي مسئله

 جامعه در چيزي چنين حال هر به .بودند نكرده حلش  ولي بوده هم قديم عصرهاي در رتضرو اين
  .هست امروز

   است رابط يك بانك 
 پر شود مي وسيله چه به را جا آن ديد بايد بعد و ماند مي خالي جايش نباشد اگر كه بانك عمده مسئله
 به و طرف يك از ها سرمايه كردن جمع ميان است  واسطي و رابط يك بانك كه است مسئله اين كرد
 و روش در  بانك اينكه لو و كه داد انصاف بايد را اين يعني .ديگر طرف از انساني  نيروهاي انداختن كار

 جهت اين حال درعين ولي دهد مي  هم انجام و بدهد انجام ظالمانه كارهاي سلسله يك خودش عمل
  كه كرد انكار نبايد هم را
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 آنها از بيشتر و بانكي سهام صاحبان خود جمله از مردم از عده  يك كه دهش سبب بانكها همين 
 هم اگر و نيستند بياندازند جريان به را پولها اين اينكه اهل خودشان و دارند راكدي پولهاي  كه مردمي

 بانك وسيله به را خود پول [ اندازند مي  جريان به كوچك خيلي طرحهاي يك در بياندازند جريان به
 معطل واقع در هاي سرمايه مقدار يك طرف يك از يعني . ]بيندازند  جريان به توجه قابل طرحهاي در
 يك با را كارهائي  سلسله يك اند آماده كه هستند انساني عاملهاي يك ديگر طرف از و هست كار  بي و

 يك از .دارد يرابط نقش يك اينجا بانك .ندارند را سرمايه آن خودشان و بدهند انجام هائي سرمايه
 كه كند مي تشويق را آنان دهد مي آنها به كه سودي يك با و كند مي  جمع را مردم هاي سرمايه طرف

 كه ديگري افراد ديگر طرف از .بگذارند بانك در سپرده يا انداز پس نام به مثال در را اضافيشان  سرمايه
 خودش سرمايه همان بانك .كنند مي اجعهمر بانك به ،دارند سرمايه به احتياج و كنند كار خواهند مي
 از بيشتر سودي با البته ،دهد مي قرار اينها اختيار در كرده جمع كه كوچكي  هاي سرمايه عالوه به را

 كند مي تأمين راه  همين از هم را خودش منافع كه ،دهد مي ها سرمايه صاحبان به كه سودي مقدار
 به كه است اين نتيجه و دهد مي انجام  اي گيرانه سخت و ظالمانه روش يك با را خودش كار البته

 باشد بايد و است ضروري بانك گويند مي كه اشخاصي .افتد مي  جريان به اقتصادي كارهاي اصطالح
  وسيعي بسيار سطح يك در اقتصادي كارهاي آيا نباشد بانك اگر حاال .كنند مي  استداللي چنين
   .است چيزي چنين نكهابا اصلي مسئله ؟نه يا شود مي متوقف
 به كه جهتي همان از آنهم است بانكها ضرورت مسئله داشتيم اينجا در ما كه مسائلي از يكي بنابراين
   قسمتهاي .دارد ارتباط حتما ربا مسئله
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 كه نيست اصلي  مسئله بانك خود براي ،گفتند بازرگان مهندس آقاي كه همانطور بانك كار ديگر
 تشكيل كارها آن براي هيچگاه بانك .دهد انجام را كارها آن فقط ولي باشد بانك بگويد كسي
 .دارد وجود ضرورتي چنين پس .است كار همين در هم سودش و شده تشكيل كار اين براي ،شود نمي

 كرد  عملي ربوي شكل غير در و موجود شكل غير در را ضرورت اين شود مي آيا ببينيم  كه ماست بر و
  .نه يا

   ربا حرمت فلسفه 
 چندان هم مسئله اين در ؟است ممنوع ربا چرا اصال .رباست ممنوعيت فلسفه اساسا ديگر مسئله
 در ايشان كردم استفاده بازرگان مهندس آقاي  بيانات از من كه آنطور .نبود افراد ميان نظري وحدت
 اگر اساسا ينكها به راجع يعني .است بانكها ظالمانه روش روي شان تكيه بيشتر ربا ممنوعيت مسئله
 اين خود ،بگيرد سودي بخواهد و ،قرض صورت به ولو دهد قرار ديگري اختيار در را اي سرمايه كسي
 .نكردم س احسا ايشان بيانات در چيزي ،است  ظالمانه عمل يك ،زياد چه و كم چه ذاته حد في عمل
 خود آيا اينكه اما ،كنند نمي لقبو شرعي تعبد يك عنوان به اصطالح به ،كنند نمي  قبول را ربا هم اگر
 ،نه يا هست طبيعي غير آسانتر  روش به بلكه سختگيريها آن با بانكها ظالمانه روش آن به نه كار اين

 ،دهد قرار ديگري اختيار در كمي بسيار سود با ،قرض عنوان  به را پولي كسي اگر .نشد واقع بحث مورد
 ظالمانه و طبيعي غير و مشروع نا كار يك ،كرده منع شارع اينكه از نظر قطع ،ذاته حد في كار اين آيا

  ؟ندارد ممنوعيتي يا است
 خوب .است استثمار خواري ربا اساسا كه بود استثمار كلمه روي شان تكيه خود بيانات در ...دكتر آقاي 

  يا  كمش استثمار كنيم قبول اگر را بيان اين
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 ايشان ولي .نيست جايز شد كشي بهره و استثمار كه قدر همين .كند نمي فرق .است ممنوع زيادش 
  .است استثمار گرفتن ربا چرا كه ندادند مطلب اين اطراف در زيادي توضيح

 نظريه    آند سود توليد تواند نمي سرمايه : اول
 است سرمايه كه جهت  آن از سرمايه اساسا كه بود مطلب اين بر متكي بياناتشان همه بهشتي آقاي
 هيچ به سرمايه .بس و است كار به مربوط فقط و فقط ارزش و سود يعني .باشد داشته سود تواند نمي
 ايشان آنوقت .است طبيعي غير است سرمايه سود كه هم ربا بنابراين .كند سود توليد تواند نمي شكل

 عتمنف توليد كه است  سرمايه كه است اين امر ظاهر اسالم نظر از كه بودند مواردي آن توجيه مقام در
 اينطور بيانشان بازرگان مهندس آقاي .هست سود  هم بيع در خوب .شدند بيع مسئله وارد اول .كند مي
 را سود آنطور. » الربوا حرم و البيع اهللا احل « : گويد مي قرآن و نيست  مخالف سود با اسالم : بود

 )بهشتي دكتر آقاي( ايشان اما .دهد نمي توضيح اين از بيش ديگر .نبريد را سود اينطور ،ببريد
 عبارت كار آن كه كار نوعي از است عبارت بيع حقيقت و ،بس و است كار مال سود اساسا« :گفتند مي

 ناچار .باشد هم موزع اصطالح به خودش تواند نمي هميشه كننده توليد زيرا .توزيع  تصدي از است
 بيع .هستند موزع اينها كه ،كننده مصرف و كننده توليد  ميان باشند واسطه ديگري افراد دارد ضرورت

 ولي .دانسته مجاز را آن شارع كه است اقتصادي مفيد فعاليت نوعي واقع در ،كرده تجويز آنرا اسالم كه
  .» باشد داشته سود تواند نمي سرمايه و .است سرمايه سود ،نيست كار كه ربا

 همان روي نداشتند  باره اين رد وسيعي بيان گواينكه را اجاره مسئله خواستند مي ايشان همچنين 
  به .بكنند توجيه سرمايه استهالك اساس
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 كه جهت آن از خانه كه اينست نه ،گيرد مي االجاره مال ملك صاحب اينكه« : گفتند  كه ترتيب اين 
 كار يك است سرمايه كه خانه خود كه  است جهت آن از بلكه ،دارد سودي ،است سرمايه و است خانه

 وقت يك .بيع شود مي اين .كند مي منتقل ديگري به يكجا انسان را كار وقت يك .تاس يافته تجسم
 .رود مي بين از و شود مي مستهلك تدريج به كار اين چون .كند مي منتقل تدريجا را كار  انسان هم

 را اي خانه من كه وقتي .اجاره شود مي  اسمش كند مي منتقل ديگري به تدريجا را كار انسان كه وقتي
 تومان هزار صد كه خانه قيمت واقع در .است سال پنجاه مثال  عمرش خانه اين ،دهم مي اجاره شما به

 اين  من كه وقتي واقع در .تومان هزار دو سالي شود مي .گردد مي تقسيم سال پنجاه  اين روي است
 اجاره خود و .ام فروخته شما  به را آن پنجاهم يك ،دهم مي اجاره شما به سال يك مدت براي را خانه
  .»ديگري  به كار محصول فروختن ،است فروختن نوعي

 ربا متحر فلسفه ايشان نظر از بنابراين و .كنند توجيه خواستند مي راه همين از ايشان هم را به مضار 
  .ندارد سود كليطور به سرمايه كه است اين

   باشد داشته سود تواند نمي قرض و است قرض ربا :دوم هينظر 
 آن از سرمايه كه نبود اساس  اين بر نظرمان ،كرديم مي صحبت زمينه اين در كه اول روز ودمانخ ما

 نه يعني .باشد درست تواند نمي هم توضيحات اين ما عقيده به .ندارد سود است سرمايه كه جهت
  ئلهمس ما .كرد توجيه شود مي شكل اين به را مضاربه نه و ،است سرمايه  استهالك ميزان بر اجاره

 است قرض كه جهت آن از  قرض و ،است قرض ربا ماهيت كه كرديم بيان اساس اين بر را ربا حرمت
   وام يعني .باشد داشته سود تواند نمي
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 در كه حالي در اما باشد داشته سود تواند مي سرمايه كه بوديم معتقد .باشد داشته سود تواند نمي
 جريان در كه سرمايه عيني وجود يعني .بازرگاني غير يا بازرگاني ،جرياني نوع هر حاال .است جريان
 در كه وقتي در سرمايه عيني وجود كه است اين هم طبيعي  قاعده .باشد داشته سود تواند مي است

   .اوست به متعلق سود ،باشد كسي هر ملك ،دارد سود و است جريان
 ،دارد سود اگر .است جريان در و اوست ملك .نشده خارج سرمايه صاحب ملك از سرمايه ،مضاربه در
 قرض طبيعت اما .نيست مربوط عامل به و است او  متوجه دارد اگر هم زيان .است سهيم سود در

 عهده و شما به كنم مي تمليك را خودم مال يعني .ضمان به كنم مي شما  به تمليك من كه اينست
 ملك مال  آن عيني وجود ،مكرد تمليك كه ساعتي همان از .دهم مي قرار خودم مديون را شما

 گيرنده قرض كه شما بر ،شود مي وارد مال اين بر كه زياني دليل همين به و .من ملك نه شماست
 به گفت خواهم ،رفت بين از و شد تلف دادي من به كه پولي بگوئيد من به اگر و ،است وارد هستيد

 بر ضمانش كه دليل  همين به .ستمه طلبكار تو عهده از االن من ،نبوده من مال ،نيست مربوط  من
 دهنده قرض ملك از يعني .نيست مقرض از باشد داشته سودي اگر هم سودش ،نيست مقرض عهده
 .است گيرنده قرض به متعلق باشد داشته اگر هم سودي .شده وارد  گيرنده قرض ملك در و شده خارج
 الحسنه قرض ،بدهد  قرض خواهد مي انسان اگر اينكه و را بودن عقيم كند مي اقتضا قرض طبيعت  پس
 را پولي هم من اينكه .باشد الحسنه قرض ،دهد مي  قرض اگر يا و ندهد قرض انسان بايد يا يعني .باشد

 من مال اش عيني وجود كه پول آن از هم و بدهم قرار طرف ذمه در و بياوريم در قرض حالت به
 ما كه ديگر توجيه يك  هم اين .ظالمانه تاس كاري حقوقي طبيعت نظر از اصال ،بگيرم سود نيست
   .كرديم
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   .باشد داشته سود تواند نمي دارد قراردادي ارزش چون پول :سوم هينظر
 تواند نمي ربا اينكه در ايشان .اند گفته هم ديگران البته كه دارند سومي توجيه طاهري مهندس آقاي
 روي شان تكيه بهشتي آقاي .سرمايه تماهي نه است  پول ماهيت روي شان تكيه ،باشد طبيعي سود

 سود تواند نمي سرمايه اصال گويند مي .كاال يا باشد پول سرمايه اينكه از  اعم است سرمايه ماهيت
 آقاي .باشد داشته سود تواند نمي قرض نوع گفتيم .بود قرض ماهيت روي مان تكيه ما .باشد داشته

 به .كاال نه باشد داشته سود تواند نمي اساسا  ولپ كه است پول ماهيت روي شان تكيه طاهري مهندس
 از مقصودشان و ،اي مبادله ارزش نه و است واقعي ارزش نه پول ارزش اساسا گويند مي كه معني اين

 ،نيستند مبادله و مالكيت  قابل ولي است ضروري انسان زندگي براي كه است چيزهايي واقعي ارزش
 اشيائي ،اي مبادله ارزش از مقصودشان و .است واقعي  ارزش داراي گويند مي را اينها .نور و هوا مثل
 به  آن تهيه در انسان دست و باشد مي انتقال و نقل و مالكيت قابل و است مفيد  انسان براي كه است
 ارزش نه و دارد واقعي  ارزش نه گويند مي را پول ولي ،شده ساخته كاالهاي همه مثل ،افتاده كار

 .مبادالت تسهيل براي اند شده قائل آن براي قراردادي  ارزش يك ،است قراردادي مرا يك .اي مبادله
 تفسير در كه است غزالي به متعلق شده ابراز شكل اين به زمينه همين در كه  بياني ترين قديم شايد

 توليد كه احتياجش بر زائد  كاالي ميان مبادله به داشته احتياج بشر اساسا .شده نقل او از هم الميزان
 ناگزير .خواهد مي پارچه و دارد گندم مثال .بوده  ديگران دست در كه احتياجش مورد كاالي و كرده
 بخواهند  پارچه كننده توليد و گندم كننده توليد هميشه اگر اما .شود مبادله  پارچه با گندم بايد

  كنند پيدا را همديگر
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 اين رفع براي .شد خواهند مشكالتي با جهموا باشد داشته احتياج ديگري كاالي به يك هر كه 
 آن به و باشد رابط و واسط كه كردند پيدا را چيزي ،كرد پيدا تكامل  اندكي جامعه كه بعدها مشكالت

 گويند مي ] طاهري  مهندس آقاي [ .است پول آن و ،كند آسان را مبادالت اينكه براي دادند  ارزش
 قراردادي امر و است قراردادي امر يك ،نيست ايهسرم واقع در ،است پول كه جهت آن از پول
   .باشد جامعتر كه خوانم مي را ايشان خود عبارت باشد الزم اگر حاال .باشد داشته سود تواند نمي

   صحيح نظريه
 همان جز نتوانستم من و .شد ذكر اينجا در ربا ممنوعيت براي كه اي فلسفه اصطالح به چند بود اين

 در كه اينجا در و .بدانم قبول قابل را ديگري  فلسفه ،كردم طرح و رسيده خودم نظر به كه اي فلسفه
  .كنم مي قضاوت خودم نفع به ،كنم مي  قضاوت مختلف نظريات مورد

   :ها نقض ماده 

   جارها.١
 چرا پس است حرام ربا اگر  اينكه يعني .است ها نقض ماده مسئله است مهمي مسئله كه ديگر مسئله

  ؟نيست حرام رباست مشابه كه ديگري چيزهاي
 كرايه .است پول كرايه ربا گويند مي كنند مي تجويز را ربا كه كساني .است اجاره ها نقض ماده از يكي 

 اگر و .باشد جايز دنيا در نبايد اي اجاره هيچ نيست جايز اگر .نيست جايز يا و است جايز يا گرفتن
 براي  كه هائي فلسفه آن اساس بر ؟خانه كرايه يا باشد پول كرايه كه كند مي فرقي  چه است جايز

   آقاي نظر اگر .كند مي فرق اشكال اين جواب ،شد گفته ربا حرمت
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 ،ندارد ارزش و نيست  سرمايه كه ندارد منفعت جهت آن از پول : گويد مي بخواهيم را طاهري مهندس 
 ولي است اعتباري ارزش پول ارزش .دارد واقعي  ارزش كه است ارزش ذي ء شي يك روي اجاره ولي

  اساس بر اجاره كه را بهشتي آقاي نظر آن مخصوصا ايشان .است واقعي  ارزش ،خانه مثال ارزش
 چنين بينيم مي ما هم عمل در .نيست چيزي چنين هرگز اند گفته و كنند مي رد ،است استهالك

" سرمايه ستهالكا تنها  نه دهند مي اجاره كه را چيزها از بسياري اصال .نيست چيزي
 بيكار  مدتي كه را اسبي مثال .هست هم سرمايه آن نفع به كه بساهست بلكه نيست"104  
 خود سالمت براي ساعته چند  حركت اين گويند مي و كند كار ساعتي چند تا دهند مي كرايه ،مانده
 ضرري يعني ايهسرم استهالك اساس بر را االجاره مال  كه ندارد لزومي بنابراين .است خوب هم اسب
 قانون در نه و شرع قانون در نه االجاره مال كه دانيم مي عالوه به .بدانيم آيد مي وارد سرمايه بر كه

 جزء زمان در ضرب استهالك  كل زمان بر تقسيم قيمت اصل كه آيد نمي دست به فرمول اين از عرف
 ربا باب در ما اگر .شود مي شتهگذا ء شي منافع حساب  به و دارد اي جداگانه حساب بلكه ،استفاده
 مبتني استثمار فلسفه چون ،بشود حل تواند نمي قهرا هم اجاره مسئله ،كنيم قبول را استثمار فلسفه

 همان بر بايد هم را اجاره  صورت آن در .بس و است كار مال فقط ارزش كه .است اصل همين بر
 كه دارد مانعي چه گفتيم ،كرديم توجيه ما هك آنطور  ولي .كردند بهشتي آقاي كه بكنيم توجيه اساسي
 ال يا كند مي كار انسان مثل هم سرمايه خود موارد از بسياري در زيرا باشد داشته سود خودش سرمايه

 كمك با انسان همين ،بكند تواند مي كار مقدار يك سرمايه بدون انسان يعني .است انسان كار ابزار اقل
 و ،كند مي زراعت بيل بدون انسان وقتي اينكه اش ساده مثال ،ندبك تواند مي بيشتري كار سرمايه
   با كه هنگامي
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 خودش كه كاري بلكه  نيست يكديگر برابر حال دو اين در كارش محصول ،كند مي زراعت بيل كمك
 كه گرفته صورت بيل روي كه كاري و خودش كار مجموع با است مساوي دهد مي انجام بيل وسيله به
 ساعت يك مثال ظرف در را بيل آهنگر بعد و اند كرده جدا درخت از را چوب كه ستا اين كار آن

 انسان بنابراين كند نمي فرق ،طبيعت در است موجودي ء شي هم ابزار آن اساسا ،نه يا  كرده درست
   .هست هم خودش كار كار مالك و ،هست خودش كار مالك
 موجر ،اجاره در گفتيم .است معلوم ربا و اجاره فرق ،گفتيم ربا تحريم فلسفه مورد در ما كه آنچه بنابر
 هم منافعش پس دهد مي منافع كه است خانه عيني وجود  چون و باشد مي خانه عيني وجود مالك
 آن سود مالك جهت همين به و نيست پول عيني وجود مالك مقرض ،ربا در ولي .است او به متعلق

   .نيست مهم هم دانچن كه بود نقض ماده يك اين .باشد نمي نيز

   نسيه .٢
 ماده در شان تكيه بيشتر كرديم مي  بحث طالب با ما كه هم قديم در .است نسيه مسئله مهم نقض ماده
 معامله و است حرام ربا چرا ؟است نسيه و ربا ميان فرقي چه  كه است اين آن و بود نسيه مسئله ،نقض
 ميان كند نمي  فرقي هيچ واقعيت در و عمل در ازير است مهمي اشكال ،اشكال اين ؟نيست  حرام نسيه
 اينكه و ،بكشد خود پول روي  مبلغي و معين مدتي ظرف در بدهد ديگري به را پولش كسي اينكه

 .است همان واقع در اين .بكشد آن قيمت روي مبلغي و بفروشد معين مدت يك به نسيه را كااليي
  فروشم مي ماهه شش ،تاس تومان هزار قيمتش كه را كااليي من كه وقتي
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 هزار  به فروشيم مي شما به را اين من(( : گويم مي اينطور كأنه واقع در ،تومان  بيست و صد و هزار به 
 ربا واقعيت همان نسيه واقعيت  پس ))تأخير ماه شش اين بابت عالوه تومان بيست و صد و ،تومان
   !است
 موارد بعضي در لهذا .كند نمي فرقي و ندارد ليح راه كه بودند معتقد ظاهرا بازرگان مهندس آقاي
 به است ظالمانه غير رباي اصطالح به و نيست ظالمانه  كه كنند تجويز را ربا نوعي تقريبا خواستند مي

 ،نباشد ظالمانه ربا روش كه وقتي .است طور همان هم اين و كرده تجويز را نسيه اسالم اينكه دليل
 ها نسيه بعضي مثل ربا نوع اين بلكه نيست منتفي موضوع  اصل يعني شود مي نسيه مثل تقريبا

   .شود مي
 آقاي استدالل .اند آمده بر نسيه مشكل حل مقام در دوشان هر بهشتي آقاي و طاهري مهندس آقاي

 يادداشتهاي متن روي از نيست بيشتر سطر چند چون .نشدم متوجه درست من را طاهري مهندس
 كه ربا به راجع دارند بياني ايشان .نه يا كرد توجيه شود مي ببينيم تا مخوان مي آقايان براي ايشان
   : گويند مي .است بهشتي آقاي بيان به  نزديك

 ،تعريف موجب به شده تحريم اسالم در كه مصطلح معني به ربا و .است شدن زياد معني به لغت در ربا
 هم كاالي دو مبادله يا باشد پول با ولپ مبادله تواند مي كه )1( است مثلين مبادله در اضافه اخذ

 و  است مختلف جنس دو متقابل مبادله كه بيع خالف بر ،اضافه مقداري گرفتن با مشابه و جنس
  و كاال مبادله يعني ،باشد  پول طرف يك است ممكن بيع در .است ملحوظ مبادله آن در طرفين منافع

  
   : پاورقي

 و خريد يعني معامله اصال  كه قرض در اال و است جايز معاملي رباي در فقط تعريف اين البته:استاد.1
  .نيست فروش

 

 ٧٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   .باشند كاال طرف دو هر است ممكن و ،پول 
   :گويند مي  پاورقي در ،است مشابه و همجنس كاالي دو مبادله ربا گويند مي كه آنجا و
 طبعا كه اقساطي و نسيه صورت  به مختلف كاالهاي فروش و خريد كه پيداست خوبي به تعريف اين از

 ربا ،كنند مي تصور بسياري كه آنچه عكس به ،بپردازد بايد نقدي قيمت از بيش مبلغي خريدار
 وقتي و ،كاالست و پول مبادله ،نسيه فروش و خريد ولي است مثلين مبادله ربا زيرا شود نمي محسوب

 كرده دريافت را قيمت تمامي اينكه بدون دهد مي قرار خريدار اختيار در را كاال تمامي فروشنده كه
 نشده  پرداخت پولش كه كاال از قسمت آن كرايه بابت چيزي ،امتياز اين مقابل در طبعا ،)1( باشد

 قيمت از معيني درصد صورت  به اگر حتي شود توافق تواند مي طرفين بين نحوي به كه است طلبكار
 طور به بار يك كاال كه گفت توان مي مسئله ناي توجيه در .دارد بهره نرخ به شباهت كه باشد كاال

 و شد خواهد مستهلك تدريج به يا و شود مي مصرف يا ،خريدار دست در  كه شود مي فروخته قطعي
 گردش دائما خوار ربا دست در معيني پول كه حالي در ،است مجدد توليد مستلزم آن مجدد  فروش
  .دارد ربوي

 را آن نصف مثال كه  طوري به بخرد نسيه را جنسي كسي اگر كهاين آن و اند كرده خاصي فرض ايشان 
  بخرد نقد
  

   : پاورقي
  . باشد نكرده دريافت چيزي است ممكن.1
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 را كاال نصف واقع در و نداده فروشنده به را پول تمام ،خريدار صورت اين در ،نسيه را ديگر نصف و 
 گيرد مي  صورت وقت آن معامله واقع در .دهش مالك را كاال تمام صورت حسب به  اينكه ولو شده مالك

 ،دهد مي كه قيمتي اضافه آن پس .بپردازد ماند مي باقي وي نزد در كه را كاال ديگر نصف آن پول او كه
  .است نشده فروخته قطعي طور به هنوز كأنه واقع در و نداده را پولش كه است كاال از مقدار آن كرايه

 در ،نشده داده پول هيچ كه جايي در نسيه معامله در كه بگوئيم اينطور دباي بپذيريم را توجيه اين اگر 
 يعني ،بپردازد را پول خريدار كه گيرد مي صورت واقعي فروختن آنگاه .نشده فروخته كاال اساسا واقع
   .دهد مي كرايه دارد او ،مقرر مدت تمام در و .مدت آخر
 مصرفي كاالي ،كاال يك . نيست اي كرايه ،كاالها ههم زيرا كرد توجيه اينطور را نسيه توان نمي ولي
 و خرد مي نسيه طور به را ميوه نظير جنسي كه  كسي .است كردنش معدوم به اش استفاده يعني است
 گفت شود مي آيا ،بدهد خواهد مي ديگر ماه شش مثال را پولش و كند مي  مصرف را آن ،خريد از پس
 كرده مصرف را آن  اول روز همان !؟چيزي چه كرايه !؟دهد مي كرايه عنوان به را اضافي پول  آن كه

   .است
  .كرد بيان صورت اين به توان نمي را مطلب بنابراين

 عبارت بيع اصوال گفتند  كه اساسي همان بر باز .كردند توجيه ديگري صورت به را نسيه بهشتي آقاي 
   :گويند مي .ندارد سود هرگز سرمايه و ،كار نوعي از است
  وقتي ،بفروشد و بخرد دائما ،بكند توزيع كه است اين بايع كار نچو
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 در را اضافه اين .كرده سلب خودش از را اقتصادي فعاليت امكان ،فروخت نسيه به را خود جنس كه 
  .گيرد مي  اقتصادي فعاليت امكان اين سلب مقابل
 ميان ،نيست فرقي كار دو اين ميان  واقع در .كند مي فرق ربا زمينه با نسيه زمينه گويند مي پس

 فعاليت امكان سلب مقابل در .است توزيع كارش كه گيرد مي پول  نسيه بابت كسي .است فرق افرادش
 جلو ،دادن قرض با بگوئيم كه نيست توزيع كارش خوار ربا ولي .گيرد مي اضافي پول يك ، اقتصاديش

  .شود گرفته آن جلوي كه است نداشته كاري اساسا .شود مي گرفته كارش
 نوعي تجارت .تجارت و بيع  ميان است فرق اوال .باشد كاملي بيان تواند نمي من نظر به هم بيان اين 

 .نباشد يا باشد توزيع كارش اينكه از اعم باشد موزع نيست  الزم فروشنده .فروختن يعني بيع .است بيع
 در . نيست تجارت ،است بيع خودش هم اين .فروشد مي را آن شود مي كهنه كه هم  لباسش انسان
 نسيه معامله چون كه است  اين بر شان تكيه بهشتي آقاي اينجا .است گري واسطه ،شغل ،تجارت
 اگر .گيرد مي اي اضافه پول فروشنده ،مقابل در ، است گرفته است توزيع كارش كه را كسي كار جلوي

 باشد درست است توزيع و تجارت رشكا كه تاجر براي فقط نسيه معامله بايد ،باشد درست مطلب اين
 زيرا ،نباشد درست ،فروشد مي را اش خانه مثال اتفاقا و نيست تجارت كارش كه تاجر غير براي ولي

 به تواند نمي ،بفروشد نسيه بيشتر قيمت با را اش خانه مثال اگر ،دارد تجارت از غير شغلي كه كسي
 او كه چرا ،گرفتيد مرا توزيع كار جلوي شما ،دادم يهنس شما به را خانه اين من كه حاال بگويد خريدار

   دليل اين پس .ندارد توزيع كار
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 كه است جايز اگر بگويد رباخوار است ممكن عالوه به و .باشد نسيه  معامالت همه شامل تواند نمي
 در و كند  سلب خود از موقت مدت يك براي را اقتصاديش فعاليت امكان ديگران خاطر  به شخصي

 در و كنم مي سلب خودم از را امكان  اين عمر تمام من .هستم فداكارتر او از من ،بگيرد پولي آن اياز
 فرق ،باشد امكانات سلب ،اضافي پول اين گرفتن فلسفه اگر .افتد جريان به او كار تا نشينم مي خانه
 داشته پول تواند مين  امكان سلب نفس ولي .موقت غير يا باشد موقت ،امكانات سلب اين  كه كند نمي
 از پولي ،كردم  فلج را خودم اينكه مقابل در من بگويد بعد و كند فلج را خودش كسي اينكه مثل ،باشد
 در و كنم مي امكان سلب خودم از ] فروشم مي  نسيه شما به را كااليي من وقتي [ ،نه .گيرم مي شما

 را خودم امكان يعني .شما امكان و خودم امكان ميان است مبادله پس .دهم مي امكان شما به ،مقابل
 را امكاني ،دهد مي افراد  به پول وقتي واقعا هم خوار ربا خوب .موقت مدت در ام كرده تفويض شما  به
 اين كارش عمر همه منتهي .دهد مي ديگران  به و كند مي سلب خود از هست خودش اختيار در كه

  .شدبا صحيح تواند نمي  هم توجيه بنابراين .است

   نرخها بر نظارت 
 .كنند نفي را اقتصادي  آزادي يعني اقتصادي ليبراليسم خودشان تعبير به خواستند مي ايشان همچنين

 هم و است درست هم ،نرخهاست بر نظارت و نرخها تثبيت مسئله همان كه داشتند ايشان كه بياني
  .نيست درست ديگر نظر به و است درست نظر يك به يعني نيست درست

 كه باشد آزاد » اموالهم  علي مسلطون الناس « حكم به مالك يك اينكه يعني نرخها آزادي مسئله در 
    اينكه آيا ،ارزان يا بفروشد گران را خودش جنس
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 است قانوني عمل يك  اسالم در ذاته حد في ،بفروشد گران و كند انصافي بي نقد معامله در حتي كسي
 مثال .باشد قانوني حال عين در ولي باشد  حرام عمل يك است مكنم چون ،مشروع گويم نمي ؟نه يا

 كه وقتي جمعه روز )1(» البيع ذروا و اهللا ذكر الي فاسعوا الجمعة يوم من للصلوه نودي اذا « : ببينيد
 وقت آن در انسان اگر و .است قرآن دستور .كنيد رها را بيع و بشتابيد ،شود مي بلند جمعه نماز نداي

 است فرق ؟است قانوني غير و باطل هم اش معامله آيا ولي .شده مرتكب حرامي كار باشد عبي مشغول
 حرامي كار ،كار حال عين در ولي باشد قانوني معامله  اينكه و باشد قانوني غير ،معامله اينكه ميان
 است صحيح  معامله خود ،است انصافي بي اساس بر كه معامالتي .شود مي تفكيك يكديگر از اينها .باشد
 واقعا اي معامله چنين موجب  به يعني گيرد مي صورت مبادله كه معني اين به است قانوني يعني

   .است شده حرام كار مرتكب بايع حال عين در ولي ،ثمن مالك بايع و شود مي مبيع مالك مشتري
 تحريمي منع يعني گرفته  حرام عنوان به را حرام كار يك جلو اسالم كه است موارد از بسياري در

 از كسي مثال .است مضطر معامله در جمله از .است فاسد معامله نگفته و نياورده وضعي منع ولي آورده
 خواهد مي چرا .دارد احتياج آن به كه حالي در بفروشد را اش مسكوني خانه خواهد مي اضطرار روي

 او معالجه براي و شده مريض سخت اش بچه مثال ،كرده پيدا مهمتري احتياج يك چون ؟بفروشد
 شخص اين كه داند مي و دارد پول كه زيدي  يك .ندارد چيزي هم خانه از غير و دارد پول به احتياج
  استفاده سوء او اضطرار از .بخرم را خانه  اين حاضرم من گويد مي ،است مضطر

  
  :يپاورق

  9/جمعه.1
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 ؟نه يا است حرام شخص اين كار آيا .خرد مي آن واقعي قيمت از كمتر قيمتي به را خانه و كند مي 
 شود نمي حاضر  شخص آن ،باشد فاسد معامله اگر ؟صحيح يا است فاسد ؟چطور معامله . است حرام
 اين نتيجه .كند تصرف كرده دريافت  كه پولي در ندارد حق فروشنده ،بخرد هم اگر و بخرد را خانه
 يانصاف بي اين بودن حرام .نيست مضطر نفع به معامله اين بودن  باطل يعني .بميرد اش بچه كه شود مي
 خريدار ملك خانه اين كه است اين آن نتيجه است باطل معامله بگويند اگر اما است مضطر  اين نفع به

 قيمت به را خانه آن بخواهند  خريداران همه اگر .شود نمي فروشنده ملك هم خانه پول پس ،شود نمي
  !؟كند چه اينجا در رمضط پس ،بخرند اصلي قيمت از كمتر

 ،نه يا دارند معامله صحت نظر از يعني قانوني نظر از را آزادي چنين خريدار و فروشنده آيا اينكه پس 
 بر اسالمي حكومت داشتن حق و ،دوم مطلب ،است حرام  ذاته حد في انصافي بي ،است مطلب يك

 بر دليل حاكم داشتن حق ناي خود .است سوم مطلب ،بگيرد را آزادي اين جلو كه نرخها تعيين
 معني ربوي معامله در مثال .كند محدود را آزادي اين دارد حق او و آزادند ذاته حد في اينها كه اينست
 .است باطل معامله اين نكند يا كند منع حاكم اصال .كند منع را ربا معامله حاكم بگوئيم ندارد

  حكومت .است باطل ذاته حد في ،دهد ازهاج چه و كند منع را آن چه حاكم ،غرري معامله همچنين
 فوق قانون طبق ،است مجاز فردي نظر از و ذاته حد في كه معامالتي سلسله يك در دارد حق اسالمي
 پس .بگيرد است داده شارع خود كه را اي اولي  آزادي جلو ،دهد مي تشخيص كه مصالحي روي ،قانون
 كه است اين معنايش اينكه نه اولي طبع حسب به است آزادي اين مؤيد  خودش نرخها تثبيت مسئله
  طبع به آزادي اين .ندارد وجود اي آزادي چنين  پس
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 اين منتهي .كند محدود معين شرايط در را آزادي اين بايد اسالمي  حكومت ولي دارد وجود اولي 
 بايد وقت يك ،باشد محدود نبايد وقت يك ،كند مي فرق مختلف مكاني و زماني شرايط در  محدوديت

 اين از .باشد قائل تسهيل اندكي بايد وقت  يك ،كند تضييق خيلي بايد حاكم وقت يك ،باشد محدود
 جنس اگر اي فروشنده هر : بگويد اينطور توانست مي اسالم مثال .اند داده قرار حاكم اختيار در جهت
 نسيه اگر و است باطل  اش معامله ،بفروشد صد در ده از بيش سودي با چنانچه ،فروشد مي نقد را خود
 ال كلي قانون يك كه نبوده هم درست زيرا نكرده را كار اين ولي .بيشتر نه باشد مقدار فالن ،فروشد مي

   .است داده حاكم به را اختيار اين اما .بكند  وضع ابدي و ازلي يتخلف

   قيمت تعيين در است فروشنده آزادي از ناشي نسيه
 آن به نه البته است مضطر معامالت  نوع از يعني .اضطرار از است اي تفادهاس يك واقع در نسيه معامله
 ال يا بدهد نقد را آن پول تواند نمي كه اينست دليل به حتما ،خرد مي نسيه را جنسي كه كسي شدت
  خاصي شرايط در را مشتري ،است آزاد خود جنس فروش در فروشنده .كند نمي  صرف برايش اقل
 حالت اين از .بپردازد  مدتي از بعد خواهد مي و بدهد تواند نمي اكنون را پول كهاين آن و بيند مي

 بعالوه قيمت نه است قيمت بردن باال نسيه معامله .برد مي باال را قيمت و كند مي استفاده او اضطرار
  تهالب . ]نيست معامله فساد موجب [ ذاته حد في هم نقدي معامله در قيمت  بردن باال .ديگر چيزي
 اشتباه نبايد وضعي  حرمت با را تكليفي حرمت .باشد حرام است ممكن كردم عرض كه طور همان
  كه طالق مثل است مبغوض حرام  يك حد در ولي است تكليفي حالل ،موارد خيلي .كنيم
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 ممكن. » الطالق اهللا عند الحالل ابغض « .لرزد مي الهي  عرش طالق يك با فرمايد مي )ص( پيغمبر 
 اند نگفته چرا ،لرزد مي الهي عرش آن موجب به كه است مبغوض اينقدر كه چيزي بگويد كسي است

 اما نشود واقع خواهد مي اسالم  كه است چيزي طالق كه است اين پاسخ ؟است حرام يا منسوخ
 خواهد مي .بشود واقع گذارم نمي من گويد مي  اسالم گويي كه نشود واقع زور طريق از خواهد نمي

  يعني .است ميان در عاطفه پاي ،است عاطفي پيوند يك چون ،نكنند را كار اين مردم كه باشد طوري
 از است عاطفي روابط كه  خانواده اساس اينكه نه عاطفي روابط اساس بر بماند باقي خانواده خواهد مي
 اعتقاد مريدها كه ستا اين نظير .كنم برقرار را پيوند  اين زور به خواهم مي من بگويد اسالم و برود بين

 است ممكن و .بخوانند نماز سرش پشت تا بدانند عادلش بايد .شود سلب جماعت امام از ارادتشان و
 ،ندارند ارادت كه حاال ولي .ندارند ارادت  خوب آدم اين به مردم چرا كه باشد متأسف خيلي هم اسالم

 [ لهذا .نيست بردار زور ذاته حد في كار اين .مسجد داخل كشيد را  مردم شود نمي پاسبان زور به
 بنابراين .است همينطور هم نسيه معامله .مبغوض و است حالل .الحالل ابغض گويد مي ] طالق  درباره
 من ديگر مطلب ،آن بودن حرام و نامطلوب  مسئله و است مطلب يك معامله يك فساد و صحت مسئله
 .نيست ديگري چيزي خود جنس نرخ تعيين در فروشنده آزادي  همان جز نسيه مسئله كنم مي خيال
 باشد بيشتر  معيني حد از نبايد قيمت كه كند معين نسيه براي قانوني ،اسالمي حكومت اگر البته
  .ندارد مانعي و است قانون فوق قانون
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   بانكها آردن ملي - ها حل راه 
 آقاي و بازرگان مهندس  يآقا سراغ بايد اينجا در مخصوصا .بود ها حل راه مهم مسئله سوم مسئله

 را اصلي ضرورت آن مخصوصا .كردند تحليل و  تشريح خوب را بانك ضرورت كه رفت طاهري مهندس
 يا كردن عمومي مسئله ،اند كرده تكيه يا محتاجان و سرمايه صاحبان  ميان است بانك بودن رابط كه

  .است بانكها كردن ملي
 و ديگران گفتيم و كرديم ذكر احتمال يك صورت به خودمان گذشته بحثهاي در ما را مطلبي 

 است خصوصي هاي سرمايه به مربوط ربا  حرمت اساسا كه اند گفته را مطلب اين نيز مصريها مخصوصا
 از مصونيت و داشتن قطعي سود دليل به ربا كه اينست ربا حرمت  فلسفه زيرا ،عمومي هاي سرمايه نه

 حكم داشتن سود نظر از .دارد را مرغ شتر حالت ربوي ضقر چون .است طبيعي غير ،زيان  هرگونه
 وقتي .كند نمي ضرر هيچوقت بانك لهذا و .دارد را قرض حكم نداشتن ضرر نظر از و ،دارد را مضاربه

 ديگر طبقه يك و باشند نداشته ضرر هيچوقت و ببرند سود هميشه  كه باشند كشور در اي طبقه يك
 طبقاتي فاصله  به منجر امر اين ،باشد آنها متوجه هميشه ررهاض ولي باشند شريك احيانا سود در

 تا باشد شخص گيرنده ربا كه است صورتي در اين .خودش عواقب و لوازم همه با شود مي عظيم بسيار
 ديگر عبارت به و باشند مردم مجموع يعني باشند مردم خود هم گيرنده ربا اگر اما .شود تشكيل طبقه

 دولت خزانه در و شود مي گرفته ربا عنوان به مردم از كه پولي صورت اين در ،باشد دولت يا  حكومت
  مردم خود ميان  به ديگري شكل به و شود مي عمومي بودجه جزء گردد مي جمع
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 هست ربا اينجا در(( : گفتند .كردند  لطيفي تعبير طاهري مهندس آقاي مورد اين در .گردد مي باز 
  هست ربا اينجا در ).)خواهد مي آكل ،اكل. » الربوا تأكلوا ال « : گفته  هم رآنق .ندارد وجود رباخوار ولي
 هستند مردم خود بخورد بايد آنكه .بخورد بخواهد كه نيست كسي چون .ندارد وجود رباخوار ولي

  .مردم خود به گردد مي بر  مردم مال يعني
    : گفتند و گرفتند ايراد ايشان به بازرگان مهندس آقاي
 گويند مي  اي عده كه است سوسياليستي اصطالح به تفكر طرز نوع يك از ناشي بانكها  كردن ملي فكر
 بگوئيم كه است اين مثل .است جايز بكند دولت اگر ولي نيست جايز بكند فرد اگر را كاري هر

 اين .اردند مانعي كند داير دولت اگر ولي نيست جايز بكند داير فرد اگر را فحشائي مركز يا قمارخانه
 بد اگر و ،دولت غير يا دهد انجام دولت كه كند مي فرق چه است بد اگر .نيست بد يا است بد يا كار

  ؟كند مي فرق چه باز نيست
  كه هر كننده داير قمار مورد در .نيست صحيحي مقايسه هم مقايسه و نيست وارد من نظر به ايراد اين

 حال هر در .دارد وجود  حال دو هر در قمار حرمت سفهفل .كند نمي فرق ،دولت غير يا دولت : باشد
 جيب به كسي جيب از شانس اساس بر و جهت بي  پولي كه است باطل به مال اكل قرآن تعبير به قمار

 همينطور هم فحشاء در .باشد مي مغالبه و هيجان مثل رواني ضررهاي  داراي و شود مي منتقل ديگري
 ديگر عبارت به و ندارد  مانعي باشد دولت گيرنده ربا اگر كه نظريه اين طرفداران يعني [ اينها .است

  ربا حرمت براي شارع كه اي فلسفه  آن كه هستند مدعي ] بانكها شدن ملي مدافعين
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 وجود اش فلسفه اگر .ندارد وجود اينجا در اصال ،است طبقاتي  اختالف ايجاد كه است گرفته نظر در 
 كه فروشي  شراب مثل .دولت غير يا بكند را كار اين دولت كه كند نمي فرق البته ،باشد داشته
 كه هستند مدعي اينها ولي .فرد يا بكند را كار اين دولت خواهد مي ،دارد وجود حال هر در اش فلسفه
  .فلسفه نظر از اين .ندارد وجود شكل هيچ  به دولت مورد در ربا حرمت فلسفه

 گويم مي اش فقهي بيان  به من حاال و اند كرده تكيه آن روي مه طاهري مهندس آقاي كه ديگر نظر از 
 به هيچگاه فقها كه است قرار اين از مطلب اند گفته برخي ولي ندارند قبول را اين ما فقهاي البته

  فلسفه با و بشويم كارها فلسفه تابع مسائل در بخواهيم اگر ما كه معتقدند و ندارند كار احكام فلسفه
 طور هر يعني .هستيم نصوص و ادله نوكر ما .ايم كرده و زيرور بكلي را فقه ،بسنجيم را كارها خودمان

 درك را هايش فلسفه موارد بسياري در است ممكن . هستيم آن تابع ما ،كند حكم ظواهر و نصوص كه
 از ،نكرديم درك را اش فلسفه هم موردي در اگر .شويم مي خوشوقت هم خيلي  صورت اين در .كنيم
 ميان است فرقي چه گفتند ...مهندس آقاي كه آنروز لهذا و .فلسفه خاطر به داريم نمي بر دست نص

 نظر از گوئيم مي ما است وقت يك : كه دادم  جواب ايشان به من ،معدود ميان و موزون و مكيل
 .نيست فرقي هم نصوص نظر از كه است همين دارم كه اي مطالعه  خودم من ؟است فرق چه نصوص

 يك ولي .موزون و مكيل ميان و معدود ميان اند گذاشته فرق نصوص نظر از كه كساني اند كرده  باهاشت
 بعد .معدود نه و باشد موزون و مكيل بايد گويد مي صريح ،نصوص .ندارد كاري نصوص به انسان وقت
 فكر طوراين فقيه ،نه .كنيم رها را نصوص پس ،است يكي كه اش فلسفه ؟كند مي فرق چه بگوئيم ما

   .كند نمي
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   يهفق انيب
 استنباط را مطلبي هم  نصوص از ،فلسفه به توجه بدون توان مي احتماال دولت گرفتن ربا مسئله در

 چيزي و ))خصوصيت الغاء(( گذارند مي را آن اسم  كه دارند فقها استنباط نوعي كه است اين آن و كرد
 ما كه شود مي وارد دليلي موردي  يك در گاهي يعني خصوصيت الغاء .العله منصوص قياس نظير است
 اجازه ما به هم عرف حتي اما ،كنيم تجاوز آن از  توانيم نمي بكنيم لفظ ظاهر به جمود خيلي اگر
 تأييد را ما هم عرف خود بلكه نيست بافي فلسفه ما استدالل يعني .بگذريم لفظ ظاهر از كه دهد مي
  .كنم مي ذكر را اعاليش مثال من حاال .است جمود اين گويد مي و كند مي

 جمله از .دارند لفظ ظاهر  به جمود خيلي اينها .بودند جامد اينكه به معروفند خيلي ما اخباريين 
 است ممكن .ام نديده خودشان كتابهاي در من البته خندند مي و كنند مي نقل ايشان بر كه جمودهايي

 او كه شود نوشته ميت كفن در كه است حبمست دانيم مي كه است اين باشند ساخته ايشان بر
 امام حضرت كه است  اين دليلش گويند مي و ،پيغمبر رسالت به و خداوند وحدانيت به دهد مي  شهادت
 محمدا ان و اهللا اال اله ال ان يشهد اسماعيل « : نوشتند اسماعيل فرزندشان كفن در )ع( صادق جعفر
 : بنويسيم بايد بنويسيم را جمله اين خواهيم مي كه كس هر كفن در گويند مي اينها .» اهللا رسول

 به )ع( صادق  حضرت گوئيم مي .نوشت صورت همين به )ع( صادق حضرت چون ...يشهد  اسماعيل
 .بود اسماعيل اسمش مرده چون ...اسماعيل نوشت كه صادق حضرت گوئيم مي .نوشت صورت همين
   !؟...اسماعيل بنويسيم يدبا ما باز ،نبود اسماعيل اسمش مرده اگر حاال
 حكمش كنند مي سؤال امام از .كذا و كذا باع رجل : شده وارد چنين نص در مثال اينكه ديگر مثال

  .است اين حكمش فرمايد مي امام ؟چيست
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 اين باشد زن اگر ،كرد چنين مردي كه دارد حديث در بگوئيم كنيم جمود توانيم مي ما اينجا در آيا 
 سؤال مورد  كه است معلوم .كند مي خصوصيت الغاي خودش عرف گويند مي فقها !؟نيست جاري حكم
   .ندارد خصوصيت اينجا در بودن مرد ولي ،بوده رجل
 با توسعه مقدار اين ولي ،است محدود لفظ ظاهر اينكه با يعني ،خصوصيت الغاي گويند مي را اين

 را ربايي موارد آن در اسالم كه بينيم مي مواردي ما ربا ادله باب در .آيد مي در جور هم عرف متفاهم
  نوعي ،است ديگران حقوق به تجاوز و ظلم ربا» تظلمون ال و تظلمون ال « : كند مي تصريح خود كه

 ربا ولد و والد بين و زوجه و زوج بين گويد مي .داند مي مجاز ،است ظلم باالخره و )1( است استثمار
 احكام كه كنند مي ضميمه را مطلب اين اينجا در .بگيرد ربا تواند مي پسر از پدر مخصوصا .ندارد مانعي
 اگر .است جايز جا يك در ولي نيست جايز جا هيچ ظلم گفت شود نمي .نيست  تخصيص قابل عقلي
 چون .است جايز است ظلم اينكه با اينكه نه نيست ظلم كه شود مي معلوم ،شد جايز جا يك در چيزي
 زوجه و زوج يا ولد و والد ميان در كه است چطور گوئيم مي  آنوقت .باشد زجاي و باشد ظلم تواند نمي
 امروز تعبير  به ربا حرمت اينكه آن و دارد روشني خيلي توجيه ؟نيست ظلم ربا اين و است جايز ربا

 دو حتي بيگانه نفر دو .نشود ديگري  به اجحاف منشأ ،نشود ايجاد طبقاتي فاصله كه است اين براي
 و يكي بدبختي به منجر ،بگيرند ربا يكديگر از اگر است جدا يكديگر از زندگيشان حساب هك برادر

 وجود قوي بسيار  عاطفي روابط يك پسر و پدر ميان اينكه به توجه با ولي ..شود مي  ديگري خوشبختي
  )پسر به نسبت پدر طرف از مخصوصا(دارد

  
   : پاورقي

  . است استثمار نوعي ربائي هر ليو نيست ربا استثماري هر گفتيم چه اگر.1
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 واقع در ،شود مي تقسيم فرزندان ميان او ثروت و ميرد مي پسر از زودتر پدر معموال  اينكه خصوصا و 
 .گذارد مي ديگرش جيب به و آورد درمي جيبش يك از كه است اين مثل ،دهد مي پدر به پسر كه ربائي
 دارند مشترك زندگي واقعا كه اي زوجه و زوج مورد در تاس طور همين .ندارد وجود اينجا در ربا فلسفه

 .است رفتن ديگر جيب به جيب يك از نيز اينها گرفتن ربا .كنند مي خرج يكديگر براي دارند آنچه و
 .نيست وارد من نظر به گرفتند طاهري  مهندس آقاي به بازرگان مهندس آقاي كه ايرادي آن بنابراين

 خصوصيت الغاء آنگونه فقهي نظر از اينكه به دارد بستگي نپذيريم يا ذيريمبپ را نظريه اين اينكه ولي
 خصوصيت الغاء مقدار  اين ما ،نه بگويند فقها از بسياري است ممكن .نه يا بكنيم توانيم مي اينجا در

 عرض مكرر هم امر اين علت .ترسند مي حد از بيش  قياس از فقها چون .است قياس نوع اين ،كنيم نمي
 اتباع و ابوحنيفه .اند كرده قياس از او اتباع و ابوحنيفه كه است بوده غلطي استفاده حد از بيش ام هكرد
 و قياس بر گذاشتند را فقه بناي ،داريم كم اعتماد  قابل حديث و است ضعيف اخبار اينكه بهانه به او

 و سنيها خود طرف از هم ،نيفهابوح قياسي فقه با بود نشده مبارزه اگر و ،كارها  اينگونه و سازي مشابه
 زمينه اين در شيريني داستان سنيها خود .بود نمانده باقي چيزي فقه از ديگر اصال ،شيعه طرف از هم
 قياس هم طبيعي امور در كه گرفتن قياس به بود كرده  عادت آنچنان ابوحنيفه كه اند كرده نقل
 شوخي عنوان به را داستان اين است مكنم حاال آمد مي در آب از مضحكي  چيزهاي گاهي و كرد مي

 شده گندمي جو تازه ريشش كه حالي در سلماني نزد بود رفته ابوحنيفه روزي گويند مي باشند  ساخته
 اين در اتفاقا گفت  سلماني .بكن ريشه از را آنها نيايد در سفيد موهاي اين اينكه براي گفت او به .بود

  پس: گفت .آيد مي در بيشتر صورت
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  كندنش با سفيد موي اگر گفت خود با ،كردن قياس به بود كرده عادت چون !بكن را سياه وهايم 
   .درآيد بيشتر تا بكند را سياه موي پس آيد مي در بيشتر

 .نكند يا بكند خصوصيت الغاي  كه فقيه نظر به دارد بستگي نظريه اين نپذيرفتن يا پذيرفتن بنابراين
 ديگري هاي حل راه ما اگر يعني .باشد نداشته مانعي  خصوصيت لغايا اينجا در كه نيست هم بعيد

  .گفت توان نمي هم قاطع طور به ولي ،نيست مستبعدي امر ،نظريه  اين ،باشيم نداشته

   فروش پيش ،الحسنه قرض ،مضاربه : ديگر هاي حل راه 
 وامهاي همان به فقط  توجهشان ،بانك ضرورت و بانك مفيد كارهاي ميان در طاهري مهندس آقاي

 از غير ديگري حل راه قهرا .است بوده گفتند بازرگان مهندس آقاي كه چهارمي قسم يعني توليدي
 مهندس آقاي و است صحيحي راه كه است مضاربه راه همان ،بودند آن جستجوي در كه حل راه اين

 وام  يكي : بودند كرده ذكر وام نوع دو طاهري مهندس آقاي .كردند طي را راه  همان هم بازرگان
 كه است اين وام نوع اين  حل راه كه دارند نظر اتفاق همه و است الحسنه قرض مورد كه درماندگان

 و ندارد اين از غير حلي راه و باشد داشته وجود  الحسنه قرض صندوقهاي اسالمي جامعه در بايد حتما
  كمال يك نماينده ،كند مي رفع را ديگران احتياج اينكه از نظر قطع الحسنه  قرض صندوق وجود اصال

   .است مضاربه راهش گفتيم قبال كه توليدي وامهاي ،ديگر و .است جامعه براي عاطفي
 آنها متعرض طاهري مهندس  آقاي ولي كردند ذكر بازرگان مهندس آقاي كه بود ديگر وام نوع دو ولي

 ،است ساده خيلي حلش راه كه بود اميدواران وام  يكي ،نكردند ذكر هم را حلش راه قهرا و نشدند
  مسئله همان

 ٩٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 پول به احتياج  هم االن و گيرد مي قرار او اختيار در بعد كه دارد كااليي كه كسي .است  فروش پيش 
 جاي به ،رسد مي او به بعد مدتي اش ذخيره منتها دارد ذخيره و تأمين يعني نيست مانده در ولي دارد
 در كه است اين فروش پيش و ربوي قرض بين فرق .بكند فروش پيش تواند مي بكند ربوي قرض اينكه
 به هميشه ما كه ندارد  لزومي .باشد نداشته تأمين خوب .دارد بيشتري تأمين دهنده قرض ،ربوي  قرض
  .بگوئيم سخن دار سرمايه نفع

   ؟است ضرورت يك بستانكاران وام آيا 
 كه كردند بيان اينطور را آن حل  راه و اند گذاشته كارانبستان وام را آن نام ايشان كه وامي ماند مي باقي
 به را خود اضافي پولهاي كه باشد داشته شركايي و بيايد وجود به اصطالح به وام تعاوني صندوق يك

 با نيز  اي بهره ضمنا و بگيرند وام باشند داشته حق معيني نسبت به و بدهند صندوق  اين به وام عنوان
 پايان در را حاصله سود كه بدهند  وكالت مديره هيئت به سرمايه صاحبان بعد .دشو منظور عادي نرخ
 هزينه حدود در فقط ها گيرنده وام عمال صورت اين در .كند  تقسيم پرداختي هاي بهره با متناسب سال
  .است نگرفته ربا ديگري از هيچكس و اند داده  بهره بانك

 توجه همه ،كردند اضافه بهشتي آقاي كهطور همان هاينك شرط به البته ندارد مانعي گويا حل راه اين 
 نه است ربا صورت به قضيه شكل يعني .واقعي رباي نه است صوري  رباي ،ربا اين كه باشند داشته
  .باشد ربا واقعا  اينكه

 جزء واقعا توان مي را  بستانكاران وام آيا اينكه آن و رسيد نظرم به سؤال صورت به مطلبي ولي 
 كار يك ،بازرگاني عالم در كار اين آيا اصال .است تجار  وام معموال وام اين ؟نه يا آورد شمار به رتهاضرو

  و صحيح
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 دوباره ،كند نزول را هايش سفته بعد ،بفروشد نسيه را آن ،بخرد جنس مرتب تاجر كه است  سالمي 
 ،كار اين خود اصال ؟باشد داشته ادامه كار اين همينطور و بفروشد نقد از گرانتر نسيه باز ،بخرد جنس
  كه است اين تاجر وجود فلسفه كه كرد تأييد را بهشتي آقاي نظر بايد جهت  اين در .است طبيعي غير
 كه وقتي ولي .شود نمي گران زياد هم قيمتها ،بگيرد صورت سالم شكل به اگر توزيع .است موزع تاجر
 ميان در معامالت و كند معامله ديگر تجار با ،دباش  وساطت يعني توزيع كارش اينكه جاي به تاجر

 و رابط اينها اينكه نه چرخد مي بازرگانان خود ميان در معامالت اغلب بازار در( شود مي انجام خودشان
 برابر چندين به است قيمت شدن گران ،كار اين اثر ،)كننده مصرف و كننده توليد ميان باشند واسطه

 چه براي را وام اين دارد بانكي وام به احتياج بستانكار يك صورت  به كه كسي .كننده مصرف زيان به و
 فعاليت .كند زياد ،است كننده مصرف متوجه زيانش كه را بيهوده معامالت اين اينكه براي ؟خواهد مي

 .كنند مي معامله يكديگر با كه است دارها سرمايه خود نفع به اكثرش ولي است زياد بازار در اقتصادي
 كارگر آن كه اصلي كننده توليد براي و شود مي تهيه كاشان در مثال كه فرشي  يك كه است اين هنتيج

 سرمايه  آن اينكه اثر در ،باشد نداشته درآمد هم تومان 50 متري شايد است آن اوليه مواد صاحب و
 اثر در شتريبي مقدار و افزايد مي  آن قيمت بر مقداري كرده توليد را باقي قالي كارخانه كه داري

 كننده مصرف دست به تومان هزار متري مثال قيمت به ،شود مي افزوده آن قيمت بر بازار در گردش
  احتياج مورد نه است بازرگانان احتياج مورد فقط كه بستانكاران وام كه كرد  حساب بايد .رسد مي

 برويم حلش راه دنبال ما بعد كه هست ضروري امر يك آيا ،دارند صنعتي يا كشاورزي طرح كه كساني
  وام اين من نظر به ؟نه يا
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  لزومي چه .برد مي بعد را سودش ،فروخته نسيه را جنسش كه كسي .نيست  ضروري چندان امر يك 
  .پذيرفت پايان اينجا در من عرايض !؟كند ايجاد هم بيهوده معامله يك حتما كه دارد

  پاسخ و پرسش
 كه پولي ،طبابت در و ؟ديگر چيز يا هستند بيع آيا ؟دارند صورتي چه طبابت نظير كارهايي : سؤال 

   ؟چيست ازاي در دهد مي بيمار
 دو شدن اجير .هستند متعرض را  نكته اين ،اجاره باب در .است شدن اجير ،است اجاره كارها اينگونه

 طور به را خودش كار معين مدت يك در كه صورت اين  به شود مي اجير كسي وقت يك .است نوع
 .بخواهد كار او از كه است شخص آن با اختيار مدت اين در .دهد مي قرار  شخصي اختيار در مطلق
 من اجير روز شبانه يك  اين در تو بگويد ،باشد كار چند است ممكن و باشد محدود كارش است ممكن
 انجام مخواست تو از را كدام هر نباشد هم مشخص  است ممكن كارها نوع اين از ،مدت اين در ،هستي

 را مزدش او ،نگيرد كار او از و بگذرد روز شبانه يك اگر و باشد كار اين براي  آماده بايد فقط او .بده
 ،پول مقدار اين مقابل در دادم قرار تو اختيار در را خودم وقت و را خودم من گويد مي چون بگيرد بايد
 و وقت به موجر ،آن در كه هست اجاره ديگر نوع يك اما .بدهي بايد را پولش ولي نكردي استفاده تو

 او به و بريد مي خياط نزد را اي پارچه شما اينكه مثل .خواهد مي را كار نفس ،ندارد كار غيره و نيرو
 يك براي را خياط شما اينجا در .دهم مي مزد تو به اينقدر من ،دوختي  اينگونه مرا لباس اگر گوئيد مي

 .است قبيل اين از  طبيب كار .دهيد مي مزد او به كار اين مقابل در بلكه كنيد نمي اجير معين  مدت
  يا بده نسخه مثال شما گويد مي طبيب به شخص
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 .دهم مي مزد كار اين مقابل در من هستي من اجير ساعت دو يا ساعت يك تو گويد نمي  كن معاينه 
  .كرد اشتباه همديگر با نبايد را ايندو بنابراين

   طاهري مهندس آقاي جزوه بر شهيد داستا از يادداشتهايي 
  .مثلين معامله در اضافه اخذ : گويد مي ربا تعريف در
 مقصود ولي ،قرضي  رباي نه شود مي معاملي رباي شامل فقهي اصطالح حسب به تعريف اين البته 

 ضقر و است معاملي رباي همان ربا اساس گفت و كرد آغاز را بحثي توان مي اينجا .است اعم نويسنده
 ،قرآن در كه است اين ديگر بحث .است مشكل بسيار ولي ،ايم گفته قبال  آنچه عكس ،است آن حريم
 هم معاملي رباي شامل يا و است قرضي رباي خصوص مقصود آيا .است گرفته قرار ربا مقابل در بيع
 است اين مقصود بگوئيم بايد باشد قرضي  رباي خصوص مقصود اگر ؟است بيع نوعي خود كه شود مي
 طبيعت مقابل در بيع طبيعت پس .ربوي بيعهاي برخي اال است  حالل بيع و است حرام مطلقا ربا كه
 خارج بيع افراد بعضي و گيرد قرار ربا مقابل در بيع كه است مستبعد بسيار يعني .است نگرفته قرار ربا

 به مثل معامله قرآن كه دشو مي معلوم باشد اعم مقصود اگر و .گيرد قرار مقايسه طرف در داخل و شود
 صورت احتياج مورد كاالهاي ميان واقعي مبادله كه نيست اين جز چيزي  بيع .داند نمي بيع را مثل
 .است  گرفتن اضافه همان فقط بلكه نيست واقعي مبادله خودش همجنس به ء شي يك  معاوضه .گيرد

 بشود مثل به مثل معامله اگر و ،است  گرفتن اضافه ربا حقيقت و ،است احتياجات مبادله ،بيع حقيقت
  كه شود مي معلوم ضمنا .مبادله نه است گرفتن اضافه همان باز »اشتريت «و »بعت« صيغه به ولو

  ماهيت اسالم
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 .داند مي مختلف جنس دو واقعي مبادله به ،داند نمي »اشتريت «و» بعت « و لفظ و صيغه به را بيع 
   .است توجه قابل ؟ربا يا شده ناميده بيع نام به مثل به مثل املهمع ، روايات همه در ديد بايد اصال
 فقط و نبوده كار در هم  پول و نبوده مشخص بيع و قرض فرق ابتدائي هاي جامعه در كه نيست بعيد

  .بگيرند اضافه مقداري به را جنس  همان مدتي از پس مقابل در كه اند داده مي را جنس
 هستند واقعي ارزش داراي گاهي اشياء : گويد مي ))مالكيت و اسالم(( كتاب از پيروي به ...صفحه در 

  .است ارزش دو هر فاقد پول و ،اي مبادله ارزش ] داراي [ گاهي و ،نور ،هوا ،آب مثل
 ارزش داراي پول و هستند  واقعي ارزش داراي كاالها ،ارزشند فاقد نور و هوا كه است اين حقيقت 

  .اي مبادله
 براي واقعي قيمت از زيادتر  پول و نيست مثلين مبادله زيرا نيست ربا كه اند كرده نسيه ايبر توجيهي 

 مبلغ اين.هست قانونا ولي نيست مبادله عمال نشده  پرداخت ثمن هنوز چون حقيقت در كه است اين
  .مدت آن در است مبيع كرايه و اجاره منزله به حقيقت در اضافه

 ،شود تلف مبيع اگر لهذا و يافته تحقق انتقال و نقل حقيقتا اوال اينكه براي نيست صحيح توجيه اين 
 مبيع است ممكن ثانيا .بايع به نه دارد تعلق او خود  به منافعش طبعا و بايع نه است مشتري مال از

 ،ابقائش  به نه است اتالفش به انتفاعش كه چيزهايي باالخره و يخ و جات ميوه مثل باشد بقا قابل غير
   .ندارد معني كرايه صورت اين رد و

  مثمن و ثمن كه است اين بر مبتني نسيه اشكال كه است اين حقيقت
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 ارزش مالك و  است گرفته صورت آن روي كه است كاري مقدار همان آن كه دارد واقعي قيمت  يك 
 اين اكثر حد و ،است ربا شود گرفته قيمت  واقعي مبلغ بر زائد چه هر اينكه ديگر و ،است همين هم

 ربا شود گرفته زمان عامل و زمان خاطر به و مدت با متناسب ،واقعي  مبلغ بر زائد چه هر كه است
 و ،است تقاضا و  عرضه ،قيمت معيار و مالك اينكه آن و هست نيز ديگر نظريه كه صورتي در . است
 حتما نيست الزم شده وافقت ارزش و قيمت ثانيا و ،برد مي باال را ارزش واقعا زياد تقاضاي و كم عرضه
 معامله .تقاضا و عرضه يا كند تعيين كار را واقعي قيمت آنكه از اعم واقعي  قيمت با باشد داشته توافق
 طرف از گشادبازي و طرف يك از  انصافي بي احيانا و است صحيح نيز واقعي مبلغ از زيادتر بر نقدي
  كه است اين باقي اشكال البته .است محفوظ رتتجا در ليبراليسم  خالصه .نيست ربا ولي هست ديگر

 به است خريدار و كننده  مصرف سود به عادالنه نرخ تعيين و ،جلوگيري قابل تجارت در ليبراليسم
 نوعي كه است خريدار زيان به آن از  جلوگيري كه است مضطر معامله نوع از كه نسيه خالف

 .باشد خريدار يا فروشنده  كه است مضطر معامله بيلق از اسالم در نسيه معامله حال هر به .مضطراست
 عادله قيمت از بيشتر به و بفروشد آزاد بازار در عادله  قيمت از كمتر به اينكه از ندارد اي چاره مضطر
 اضطرار آن  نوع يك كه طرف يك اضطرار اثر در ولو واقعي قيمت بر شده توافق قيمت  زياده .بخرد
 كند مي فرق نسبت به حقيقت در زمان  عامل تأثير .نيست ربا و شود تلقي ربا نبايد است بخر نسيه
  .است اضطرار ميزان مبين چون

 و مقياس كه است اين براي و  است اعتباري و نيست واقعي ارزش پول ارزش اينكه مسئله ...صفحه در 
 واقعي نه پول ارزش كه شده طرح ديگر صورت به البته( .است شده طرح باشد ارزشها براي معياري

  نه و است
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 در و نيست كاال  پول پس ).گفتيم ما كه است همين صحيح بيان و است ناقص بيانشان ولي ،اي مبادله 
 عيب دو اين و ،است شده معين اجاره برايش و درآمده كاال صورت به و داده عنوان تغيير پول ،مرابحه
 و ،راكد هم و شود مي متمركز ،گردش در يشههم و باشد رابط و واسط بايد  كه پول اينكه يكي .دارد
 آيد مي در كاال صورت به نيست كاال كه چيزي اينكه ديگر و ،بشود راكد يا متمركز نبايد پول آنكه حال

 در ربا مخالفان و طرفداران اصلي اختالف گويند مي .شود مي معين برايش كرايه يعني كاال خاصيت و
   .مخالفان خالف بر شمارند مي كاال نوعي زني را پول ، طرفداران كه است همين
 مطلق اسالم نظر از چون  نيست سازگار اسالم نظر با اوال فلسفه اين كه ايم گفته ربا بحث در ما ولي

 .است الزم جامعتر و شاملتر علتي پس .ندارد پول به اختصاص و است ربا مثلين معامله مطلق و قرض
 تجسم ارزش يا است كاال  ارزش جوهر الفرض علي پول .كاال و پول ميان هست فرقي چه واقعا ثانيا
 هست برايش راه دو ،كند مي واگذار ديگري به را خود كاالي كسي كه وقتي يعني .است كاالها يافته
 تحويل كاال آن ارزش برابر ارزشي نفس اينكه ديگر ،بگيرد مقابل در ارزشداري ديگر كاالي اينكه يكي
 شكل به مگر باشد انتقال و نقل  قابل اي ماده هر از مستقل كه نيست چيزي تاذا ارزش خود ولي .گيرد
 اعتبار قابل هم اعتبار عالم در و ،عين يك ضمن در مگر نيست گرفتن تحويل قابل كه عهده و ذمه

 معتبر سند يك منزله به يا و است كاالها ارزش تجسم منزله به پول .نيست  ارائه قابل چون نيست
 را ما نظر اگر ؟باشد داشته  كرايه نبايد چرا است يافته تجسم ارزش عين پول چون و .است عموم براي
  حل مشكل اين نكنند قبول را ما نظر اگر .است  حل باال اشكال دو هر كنند قبول قرض باب در
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 پول كه است ارسطو از موروث فلسفه همان اند كرده ذكر ايشان كه  اي فلسفه حال هر به .شود نمي 
  .زايد نمي پول ،پول ، نيست مولد

 پول كه است اين انتقادش و ،كند مي  نقل است پول كرايه نوعي كه ربا از را ...دكتر دفاع ...صفحه در 
 غير جهت آن از پول .است اجاره از غير قرض كه است اين  صحيح استدالل آنكه حال و ،نيست كاال
 مصرف با جات ميوه  هست كه چيزي .نيست استفاده قابل بقائش با جات ميوه مانند كه است  اجاره قابل
  .ندارد اشكالي پول غير رباي نويسنده  استدالل بنابر و .گردش با پول و است استفاده قابل

 و ندارد كرايه و نيست كاال  پول كه گفت ...صفحه در آنچه ميان كند مي جمع نوعي به ...صفحه در 
   :گويد مي .ندارد  معين كرايه پول كه گفت ...صفحه در آنچه

   
 را آن كه نقدي سرمايه مورد در ولي شده  قائل مشخص كرايه ،جنسي سرمايه واگذاري براي اسالم
 وام فعاليت از ناشي سود تابع كه نامعيني بهره ،دهنده وام يا سرمايه صاحب براي شناسد نمي كاال

 سود ولي ندارد  معين كرايه ،نيست كاال پول اسالم نظر به چون ديگر عبارت به .شده قائل است گيرنده
   .نامند مي مضاربه  روش را آن اسالمي فقه در اصطالحا كه !)؟( دارد نامشخص

 قائل نامعين يا معين بهره ، ]آن [ غير يا پول دهنده وام براي جا هيچ در اسالم كه است اين جواب 
  مضاربه سود و نيست وام مضاربه .است نشده
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 ،ندارد معين كرايه  نيست كاال پول ] چون [ اسالم نظر از كه نظر اين پس .يستن پول بهره  هم 
 وام هم مضاربه و ،است عين بقاء با انتفاع قابل غير چون ندارد كرايه و نيست كاال پول .نيست درست
 از  ناشي اسالم نظر از ولي ،است عامل كار از ناشي صرفا نويسنده نظريه بنابر  مضاربه سود .نيست

   .دارد مؤثر نقشي  كه است آلت يك حكم در سرمايه ،است عامل كار و سرمايه اشتراك

   ضرورتها - بانك : ] يادداشت[ 
 عصر در شود مي گفته  كه است چيزي عمده ولي ،شود بيان بايد جداگانه تفصيل به بانك كارهاي
   :چيز دو به است مربوط آن و است ضرورت بالخصوص جديد

 صورت به كوچك هاي سرمايه  جذب وسيله بانك .باشد گردش در و نماند راكد ايه سرمايه -  الف 
 افرادي اختيار در و كند مي جمع را ها سرمايه ،آنها به جايزه يا و بهره دادن و ثابت سپرده يا انداز پس
 و هدد مي قرار )بيشتر سود البته( سود گرفتن با ،صنعتي ،كشاورزي ،تجاري : دارند فعاليت  لياقت كه

   .است كار و سرمايه واسطه و دالل و رابط منزله به بانك عليهذا
 صورت به كه بستانكاران وامهاي در .شود افزوده فعاليتها دامنه وسعت بر كه شود مي موجب بانك -  ب

 ننشيند بيكار پولش وصول انتظار به فروشنده كه شود مي  سبب ،گيرد مي صورت سفته فروش و خريد
 دست  صنعتي يا كشاورزي يا بازرگاني ابتكار به ،نقد پول تهيه و كمتر قيمت به  سفته فروش با بلكه
  كار به است مربوط معموال سفته فروش و خريد البته( .بزند
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 حساب به بشود را فعاليت اندازه اين جامعه مصالح نظر از نيست معلوم و ،گري واسطه و  بازرگاني 
 گري واسطه عمل هرچه چون شود مي  توزيع در اشكاالت موجب بيشتر بلكه گذاشت صحيح توزيع
   .)گردد مي گرانتر كاال ،صنعتي و كشاورزي فعاليت خالف بر ،شود زيادتر

 وام ولي .شود مي وام گيرنده  فعاليت توسعه موجب نباشد مصرف منظور به اگر نيز اميدواران وام 
   .شود مي كنندگان توليد وام در داخل بخود خود ،باشد توسعه منظور به اگر اميدواران
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  بانک رباو مساله
  
 آنچه از كنيم مي  گيري نتيجه نوع يك خالصه طور به )1(.است پايان و خاتمه جلسه ،جلسه اين 

  .كنم مي عرض خالصه طور به شد مطرح پيش جلسه در كه را سؤاالتي پاسخ ابتدا و گفتيم
 اينگونه فقها تعبير به  كه شد ذكر اي مسئله آن در و بود خوبي سؤال البته كه كردند مطرح را سؤالي 

 انتظار به ما اگر كه قرارداد غفلت مورد نبايد را  مطلب اين گفتند .گويند مي ثانويه عناوين را امور
 ممنوع را اينها و نكنيم استفاده موجود امكانات از و باشيم ندارد وجود فعال و است آل ايده كه چيزي
 كه است جور حكومت مسئله آن و كردند ذكر خوبي مثال .داشت خواهد سوئي ربسيا عواقب ،بدانيم

 و چنين بايد كه حاكم و حكومت باب در دارد اي نظريه اسالم .است مطرح هم فقه در اتفاقا مسئله اين
  آن يعني )2( ندارد وجود حكومتي چنين كه االن مثل شرائطي در  ولي .باشد چنان

   
   : پاورقي

 ريزتر حروف با حضار سخنان موارد اين در دارد پاسخ و پرسش حالت موارد برخي در جلسه اين.[1
  .] است شده ذكر

 توجه بايد.[2  .]است شده ايراد اسالمي انقالب از قبل بحثها اين كه داشت
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 منزله به  دولتي پستهاي اينكه به توجه با ،است آل ايده حكومت از غير است موجود  كه حكومتي
 ،نيست صالح ،حكومت اينكه دليل به هستند اقليت .  در واقع در كه واقعي مسلمانان اگر ،است سنگرها

 اين در نبايد ما و است جور حكومت با همكاري پستها اين قبول بگويند و بكنند رها را پستها تمام
 اداستن مورد هم فقه در كه است  حديثي .است مسلمين بدبختي و ذلت اش نتيجه ،كنيم دخالت كارها
 اش همه ،آورد دست به شود نمي را اش همه كه چيزي كله  يترك ال كله يدرك ال ما : گويند مي .است

 ،جائر  قبل از حكومت مسئله در .كرد استيفا بايد دارد امكان كه را مقداري هر ،كرد رها نبايد هم را
 در ولي است حرام جائر طرف از پست قبول و حكومت قبول كه اند كرده طرح فقه در را مسئله اين

 نجات يا و منكر از نهي و معروف به امر كه است جايي ، آن و .واجب مواردي در و شود مي جايز مواردي
 ،باشد  داشته پستي اگر شخص كه هست وقت يك يعني .باشد آن بر متوقف مسلمانان از اي عده

 و : است جايز و مباح ،پست آن لقبو گويند مي اينجا .رسد مي آن از كه زيانهايي با است برابر خدماتش
 گويند مي مورد اين در [ .دهد مي انجام زيادي خدمات پست  اين اشغال با شخص كه هست وقت يك

 و رود مي شمار به معقولي امر هم دنيا در و است معقولي امر يك اين . ]است واجب  پست اين قبول
 ،است دسته آن دست در حكومت و اند مخالف ديگر دسته يك با كه جاتي دسته و حزبها از بسياري

  .شوند نائل خود هدفهاي به پستها آن در اينكه  براي كنند مي اشغال را آنها پستهاي روند مي
 يا بازرگانان و تجار شود بنا اگر كه زدند مثال بعد و است همينطور هم بانك مسئله گفتند ايشان 

 وجود خواهيم مي ما كه بانكي آن اكنون اينكه لدلي  به ،دارند كشاورزي يا صنعتي طرحهاي كه كساني
  به توجه با ،كنند كار خودشان خصوصي سرمايه با ،است حرام هست  كه هم بانكي اين و ندارد
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 ،مطلب اين .است شدن معدوم و خوردن شكست اش نتيجه ، است رقابت دنياي امروز دنياي اينكه 
 ايجاد حاضر شرائط همين در آيا ببينيم ما كه ستا اين بر فرع ولي است توجه قابل و اساسي البته
 فقط ،شرعي بانك ،حاضر شرائط در كه رسيديم اينجا به اگر ؟ممكن يا است ناممكن شرعي بانك يك
 نظير اصلي بايد را اين و رسد مي حرف اين به نوبت هم واقعا ،ندارد امكان عمال ولي است آل ايده يك

 دنبال برويم بايد  اول درجه در ما ،باشد ممكن قضيه اين اگر ولي .كرد تلقي جائر قبل از  حكومت قبول
  .شرعي بانك يك ايجاد

 طاهري مهندس آقاي كه بود  حلي راه همان تأييد جهت در بحث اين كه داشتند بحثي ...دكتر آقاي 
 با تواند مي بانك كه كنند مي توجيه اينطور را بانك  ضرورت اينكه آن و بودند كرده طرح هم ديگران و

 اختيار در بعد و كند آوري جمع را كوچك هاي سرمايه ،ها سپرده يا انداز پس  صورت به قرضها گرفتن
 ما و هست هم بزرگي  خدمت و است اقتصادي امور جريان وسيله يك خودش اين كه بگذارد ديگران

 بدانيم گرفتن ربا و نداد ربا راه حتما را راهش  اينكه ولي كرديم قبول ذاته حد في را خدمت اصل هم
 تعبير ايشان بود كه چيزي .نبود اي تازه مطلب ،اين و .است صحيح مضاربه  راه بلكه نيست درست
 و بود نيامده ذهنم به قبال شكل اين به مطلب اين البته .است سهام خريد معني به كه كردند بورس
 اين ،بشود سهام خريد نظير كارهايي وارد جزئي  هاي سرمايه شود بنا اگر كه بود مشكلي من براي اين
 بانك اگر و گذارند مي بانك در اي سرمايه آيند مي افراد مرتب زيرا شود مي اشكال دچار عمال كار

 وضع خالف به ،شود اشكال دچار است ممكن عمل در ،كند شريك مختلف موارد در را آنها بخواهد
    عنوان به را خودش پول بعد و خودش براي گيرد مي افراد از را پول كه بانك  جاري
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 نظرشان هم طاهري مهندس  آقاي شايد و گفتند صورت اين به ايشان .ندارد اشكال اين .دهد مي ربا
 عمل وارد مستقيما خودش بانك يعني خرد مي مستقيما خودش را سهام بانك اساسا كه بوده اين

 ديگري افراد بعد .كند مي شركت هامس در مستقيما خودش و شود مي اينها نظير و مزارعه يا مضاربه
 شركا ساير طرف از كه اي اجازه موجب به بانك ،بپردازند ثابت سپرده عنوان به را پولي آيند مي كه

 قيمت به ،كند اقتضا بانك كلي مصالح اگر  است ممكن حتي و فروشد مي آنها به را خودش سهام ،دارد
 خودش بانك كه شود مي حل طريق اين به هم همحاسب مشكل آن  حال هر به .بفروشد هم گرانتر

  كه كند اشكال كسي است ممكن .بفروشد اشخاص به را سهام اين بعد و بخرد را سهام مستقيما
 پس را آن بتوانند ،خواستند  هرگاه اينكه براي دهند مي را پول اندازها پس و ها سپرده در مردم معموال
 اين پاسخ .بگيرند پس را آن نتوانند كه هست بسا ،باشد  امسه خريد صورت به بخواهد اگر ولي بگيرند
 سهام خواهد مي شركا از يكي مثال كه صورت اين به كند مي بازي را دالل نقش اينجا در  بانك كه است
   ...بفروشد را  سهام آن خواهد مي ديگري شريك و ،بخرد را قند كارخانه يك

 را آن و روم مي ديگر روز دو و گذارم مي بانك در را پولي من مثال زيرا شود مي ممكن غير عمل در -
 آن ديگر روز دو و بفروشد من به مقدار فالن امروز  كه كند حساب بخواهد بانك اگر .گيرم مي پس
  ...بدهد پس را

 احتمال كه را پولهايي انسان عمل در.نيست اينطور عمل در .است اين از غير جاري حساب ،نه 
 معموال ولي گذارد مي جاري حساب صورت به ،بگيرد  پس را آن خواهد مي ديگر روز چند دهد مي

 پس را آن زوديها اين به احتمال حسب به اقل ال كه گذارند مي سپرده يا انداز پس  صورت به را پولهايي
  .گيرند نمي
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   .نيست اينطور معمولي انداز پس در ولي است ثابت سپرده در آن -
 يك و باشيم داشته انداز پس  يك بايد حتما كه نيست ضروريات جزء ثابت سپرده و انداز پس مسئله
 يكي .نيست بيشتر نياز دو واقع در .چيست دارد وجود كه  نيازي آن ببينيم خواهيم مي ما .ثابت سپرده
 به را پول اين .بگيرند را آن فورا ،بخواهند وقت هر اينكه براي گذارند مي بانك در موقتي  پولهاي اينكه

 آن به ماه چند تا اقل ال كند مي فكر  شخص كه هست هم پولهايي .گذارند مي جاري حساب صورت
 سپرده صورت به و انداز پس صورت به .بگذارند بانك در توانند مي  صورت دو به را پول اين .ندارد نياز
 شكالا ،اشكال  اين كه كنم نمي خيال .باشد ثابت سپرده صورت به اينها همه است ممكن و .ثابت

  .باشد مهمي
 دو من اينجا در .شود بيان  مسائل اين در را حاضر فقهاي فتواهاي كه بودند مايل ...مهندس آقاي 

  .نمايم مي ذكر را فتواها اين خالصه بعد و كنم مي عرض مقدمه عنوان به را مطلب
  

   ؟باشد مالك تواند مي دولت آيا 
 اين نظريه يك .دارد وجود  نظريه دو فقها ميان در ،دولت مالكيت مورد در كه است اين اول مطلب
 در كه احكامي تمام و باشد داشته ثروت تواند مي ،باشد مالك تواند مي فرد مثل هم دولت كه است

 شخصيت دولت امروز اصطالح به و باشد داشته وجود تواند مي هم لتدو مورد در ،هست مالك شخص
 از شما كه فعلي مراجع از بسياري و قمي حسين آقا اجح  مرحوم ،بروجردي آقاي مرحوم .دارد حقوقي

 حقوقي شخصيت ميان كند نمي فرقي هيچ ،مالكيت در كه است همين شان عقيده ،كنيد مي تقليد آنها
   باشد دولت خواهد مي هم حقوقي شخصيت و ،حقيقي شخصيت و
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 كه است  ظالم فرد مثل ظالم دولت يعني ،نباشد ظالم يا باشد ظالم دولت اينكه از  اعم ،دولت غير يا
 كار كه شود نمي سبب بودن ظالم  يعني .است درست مشروعش كار ولي است باطل مشروعش نا كار

  .باشد مشروع نا هم مشروعش
  درست حقيقي شخصيت فقط ،شناسيم نمي حقوقي شخصيت ما كه اينست فتواشان ديگر بعضي 

 اي عقيده چنين))الفقهيه  البحوث(( كتاب صاحب و خوئي آقاي مثل معاصر فقهاي از بعضي .است
 بكند كاري هم مشروع راه از اگر حتي و ندارد  مالكيت صالحيت دولت كه معتقدند اينها .دارند
 پيدا زيادي اشكاالت نظريه بنابراين .باشد مالك تواند مي حقيقي شخص فقط .بشود مالك تواند نمي
 بعيدي خيلي حرف گفتيم ما و بودند رسانده آنجا به را كار طاهري مهندس آقاي مثل بعضيها .شود مي
 وجود احتمال اين .بخورد هم ربا تواند مي حتي بلكه بشود مالك تواند مي دولت تنها نه كه نيست هم
 عرض ،را مناط تنقيح نوع اين .است مردم پدر منزله به چون ندارد مانعي دولت  خوردن ربا كه دارد

 دست در كه مالي هر  پس .نيست چيزي دولت اصال گويند مي اينها ولي گويند مي ها بعضي كرديم
 ما را ديگر افراد چون و .است ديگر افراد  مال واقع در و نيست آن مالك خودش ،است دولت
 المالك مجهول معامله آيند مي دولتي هاي سرمايه در آنوقت .است  المالك مجهول ،شناسيم نمي
 كساني ولي .باشد  كرده پيدا انسان كه است مالي مثل .است خارج احسابه اين از ديگر آن كه كنند مي
 فرق دانند نمي مالك كه كساني هاي حل راه با آنها هاي حل راه قهرا ،دانند مي مالك را دولت كه
  مراجع از بعضي نظر و  كنيم مي ذكر ما كه آنچه و .كند مي
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 اين استداللشان .دارد مالكيت صالحيت دولت هك  است اين )1( كنيد مي تقليد آنها از شما كه تقليدي 
 ندارد حقيقي وجود كه چيزي و ندارد حقيقي وجود عامي مؤسسه هر يا  دولت گوئيد مي شما كه است
 امر يك و ندارد حقيقي وجود هم مالكيت خود كه است اين جواب ؟باشد مالك تواند مي چطور

 يك و ،بكنيم ثابت اعتباري امر يك  براي را حقيقي امر يك خواهيم مي ما وقت يك .است اعتباري
 اعتباري وجود ،وجودش دولت .بكنيم ثابت اعتباري امر يك براي را اعتباري امر يك خواهيم مي وقت
 به و است قراردادها  يعني اعتبارات سلسله يك اينها .است اعتباري وجود ،وجودش هم مالكيت ،است
 فرض واقعي امر منزله به را قراردادها اين بشر افراد هك است اجتماعي قراردادهاي ))روسو(( قول
 قراردادي امر اين تا ولي است آثار آن دادن ترتيب ،هدف .آثار سلسله يك  دادن ترتيب براي كنند مي
 در است مرئوسيت و رياست مسئله واضحش  مثال .بدهند ترتيب را آثار آن توانند نمي ،نكنند اعتبار را

 او ،قرارداد اين با آيا .دهيم مي قرار خودمان جلسه رئيس را فردي ما مثال .كلي رطو به اداري تشكيالت
 در و شود مي پيدا  تغييري او واقعي شخصيت در يعني ؟گيرد مي قرار ما رأس در تكوين و واقع در

 فرماندهي نظير فرماندهي مقام و فوقيت ما نوع يك او براي ما يا ؟ديگري تغيير ما واقعي شخصيت
 پيكر آن سر  منزله به را او و پيكر يك اعضاي منزله به را خودمان ،ايم كرده فرض بدن  به نسبت رأس
 كارمان ،عمل در كه اينست براي قرارداد  اين .بپذيرند ديگران و بدهد فرمان بايد او و ايم كرده فرض
  است واقعي امر يك كه نظام اين اينكه براي ولي است كارمان در نظام ايجاد ،هدف .كند پيدا نظام

  كه ناچاريم بگيرد صورت
  

   : پاورقي
   ]. است خميني امام مقصود ظاهرا.[ 1
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 بنابراين .است طور همين نيز دولت مالكيت مسئله در .بكنيم اينجا در را اعتبار اين و قرارداد اين 
 معنا  آن به هم مالكيت خوب ،بشود مالك كه نيست چيزي كه دولت كه نيست  مهمي اشكال ،اشكال
 ،دارند حقيقي وجود كه هستند  اشخاصش و دارد قراردادي و اعتباري وجود دولت خود .نيست چيزي
  .دارد اعتباري وجود هم مالكيت

 اينكه گو اند رفته فقها  اين معموال كه راهي كه اينست كنم عرض بايد مقدمه در كه دومي مطلب 
 سرقفلي رساله كه اي جلسه آن در .است راه دو كنيم مي  طي ما كه راهي با اند برگشته راه اين از اخيرا
  جالب چندان ما براي كه اند كرده طي آقايان آن كه راهي كردم عرض بودم  آورده را ميالني آقاي

 و بكنند درست ظاهري  شكل تغيير با دارد وجود اكنون كه را آنچه اند خواسته كه اينست ،نيست
 شكل و صورت در تغييري ،دهد نمي قضيه ماهيت در تغييري آنها رحط يعني .نمايند حل را اشكاالتش

 تومان صد و هزار ماه شش سر و دهم مي تومان هزار بگويي اينكه جاي  به گويد مي مثال .دهد مي قضيه
 را قضيه ماهيت ،امر اين خوب .تومان صد و هزار به فروشم مي را ] تومان هزار [ اين بگو ،گيرم مي

   .نيستيم آن  دنبال ما كه داده تغيير را لفظ و ظاهر قطف ،نداده تغيير
 را آنها است سازي ظاهر  همان بر مبتني اند گفته كه هايي حل راه از برخي اينكه به توجه با ما حاال
  .كنيم مي نقل

 اگر ،است صحيح بدهيم انجام فرد با اگر كه معامالتي مطلق آيا كه اينست بانكها باب در مسئله اولين 
 صحيح نظريه بنابراين يعني .است صحيح : اينست جواب ؟نه يا است صحيح نيز بدهيم انجام بانك با

 بر را بنا بايد اقل ال يا است حالل اند گذاشته بانك در كه اي اوليه سرمايه .ندارد  مانعي هيچ و است
  كه نداريم يقين تا را چيزي هر چون بگذاريم حليت
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  .است حرام مبگوئي توانيم نمي  است حرام 

  جاري حساب 
 گويد مي شخص كه اينست  جاري حساب ظاهر .نه ؟دارد اشكالي بانك در جاري حساب كردن باز آيا 

 همه اما .گيرم مي پس را امانتم خواستم هرگاه و ،ام گذاشته  امانت كأنه ،بانك در گذارم مي را پولم من
 محفوظ مال عين كه  است امانت آنوقت ،نيست نتاما اين كه دارند قبول هم ] فقها [ آقايان ،دانند مي

 كه گذاريد مي صورت اين به ،گذاريد مي بانك در كه را خود پول شما .بگيريد پس را آن شما و بماند
  كه بانك به دهيد مي قرض به را خود پول بنابراين .بكند ،خواهد مي تصرفي  هرگونه شما پول در بانك
 .ندارد مانعي كار اين  پس نيست سود با قرض اين چون و .يريدبگ قرض بانك از ،خواستيد هرگاه
 چطور ما .دهد مي انجام حرام معامالت و گيرد مي ربا بانك دانيم مي كه كند اشكال كسي است ممكن
 پاسخ در ؟حرام يا است حالل دانيم نمي كه بگيريم پولي بعد و بدهيم  بانك به را حاللمان پول
 پول مالش در دانيد مي كه فردي دست از شما اگر .كرده تسهيل مسائل ونهاينگ در شرع كه ندگوي مي

 حالل شما براي ؟نه يا است حالل آيا ،بگيريد اي هديه ،دارد وجود هم حالل پول ،دارد وجود حرام
 جا هر در و است حرام پولهايش  بعضي شخص اين كه دارم اجمالي علم من بگوييد نيد توا نمي و است
 بر دارد حكومت يد ،است معتبر يد : گويند مي اينجا در .است واجب ،احتياط هست ياجمال علم كه
  احتمال يعني دهيد مي حليت احتمال چون ،گيريد مي اي هديه او دست از شما  وقتي .اجمالي علم
 : فرمود صادق حضرت .بكنيد جستجو اين از بيش نبايد ديگر ،باشد حاللش پول نوع از كه دهيد مي
  بازار سوق للمسلمين  بقي لما نباشد معتبر مسلمين يد كه بشود بنا اگر
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 .بفروشد را پالتويي خواهد مي شخصي بينيد مي بازار در شما مثال .شود مي خراب كلي به مسلمين 
  .آورده دست به كجا از پالتور اين كه كنيد تحقيق برويد  كه ندارد لزومي آن خريد براي

 پولتان كه شما ،دارد هم حرام  پول ،دارد حالل پول بانك كه است ينا فرض .است فرد مثل هم بانك 
  .بگذاريد  حليت بر بنارا بايد ،دهيد مي بانك به را

  انداز پس و سپرده 
 به چه ،دهد مي سود آنها  مقابل در بانك كه چيزهايي آن يعني ،جاري حساب غير سراغ آييم مي حال 

 ،ضمني قرارداد ولو قراردادباشد صورت به اگر گويند مي .زاندا پس صورت به چه و باشد سپرده صورت
 بانك بناي يعني باشد ضمني قرارداد هم اگر . است ربا قطعا كه باشد صريح قرارداد اگر .دارد اشكال
 را كار اين هذا علي مبنيا هم شما و بدهد سود معيني مقدار سپرده به نيز و انداز پس به كه اينست

  قراري چنين كه ندارد وجود عمل در فرضي چنين كه بكنيم فرض اگر بله .است بار قطعا باز ،كنيد مي
 عرفا ،ندهد اگر كه طوري  به دهد مي اضافه مبلغي خودش بانك ولي ندارد وجود صريحا نه و ضمنا نه

 فرض اين ولي ندارد مانعي سود گرفتن صورت  اين در ،نيست قائل مطالبه حق خودش براي كسي
 راه از كه سودي آقايان اين قول به بنابراين پس .دارد وجود خارج در  كه است چيزي آن از غير ظاهرا
  .است جايز گيريم مي ثابت سپرده يا انداز  پس

  بانكي جوائز 
   قيد به كه جوائزي يا دهد مي ملي انداز پس صندوق كه هايي جايزه
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 اشكال و  است جايزه گويند مي ؟چيست تكليفش ،دهند مي اند كرده باز حساب كه كساني  به قرعه 
 آن از جايزه خود .است آزمائي  بخت بليتهاي از غير اين و ،دهد مي جايزه خود ميل به يعني ندارد
 بانك اينكه : است اين آن و اند كرده ديگري اشكال اينجا در ولي ندارد اشكالي است جايزه كه جهت
 آنها  پول از و اند كرده باز حساب كه دهد مي كساني هب را جايزه ؟دهد مي جايزه چه  براي دهد مي جايزه

 ما كه جهت اين از نه ولي دارد  اشكال جايزه .است ربوي استفاده هم استفاده اين و كند مي استفاده
 بانك كه كند يقين تواند نمي هيچكس .دهد مي ربا مورد  همان از را جايزه اين بانك كه داريم يقين
 .نيست  اشكال جهت اين از .دارد هم حالل پول حال عين در چون داده ربا وردم همان از را جايزه اين
 زمينه همين در است روايتي .بكنيم  تضييق خودمان بر نبايد ما شده قائل تسهيل شارع كه مسائلي در
 معامالتي مورد در .صدقه بن مسعده روايت به است معروف و كنند مي استناد آن به خيلي فقها كه

 حرام انه تعرف حتي حالل لك ء شي كل : است اين عبارت .دهد مي انجام مردم با نسانا كه است
 شارع .گذاشته تسهيل بر را بنايش شارع خود مسائل برخي در .است نجاست و طهارت باب مثل .بعينه

 را سهولت نهايت هم اثبات و تحقيق مرحله در ولي برنداشته دست خود نجاست و طهارت احكام از
 لك ء شي كل : است پاك بگو است نجس چيزي كه نداري يقين صد در صد تا گويد مي .دهش قائل
 حكم يك اين .است  پاك بگويي بايد ،بخوري قسم نتواني اصطالح به رويش تا .قدر انه تعلم  حتي طاهر

 نه و نود ،احتمال درصد است ممكن شما .است طور همين هم اينجا .شده قائل شارع كه است تسهيلي
 ،است ربا غير از كه بدهيد هم احتمال يك اگر ولي است ربا عين همان از  جايزه اين كه بدهيد حتمالا

  نه و نود آن و بگير را احتمال يك همان گويد مي شارع
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  .نگيرد دارد يقين كه كس هر .بگير نديده را احتمال 
  .است ربا مورد از كه كنم مي ثابت من

 نشده ثابت او براي كه  مادامي تا كس هر ولي .بگيرد نبايد هم او كرديد ثابت كه كس هر براي 
 البته گيرد مي نديده را آن ولي است ثابت كسي براي اگر .گوئيم مي را مسئله داريم ما .بگيرد تواند مي

 و بود بسته را چشمانش ،اطاقش در بود آمده سگ كه اي طلبه آن قصه مثل .است حرام او براي
  .است حالل او براي ،نيست  ثابت كسي براي اگر كه است اين صحبت .به گر برو پيش پيش گفت مي

  اثم به اعانت 
 صندوق به پول نفس كه است اين اشكال .گيرند مي كجا از را جايزه اين كه نيست اين اشكال 

  اثم هب اعانت آيا ،داد خواهد ربا به كرده دريافت قرض به كه را پول  اين اينكه به علم با دادن انداز پس
 باشد حرام عمل اين خود  اينكه ولي است حرام است اثم به اعانت كه جنبه آن از عمل اين ؟نيست
 شدن روشن براي [ .نشود اشتباه .باشد درست  هم قرض و باشد حالل جايز اينكه با ندارد منافات
 قرض به شما زا پولي كند تهيه مشروبسازي دستگاه اينكه براي شخصي : ] كنيم مي ذكر مثالي مطلب

 شما دادن قرض آيا داديد قرض اگر ولي .است حرام ؟نه يا است حرام دادن قرض اين آيا .خواهد مي
 انجام حرامي كار ،نه ؟كنيد مطالبه را آن نداريد  حق و نيستيد طلبكار او از ديگر بعد يعني ؟است باطل
  صندوق در كاري چنين كسي گرا پس .هستيد طلبكار او از يعني است درست شما قرض ولي ايد داده
 اي جايزه گرفتن .كند  مطالبه تواند مي داده كه را قرضي ولي شده مرتكب حرامي عمل كرد انداز پس
  شخص اگر ،دهد مي صندوق كه هم
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  چون است حرام كارش اصل ولي ندارد اشكال ،است ربوي پول غير از جايزه  اين كه بدهد احتمال 
   .است اثم به اعانت
  ؟دارد حكمي چه ثابت هسپرد

 سود بانك از شخص  كه باشد ضمني قرار يا صريح قرار با اگر سپرده گويند مي ها سپرده حساب در 
 ندارد وجود عمل در كه است فرضي كنيم فرض اگر ولي است اينطور عمال االن كه ،است حرام بگيرد

 اي جايزه كه است مختار آخر در بانك ولي نيست سود براي ضمني يا  صريح قرار هيچ ها سپرده در كه
 اين در ،دارد را پاداش و جايزه يك حكم ،داد اگر و ندارد مطالبه حق كسي ندهد اگر و ندهد يا بدهد

  .دارد وجود كه است چيزي آن از غير ،اين كه كرديم عرض ولي .ندارد مانعي صورت
 از هم ،است حرام جهت دو از .است حرام ،دارد وجود االن كه شكلي به ثابت هاي سپرده بنابراين 

 به دهد مي كمك هم و گيرد مي ربا هم شخص چون ،اثم به اعانت جهت از هم و است حرام ربا جهت
   .شود مي  حرام اندر حرام ؛خوردن ربا
 اگر حال .اند دانسته مي جايز را مسلم غير از گرفتن ربا بروجردي اهللا آية كه ديدم جايي در بنده ـ

  ؟دارد حكمي  چه ثابت سپرده ،باشد سلمم غير بانك مؤسس
 بانك يك در را خود  پول شما وقت يك .شود مي مضاعف ديگر جنبه از بودنش حرام صورت آن در 

 ربا هم خودش از و گذاريد مي اروپا در بانكي در مثال گيرد نمي ربا مسلمين از كه مسلمي غير
 كه است همين اند گفته بروجردي آقاي هك آنچه و باشد  نداشته اشكال است ممكن اين .گيريد مي
 ربا است اسالمي مملكت داخل در و مسلمين ذمه در كه اي كتابي از يعني  ذمي از حتي گويند مي

  در آنكه از اولي طريق به و ندارد اشكال گرفتن
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 مسلمانها از و كرده تأسيس بانكي اسالمي كشور در ،مسلم غير يك اگر  ولي ندارد اشكال است خارج 
 اين و هست هم اثم  به اعانت ،دهيد مي او به را خود پول شما وقتي گفتيم كه همانطور ،گيرد مي ربا

 خوردن ربا به كند مي كمك انسان كه است اين  اثم به اعانت يكوقت چون .است شديدتر اثم به اعانت
 از .مسلماني از كافري خوردن ربا به كند مي كمك كه است اين وقت  يك و ،مسلماني از مسلماني

   .ندارد اشكال ] مسلم غير از گرفتن ربا جهت از يعني [ جهت آن از ولي دارد اشكال اثم به اعانت  جنبه
 اين مثل .كنند مي شركت انداز پس حساب در كه شود مي داده اشخاصي به انداز پس حساب جايزه-

 جايزه آنها براي ،بخورند مشروب بيايند بيشتر  مشتريهايش اينكه براي فروش مشروب يك كه است
  زنان براي اي خانه فاحشه مؤسسه كه است اين مثل يا .است حرام عمل براي  جايزه اين .كند تعيين
 مكه به جايزه اين پول با و كند توبه بعد ،كند مي اصابت او به جايزه كه كسي ،كند تعيين جايز بدكاره
  !برود

  ؟باشد  حرام چرا داد حاللش پول از را جايزه خود ولي داد اي جايزه چنين اگر حاال 
  .است حرام كار روي جايزه-
 شما مثال همان .است بخشش و هبه ،جايزه ماهيت .نيست مبادله ،جايزه چون .باشد حرام كار روي 
 آن خود كه كرد معين پولي از را جايزه ولي كرد معين  جايزه ها فاحشه براي آمد كسي اگر .زنيم مي را

 با بله ،كرد توبه زن اين بعد و داد او به را جايزه بوده فاحشه زن آن كه زماني در و ،نيست حرام پول
   .)حضار خنده( مكه به برود بايد پول همان

كجاست حاللش -  ؟
 شما   پول از اينكه فرض به گفتيم ما .كنيد مي صغروي اشكال داريد
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 نه است صغروي  اشكال ،شما كالاش .ندارم حرفي من نيست اينطور گوئيد مي شما اگر .باشد  حالل 
  .كبروي

   ...مگر است ربا گيرد مي كه پولي تمام ،آمده وجود به گرفتن ربا مبناي بر اصال بانك -
   .است حالل اش سرمايه اصل .نيست ربا كه اش سرمايه اصل ولي

 يمشتر .شود مي گذاشته بانكها اختيار در دولت اجازه و دستور به كه است برگهايي قرضه اوراق -
 و پول اصل ،بانك به مراجعه با تواند مي  ماه شش هر رأس و كند مي خريداري را آنها از مقداري

  .كند دريافت را آن بهره
   .است ربا كه است معلوم اين 
  ؟نيست ظالم به كمك جاري حساب آيا -
  .بماند كبان در زياد پولشان گذارند نمي جاري حساب در ،اشخاص خيلي لهذا و اند كرده را شبهه اين 
 به او پول عين كه باشد داشته  يقين انسان كه است جايي در اثم به اعانت كه باشد روشن مطلب اين 

 انگيزه اين به اگر اند گفته و كرده اشكال هم مقدارش  همين در بعضيها تازه رسد مي حرام مصرف
 به اعانت ،علم صورت در ام ولي .نيست چنين ندهيد انگيزه اين به اگر ولي است  اثم به اعانت بدهيد

 ربا مصرف به پول همان عينا دهيم مي  بانك به كه پولي هر كه باشيم داشته يقين ما اگر ،دانيم مي اثم
 بانك كه -هست هم طور همين و -كنيم فرض اگر اما .اثم به  اعانت ما عمل و است علم اين ،رسد مي

 را پول  اين طرف آن از ،گذارم مي جاري حساب به را پولم من كه طرف اين از يعني ؛دارد كار چندين
  جاري حساب نيز او كه ديگري شخص به
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 همين صرف دارد وجود بانك در كه پولي از مقداري معموال و است مبادله  وسيله فقط و دهد مي دارد 
 بر به اعانت بلكه نيست  اثم به اعانت تنها نه جاري حساب به گذاشتن پول صورت اين در ،شود مي كار

  .گفت نشود شايد مقدار اين .است ديگران نفع  به باشد جريان در آنطور پول اين اگر يعني است
 اين به ابتدا از را پول ،سپرده يا انداز پس صندوق .كند مي فرق خيلي جاري حساب با انداز پس صندوق 

 حساب ولي .است اشتباه مصرف آن كه مصرفي براي برد مي را آن و بدهد بعد كه گيرد مي حساب
 او پول عين حتما كه ندارد يقين جاري حساب در انسان لذا و است  پول گردش براي اصال جاري
 فرق آن غير با جاري  حساب پس .نيست اثم به اعانت او كار مسلم جهت همين به و ،شود مي ربا صرف
   .كند مي

 را آن كه دارد پردازد مي يشخص  كه پولي به احتياج علت چه به بانك زيرا است اثم به اعانت اين -
 از درصد هفتاد اندازه به چون .داده قرار ربوي كار در را ديگري پول اينكه براي ؟بدهد ديگري به

 صندوق در كه درصدي سي به جهت اين از ،قرارداده ربوي كارهاي در را جاري حساب پولهاي
  .دارد احتياج هست مبادله  براي

 مثل بعضي حتي و ،نيست اثم  به اعانت مستقيم غير رابطه .است شرط مستقيم رابطه اثم به اعانت در 
 بنا اگر .بشود متخلل شخص آزاد اراده اگر نيست  كافي هم مستقيم رابطه كه اند گفته حلي محقق
 .است  اثم به اعانت ما كنوني كارهاي تمام ،بدانيم اثم به اعانت هم را مستقيم غير رابطه ما كه بشود
  گناه يك سود به مستقيم غير طور به كه هست كار كدام اصال
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 گمرك اكنون  چه اگر ؛دادن گمرك مثل-  نيست اثم به اعانت اينها ولي )1( نشود مصرف جا يك در 
 يكديگر با نبايد اينها و است قديم ازگمركهاي غير فعلي گمركهاي و است ماليات مثل ذاته حد في

 حساب به فعلي گمرك ولي گرفت مي كه بود شخص يك سبيل باج قديم در گمرك يعني .شود اشتباه
 هم صالح مقام  يك را قديم گمرك ).دارد حكومت به بستگي البته(رسد مي عموم به بعد و است  ماليات
 كه جنسي براي كه كند وضع تواند مي  صالح مقام يك را فعلي گمرك ولي كند وضع توانست نمي
 مصالح براي دهد قرار مالياتي شود مي وارد كه جنسي براي ،باشد كار در حسابي ،شود مي وارد يا خارج
 از خواهد مي كه هر گفت مي كسي كه است سبيل باج از غير اين .داخلي اجناس از حمايت و عموم
 اين ولي .است مطلب آن  شده تقبيح اينهمه كه گمركي .بدهد من به چيزي يك بايد شود رد كنار اين

  .است آن از غير باشد اگر هم حرام ،است ديگري چيز گمرك
 رفتن مكه براي .است حرام چند مستلزم مستقيم غير طور به ،برويد مكه به بخواهيد شما اگر امروز 

 گمرك بازگشت هنگام و خروج هنگام يا ؟شود مي مصرف كجا در پول اين .دهيد مي گذرنامه به پولي
 اثم  به اعانت .نيست اثم به اعانت قيممست غير رابطه در .است مستقيم غير  رابطه اينها .دهيد مي

  .شود مي گناه يك به منتهي مستقيما شما كار كه است آنجايي
 قبيل از معين مصارف  براي و معين شرايط تحت وام متقاضيان به بانكها كه است وجهي وام -

 لهمعام صورت به جز و كنند مي دريافت بهره ،مقابل در و پردازد مي صنعت و كشاورزي ،ساختمان
  امكان هم ربوي

  
   : پاورقي

 توجه بايد.1  . است شده ايراد اسالمي انقالب از قبل بحثها اين كه داشت
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   ...بانكهاي خصوصا بانكها هدف و جزئي معموال وامها اين بهره .دهند نمي متقاضي هيچ  به وام دريافت 
 كه است اينطور وارديم در كنيم فرض ما ولو .شد داده گذشته صحبتهاي ضمن در سؤال اين جواب
 در كه بياناتي طبق ولي است جزئي گيرد مي كه اي بهره واقعا و است كارگشايي نيتش واقعا بانك

 است اين مطلب خالصه .گفتيم خودمان كه بياني به .است ناصحيحي راه ،راه اين اصال داشتيم  گذشته
 باشد كم خواهد مي حاال نيست جايز اين و انحرافي  طريق يك از است سرمايه از استفاده ،عمل اين كه
   .نيست كار در هم ضرورتي هيچ ديگر ،باشد عملي كرديم ذكر كه هايي حل  راه آن اگر و .زياد يا
 شرائط واجد متقاضيان  به المدت طويل اقساط به و سازند مي خانه ،مسكن سازمان نظير مؤسساتي -

 به معين مدت در را آن بهره و نويسند مي را  خانه نقد مبلغ معامله سند نوشتن در .كنند مي واگذار
   ؟دارد صورتي چه اي خانه چنين در تصرف چگونگي و معامله شكل .افزايند مي آن
 شما به بعد ،بسازد را  اي خانه اگر يعني .نيست جايز مسلم شكل اين به و است ربوي شكل آن شكل
 آنكه حال و كند مي پيدا را ربا شكل همان ،بكشد آن روي مبلغي شد طلبكار كه بعد و بفروشد نقد
 صد مسكن سازمان براي خانه آن اگر .دهند انجام نسيه معامله صورت  به را كار همين توانند مي اينها

 !؟دهد مي ربوي شكل  آن به چرا .بفروشد تومان هزار دويست به را آن ،شده تمام تومان هزار  پنجاه و
 نقد خريدار چون ندارد اشكال ظاهرا  خريدش .دارد الاشك دهند مي آن به كه شكلي حال هر به
  .گيرد مي دارد او ذمه  به كه ديني بابت را ربا بعد و خرد مي
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 معامله اصل ولي است حرام دادن ربا و گرفتن ربا  آن يعني ندارد اشكال الظاهر علي خريدش بنابراين 
  .است صحيح

 تبديل نقد به خاصي شرائط با است مدتدار رتصو به كه را ها حواله ،مؤسسات بعضي يا و بانكها -
 .كنند مي كسر آن از را مقرر مدت در مبلغ بهره و كنند مي تنزيل را آن بابت اين از و كنند مي

  ؟داشت خواهد صورتي چه بانك احيانا و حواله فروشنده نظر از مسئله
 كه حساب اين روي كنند نمي  اشكال فقها حال هر به را اين .گويند مي تنزيل اصطالحا را مسئله اين 

 و مكيل غير در و نيست موزون و مكيل و است معدود هم اينها و است فروش و خريد گويند مي
  نكرديم هم قبول كه نكنيم قبول را حرف اين ما اگر .ندارد اشكال زياده  به فروش و خريد ،موزون
 .دارد اشكال ،بشماريم  موزون و لمكي رديف در ،شوند مي شمرده معدود امروز كه را چيزهايي يعني
 نقيصه يا زياده به اگر بيع حتي ،مثلين در كه گفتيم و است فروش و خريد ها حواله اين باألخره چون
 و ، ماه شش مدت براي است طلبكار تومان هزار صد ديگري از كسي اگر بنابراين .دارد اشكال باشد
 .ندارد اشكال گويند مي آقايان ،تومان هزار پنج و دنو به ديگري شخص به بفروشد نقد را آن خواهد مي

 او چون ندارد اشكال گفتند مي ميالني آقاي مثال ولي اند برگشته  شان عقيده از اخيرا )1( ايشان البته
  .كند مي پيدا اشكال گفتيم ما كه حسابي آن به ولي .است معدود اسكناس و است طلبكار اسكناس

 سود سال سر و فروشد مي  مردم به را نساجي كارخانجات سهام مازندران نساجي سهامي شركت -
  پردازد مي شركت هر سهم تناسب به را سهام

  
   : پاورقي

  . است خميني امام مقصود ظاهرا.1
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 را سهام سود درصد هشت صنعتي اعتبارات بانك اما )شهيد استاد( ندارد اشكالي هيچ اينجا تا -
 چنين آيا .پردازد مي را  سهمي هر سود درصد هشت حال هر در كه معني اين به كند مي تضمين
   ؟نه يا است جايز زيان احتمال بدون سود اين دريافت و ؟شود نمي تلقي ربوي اي معامله

 است اين معنايش اين .نيست ربا اشكالش ،باشد داشته اشكال هم اگر يعني .نيست مربوط ربا به اين
 ممكن و باشد سهام صاحب است ممكن كه سومي يك ،ايد خريده را شركت يك از سهامي شما كه

 شرط ،اين .بدهد شما به مقدار اين ،نكرد سود معامله اين اگر كه شود مي متعهد باشد  اي بيگانه است
 كه كرديد مي بندي شرط بانك با آمديد مي شما اگر يعني .بود قمار ،بود مي طرفه دو اگر .است يكطرفه

 .شد مي قمار نوع يك اين ،بدهيد او به شما كرد ضرر اگر و بدهد شما به درصد هشت او كرد سود اگر
 اين نگرفت  صورت چيز فالن اگر كه شود مي متعهد شخصي .است يكطرفي تعهد يك اينجا در ولي

  .است  بيمه نوع يك واقع در و ندارد مانعي اين .بدهد شما به مقدار
   ...كه است مطمئن اينقدر بانك -

 كه كسي هر و ،كند نمي  هم ضرر قضيه اين در كه داند مي و ،كند مي را كار اين است مطمئن چون
 دريافت چيزي مقابلش در كه تعهدي كند مي تعهد كه كسي هر معموال .است اينطور كند مي تعهد
 يا بفروشيد كس فالن به را تان خانه نيستيد حاضر شما مثال .است  مطمئن كه است اين براي كند نمي

 ،بكنم تشويق كار  اين به را شما خواهم مي من .داريد هراس و ،بخريد را زمين فالن نيستيد حاضر
 اين براي اين .بپردازم تو به اينقدر ،كردي ضرر معامله اين از تو اگر كه متعهدم من گويم مي آيم مي

  است
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  .بشويد تشويق  معامله اين به شما كه 
 اينكه آن و شد روشن و واضح خيلي مطلب يك ،شد ايراد جلسات اين در كه بحثهايي مجموع از 

 در حتي و است ضروري و الزم اسالمي نظر از حال هر به جامعه در الحسنه قرض صندوق يك وجود
 ها الحسنه  قرض جلو كه است اين ربا حرمت فلسفه اساسا كه است شده تأكيد روايات از بسياري
  .ضروري است امري حال هر به اين .نشود گرفته

 در خيلي من و بود كمك من  براي خيلي ،كردند آقايان كه بياناتي البته و كرديم كه بحثهايي ضمن و 
 اگر اينكه يكي است معنا دو به اين و است باز ربوي ال بانك راه كه شد معلوم كردم استفاده جلسه اين

 ربوي ظامن اصال كه هستند مدعي برخي ؟نه يا است عملي چيزي چنين آيا ،بگيرند تصميم دولتها
 به رسد چه تا  است محال نكند كاري چنين بگيرد تصميم اگر هم آمريكا و است ضرورت و جبر جزء

 كار اين ،بكند كاري چنين بگيرد تصميم  دولتي اگر ،شد داده كه طرحهايي اين با ولي .ايران دولت
 حتي بدهد نظر بايد اقتصادي كارشناس يك مطلب اين درباره البته  من نظر به حتي و )1( است عملي

 كار اين ،بدهند تشكيل الربوي بانك بخواهند اي عده اگر هم موجود نظامهاي همين نظير  نظامي در
 بايد كار اين بگويند كه نيست  آل ايده امر يك يعني .خورد مي شكست گفت شود نمي و است عملي
 كار اين بتوانيم ما بعد تا بشود شروع تدول از اقل ال يا ،ما  به برسد بعد به تا بشود شروع آمريكا از اول
 كار اين بكنند  شروع را كاري چنين بگيرند تصميم مسلمان مردم از اي عده اگر ،نه .دهيم  انجام را

  است عملي
  

   : پاورقي
 بعضي. بدهند او به را الربوي  بانك طرح كه خواسته اسالمي فضالي از كويت دولت اخيرا اينكه مثل.1

  .دان داده طرح هم
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 اقتصادي ضرورتهاي براي ربوي غير بانك ايجاد  كه فهميديم اينطور بحثها اين مجموع از من يعني 
   .است عملي امروز
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  دوم بخش
  

  مهيب مسئله               

 ١٢٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ١٢٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   مهيب مساله  
  

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  

  )١ (مقدمه
 موازين با را آن عموما تقريبا و اند كرده طرح اش فقهي شكل در معاصر علماي اخيرا را بيمه مسئله 

   .اند دانسته منطبق فقهي

   ايقاع و عقد
 تعهد نوع يك با كه اموري  بگوئيم يا ،اجتماعي كارهاي ،عبادات غير يعني ،كلي طور به معامالت
 را طالق و عقد گويند مي را نكاح مثال .ايقاع و عقد به شود مي تقسيم معموال ،گيرد مي صورت

 كردن الذمه ء بري يعني دين ابراء و ،عقد گويند مي را گرفتن قرض و  دادن قرض يا .عايقا گويند مي
 و جامع نسبتا تعبير بروجردي آقاي مرحوم ؟چيست ايقاع و عقد بين فرق .ايقاع گويند مي را طرف

  عقد آنجا گفتند مي .داشتند اينجا در لطيفي
  

   : پاورقي
 اين آغاز در كه بيمه كارشناس  يك سخنراني پايان رد است شهيد استاد سخنان متن ،قسمت اين.1

  . است شده ايراد جلسات
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  خودم سلطه تحت كه آنچه در من يعني .باشد طرف دو سلطان در تصرف مستلزم  تصرف كه است 
 اين از و .كنم مي تصرف نيز هست ديگري سلطه تحت كه چيزي در عالوه به و كنم مي تصرف هست
 تصرف هست خودم سلطه در كه آنچه در دارم حق من چون .باشند داشته  تدخال بايد نفر دو نظر
 صورت تصرفي  هست ديگري سلطه در كه هم چيزي در كه باشد اين مستلزم امر اين اگر اما  بكنم
 اگر اما .عقد شود مي ،طرفي دو شود مي قهرا  پس .باشد داشته دخالت بايد هم او صورت اين در ،بگيرد
 اين در ،نيست طرف سلطه در چيزي هيچ و است من سلطه در صرفا  حقوقي نظر زا كه باشد كاري
 از كه دين مسئله  مثل ،ايقاع شود مي بنابراين و بود نخواهد او قبول به نيازي من تصرف  براي صورت
 در ،بكنم نظر صرف خودم طلب از خواهم مي و هستم طلبكار كسي از اگر من .است واضحتر چيز همه
 كه را آنچه خواهم مي بلكه است او سلطه در كه چيزي در باشم  كرده تصرفي خواهم نمي من اينجا

   .ندارد طرف قبول  به نيازي ،است ايقاع ] دين ابراء [ بنابراين .كنم رفع ،بردارم ،هست  خودم به مربوط
 بنابراين و ،گزار بيمه و گر بيمه : است طرف دو سلطه در تصرف قهرا بيمه باب در حساب اين روي
  .است عقد بيمه

   قبول و ايجاب
 و ايجاب حتما كه است  اين مستلزم عقدي هر آيا اينكه آن و هست مطلب يك عقدها باب در منتهي
 طرف دو در قهرا كه ؟كننده قبول ديگر طرف و باشد كننده ايجاب طرف يك يعني ؟باشد قبول

 صورت او تصرف تحت موضوع در ملهمعا كه است كسي آن كننده ايجاب .گيرند مي قرار نامساوي
   ارزش فقط كه است كسي آن كننده قبول و .گيرد مي
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  كسي اگر مثال .است كننده ايجاب نزد در كه است چيزي آن ،مبادله  اصلي منظور يعني .پردازد مي
 ،فروشنده هم و خريدار هم هست طرف دو منظور كه چيزي آن ،تومان هزار صد به بفروشد را اش خانه
 ثانوي ارزش پول .است خريده پول تومان هزار صد شخص آن كه نيست اين حساب .پول نه است نهخا

 انتقال و نقل اين در كه آنچه .شود مي پرداخت خانه مقابل در و دارد عوضي جنبه فقط يعني دارد
 خانه رزشا اينكه  جهت از گيرد مي قرار معامله در تبع به و ندارد اصالت پول و است خانه دارد اصالت

 آنكه و ،موجب شود مي دارد اصالت دهد مي آنچه كه طرفي آن مواردي چنين در .كند مي تعيين را
 فقها ميان در ،بيمه مسئله در جهت همين از و .قابل شود مي پردازد مي را ارزش فقط و نيست اينطور

  ؟عكس بر يا ،قابل گزار بيمه و است موجب گر بيمه آيا كه شده  طرح مسئله اين

   ؟است ضروري عقد براي قبول و ايجاب آيا 
 هيچ كه است اين آن و شده واقع قبول مورد نيز نظر اين كه هست هم ديگري نظر اينجا در ولي

 طرف و باشد داشته اصالت حتما طرف يك يعني باشد قبول و ايجاب ،عقدها همه در كه ندارد لزومي
 به باشد معاوضه صد در صد ،معامله يك كه است ممكن .باشد معوض و  عوض اصطالح به و ،نه ديگر

 را خانه دو مثال .كاال دو ميان معامله مثل ،باشند داشته اصالت نسبت يك به طرف دو هر كه  طوري
 اگر و ،باشد معوض و عوض و ،قبول و ايجاب  صورت به كه ندارد ضرورتي هيچ ،كنند مي معاوضه كه
 يكي كه است همين بر بيع اساس چون .ثمن را ديگر خانه و دهيم قرار  مبيع را خانه يك باشد بيع

 دو اين از كه بيايد در بيع عنوان تحت معاوضه اين كه ندارد ضرورت و .ثمن ديگري و است  مثمن
  و باشد مثمن يكي خانه
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 يك شود مي ،نباشد بيع باب در داخل كه صورتي به يمكن مي معاوضه را اينها ما اصال ،نه .ثمن ديگري 
 يك .باشد داشته را بيع خاص مقررات  كه ندارد ضرورتي هيچ ديگر صورت اين در و جديد ملهمعا

 ببينيم بايد ما و كند مي تغذيه اصطالح به كلي عمومات آن از  جهت همين به و است مستقل معامله
 بيمه وئيمبگ  توانيم مي ما هم بيمه باب در بنابراين .بيع خاص قواعد نه كند مي اقتضا  چه كلي قواعد
 يك كه نيست الزم هيچ و ،ندارد  ضرورتي و نيست شرط قبول و ايجاب ،آن در كه است اي معامله
  .است مستقلي معامله بيمه .عوض را ديگر طرف و بگيريم معوض را طرف

   معاوضه و عقد 
 يجاي در معاوضه .بكند  صدق هم معاوضه كه ندارد ضرورت حتي عقدها در كه است اين ديگر مسئله
 [ است ممكن .شود مي وارد ديگري ملك به و  خارج يكي ملك از ،عقد طرف دو از يك هر كه است

 گرفته صورت واقعي معاوضه يك اينكه بدون باشد طرف دو سلطان در تصرف و باشد عقد ] موردي
 ينطورا يعني نيست  معاوضه ولي است كار در هم قبول و ايجاب اينكه با نكاح عقد در اينكه كما .باشد

 به عوض در چيزي نيز مرد و مرد به كند تمليك  است مالك كه را چيزي زن مثال طرف يك كه نيست
  به مهر هم ازدواج صيغه در لهذا و نيست عوض ماهيت ،مهر ماهيت گويند مي  فقه در و .كند تمليك او

 و « : دارد را ديهه  يعني نحله شكل مهر آمده قرآن در كه طور همان و گيرد نمي قرار عوض يك شكل
 برقرار كه ارتباطي و هستند شوهر و زن خود طرفين ،نكاح عقد در و .)1(» نحلة صدقاتهن النساء اتوا
  نه شود مي
  

   : پاورقي
   4 / نساء سوره.1
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 اين از بعد ،نبودند زوج يك صورت به قبال اينها كه است صورت اين به بلكه است  معاوضه صورت به 
 مبلغ اين  ازاي به را زن اين من كه است اين نه ...زوجت ] معني و [ .آيند مي در زوج يك صورت به
 عقد در پس .زوج يك شديد حاال ،بوديد فرد دو قبال نفر دو شما كه است اين بلكه ،دادم قرار تو زن

 الزم هم معاوضه بلكه ،نيست الزم مثمن و ثمن تنها نه .باشد كار در هم معاوضه كه نيست الزم حتي
   .است اينطور عقدها ميان در استثنائا كه نكاح عقد مثل ،يستن

 ،وديعه ،وكاله ،اجاره ،بيع مثل ،ايقاعات و عقود باب در داريم ابوابي فقه در ما كه است اين ديگر مسئله
 همين از يكي در داخل بايد الزاما ،گيرد مي صورت كه اي معامله هر آيا .ضمان ،كفالت ،حواله ،جعاله
 به ؟شود نمي شناخته رسميت  به ديگر ،شد خارج ابواب اين از اگر كه باشد فقه شده اختهشن ابواب

 ديديم اگر و ؟...يا اجاره يا است بيع ببينيم بايد ،گيرد مي صورت كه اي معامله هر آيا ديگر عبارت
 كه دندار  ضرورتي هيچ ،نه يا ؟نيست درست قطعا ديگر پس بگوئيم نشد اينها از  هيچيك در داخل
 در ما زيرا ،باشد صحيح شرعا و باشد  مستقلي معامله است ممكن .باشد معامالت اين از يكي در داخل
 اي معامله آن اال كند مي تصحيح را معامالت مطلق كه داريم  كليه عمومات يك اصطالح به فقهي ادله
 و باشد شده استثنا كه اي معامله آن مگر است صحت اي معامله هر در اصل يعني . است شده استثنا كه

  .باشد ربا يا قمار در داخل مثال ،باشد ها مستثني در داخل
   :مثل داريم كليات يك ما گويند مي .است دوم مطلب اين بر فقها بناي 
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 بالعقود اوفوا « .بكنيد وفا بايد بنديد يكديگرمي با كه پيماني هر به گفته قرآن )1(» بالعقود اوفوا « 
 باشيم داشته عقدي ما اگر بنابراين .باشد شده استثنا كه پيماني آن مگر شود مي هاپيمان همه شامل»

 ولي نباشد دارد وجود  فقهي كتب در كه معامالتي از هيچيك كلي طور به و ،اجاره نه ،باشد بيع  نه كه
  .پذيريم مي را عقد اين ما ،باشد منه مستثني در بلكه نباشد نيز استثناها در داخل

 مجهولي مبلغ ،عوض طرف  يك بگوئيم و بگيريم نظر در مال را عوضين ما اگر بيمه معامله باب در 
 مبلغ ديگر طرف در و ،بپردازد حادثه وقوع يا  خسارت بروز صورت در خواهد مي گر بيمه كه است

 مجهول هم همين عمر بيمه مثل بيمه اقسام از بعضي در كه پردازد مي گزار بيمه كه است معلومي
 گزار بيمه و گر بيمه  كه بدانيم مبلغي دو را عوض طرف دو يعني بدانيم اين را بيمه ماهيت اگر ودش مي
 غرر ،داريم فقه در ما كه استثناهايي از يكي زيرا .بود نخواهد توجيه قابل فقهي نظر از ،پردازند مي

  اين گويند مي فقها ليو .كرد نهي غرري بيع از اكرم پيغمبر » الغرر البيع  عن النبي نهي « كه است
 معامله .كرد نهي غرري  معامله هر از اكرم پيغمبر يعني ] جمله اين و [ ندارد غرري بيع به اختصاص

 اگر ولي نيست قمار مجهولي امر هر البته .بگيرد  صورت مجهول امر يك روي كه اي معامله يعني غرري
  كه بفروشد را زميني بخواهد انسان اينكه مثل .است باطل معامله ،باشد  مجهول اما نباشد هم قمار

 به كند اجاره را منزلي انسان يا نيست معلوم اش منطقه يا مساحت ،نيست معلوم زمين اين خصوصيات
  از يكي ،آمد معامله در جهل كه قدر همين .معين نا و مجهول االجاره مال يك

  1/مائده.1
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  .شود مي استثناها  باب در داخل ،شد مجهول شكلي به عوضين 
 از كه آنچه بيمه معامله در كه است اين آن و است توجه قابل من نظر به كه اند گفته سخني فقها
 را بيمه كه آنچه .نه يا است مجهول پول بگوئيم  كه نيست پول رسد مي گزار بيمه به گر بيمه طرف
 در كه شود مي تعهدم گر بيمه ،بيمه در .است گر بيمه تعهد نفس ،كند مي  مشروع و معقول عمل يك

 براي گر بيمه تعهد اين .بدهد پول مبلغ فالن يا كند جبران را آن ،خسارت بروز يا حادثه وقوع صورت
 دلهره حالت يك هميشه ،نباشد تعهد اين اگر كه  است آدمي گزار بيمه يعني دارد ارزش گزار بيمه
  فوت من اگر ،شد خواهم نشين اكخ من ،برود بين از من التجاره مال و بيايد حريقي اگر كه دارد
 .گردد مي اطمينان كسب دنبال .دارد اضطرابي و ناراحتي حالت يك .شد خواهند چنين من ورثه ،بكنم
 يا حادثه وقوع صورت در كه شد متعهد او وقتي يعني دهد مي تأمين او به كه است اين گر بيمه كار
 بيمه  عربي زبان در .برد مي بين از را گزار بيمه ناراحتي و اضطراب آن ،كنم مي  جبران من خسارت بروز
   .اند كرده  انتخاب برايش كه بوده خوبي بسيار لغت اين و گويند مي تأمين را

 كار ارزش اصال .دارد ارزش  عمل همين .دهد مي خاطر امنيت ،دهد مي تأمين گزار بيمه به گر بيمه
 پول اين بگوئيد كه بپردازد خواهد مي بعدها كه نيست  پولي ،گرفته قرار معامله متن در كه گر بيمه

 گر بيمه  كه است اين دارد ارزش اينجا در كه آنچه .است باطل عقد است مجهول  چون و است مجهول
 ولي .دهد مي تعهد اين ازاي در را پول گزار بيمه .دارد ارزش گزار بيمه براي تعهد اين .شود مي متعهد

 ديتعه كه كس هر » شروطهم عند المؤمنون « كه است تعهدي ،نيست خالي تعهد يك تعهد اين
  از يكي در داخل را بيمه بخواهيم ما اگر اند گفته فقها لهذا .بكند وفا خوف تعهد  به بايد ،كرد
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 : الضمان كتاب ، است ضمان مسئله ،بيمه مسئله به فقهي مسئله نزديكترين ،رديم درآو معمول عقود 
   .است عهدت ضمانت چون .ضمانت كتاب

 آيد مي شخصي ،دارد  قرضي نفر يك كه است دين ضمان مشهور و معروف ضمان ،ضمانت باب در
 استقرار بايد كه طلبي( تو طلب ضامن من گويد مي طلبكار و دائن به يعني شود مي ضامن را او قرض
 فقه در .شيعت اهل فقه و سنت اهل فقه اختالف مورد است معروفي مسئله اينجا در .)باشد داشته هم
 .ديگر عهده  به اي عهده شدن ضميمه يعني دانند مي ذمه به ذمه ضم قبيل از را ضمان تسنن  اهل

 به كند رجوع تواند مي و ،اولي مديون به كند رجوع تواند مي ،دارد وجود طرف دو طلبكار براي بنابراين
 به( باشد دين يك امنض شخصي كه همينقدر يعني است ذمه  انتقال ،ضمان شيعه فقه در .ضامن
 اين شود مي مديونش و ندارد را اولي مديون به مراجعه حق دائن ديگر )كند قبول  هم دائن اينكه شرط

 آنوقت ،پرداخت وقت هر ،ندارد را مديون به مراجعه حق ،نپرداخته را دين تا نيز شخص اين و ،شخص
  .است خارج ما بحث از كه دين ضمان ويندگ مي را اين .بگيرد او از تواند مي و است طلبكار مديون از
 ضمان ؟نيست جايز يا  است جايز هم عين ضمان آيا كه اند كرده طرح فقه در را مسئله اين آنوقت 

 ضامن من گويد مي آيد مي شخصي .است نفر  نزديك غصبي صورت به من مال كه است اين مثل عين
 و كند رد را عين يا بايد يعني ؛است دار عهده او ديگر ،شد ضامن او كه قدر همين .آنجا در شما مال
  شخصي .باشد مغصوب عين ضمان حتما نيست الزم اند گفته و .بدهد را قيمتش يا مثل ،نتوانست اگر
 اگر .خانه  اين ضامن من گويد مي ،شود مي هست اختيارتان در كه شما خانه من ضامن آيد مي

  من ،بشود وارد شما خانه بر -شخص اين خود طرف از عمدي غير البته -خسارتي
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  .است  مجاني ضمان ،است عوض بال ضمان منتهي ؛هستم دارش عهده و ضامن 
 نظر از ،پردازد مي آن مقابل در را پول گزار بيمه و كار اين به دهد مي ارزش كه آنچه بيمه باب در پس 

 يك در كه ندارد نعيما هيچ و ،است رواني و روحي حالت  يك كه است گر بيمه دادن تأمين فقها
  .بدهد پول رواني و روحي تأمين يك مقابل در  انسان ،معامله

  معامله نوع سه 
 حقي يا مالي عين كه آنست  نوع يك .داشت خواهيم طرفي دو معامله نوع سه مجموع در ما بنابراين 
 يا بيع مثل ؛گردد مي بر ديگري مال ،مال اين مقابل در و ديگر طرف به شود مي منتقل طرف يك از

 مقابل در عمل دو ،گيرد نمي قرار هم مقابل در مال دو آن در كه است اي معامله ديگر نوع .اجاره
 بخشم مي را كتابم من مثال ، معوضه هبه در .معوضه هبه مثل؛تمليكي عمل ولي گيرد مي قرار يكديگر

 ،نگرفته قرار هم مقابل در كتاب دو اينجا .من به ببخشيد را خودتان كتاب شما اينكه عوض در شما به
 شما و شما به بخشيدم من بلكه ،بيع بشود كه كتاب آن به فروختم را كتاب اين من  كه است اين نه
 سومي شكل يك بيمه مسئله در ولي .گيرد مي قرار يكديگر مقابل در بخشش دو .من به بخشيديد هم
 كه است اين آن و - نداشته وجود فقهي كتب در و شود جديدمي مصداق جهت اين از -شود مي پيدا

  .دهد مي پول كند مي كسب او ناحيه از كه امنيتي مقابل در ديگري و دهد مي تأمين شخصي
   نيز پردازد مي گزار بيمه كه پولي موارد بعضي در عمر بيمه در ولي
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 حق نهما گزار  بيمه طرف از زيرا ،)1( كند مي پيدا اشكال فقهي نظر از اين .شد خواهد  مجهول 
 طرف دو هر بايد هميشه شرعا چون و است  ثمن يا عوض منزله به و دارد اصالت پردازد مي كه اي بيمه

  .شود اشكال دچار نظر اين از عمر بيمه است  ممكن ،باشد معلوم و مشخص معامله

  قمار و بيمه 
 داخل را بيمه ما كه ندارد  هم وجهي و .بشود قمار باب در داخل بيمه كه اند نداده احتمال هيچ فقها 

 بايد ] معامله يك صحت براي [ گفتيم .نيست قمار مالك ،انداختن خطر به صرف .بدانيم قمار باب در
 آمده قرآن  آيه در كه است چيزي آن استثناها ريشه ،معامالت باب در .باشد نداشته وجود استثناها آن
 كه است اين مقصود .)2( بالباطل بينكم  اموالكم تأكلوا ال : است آن مصداقهاي از يكي هم قمار كه

 عقالئي هدف يك با باشد توأم يعني ؛نكند گردش بيهوده ،كند مي  گردش شما ميان در شما پول وقتي
 نياز يك يعني  است انساني كار يك مواردي در بخشيدن .بخشد مي وقت يك انسان .فقها  اصطالح به

 انسان وقتي يا .نيست بيهوده كار يك اين .باشد كرده كهجود خواهد مي موردي در انسان .است انساني
 معلم از  مقابل در ،دهد مي پول انسان يا .گيرد مي پول مقابل در ،فروشد مي طرف به را خودش جنس
 طرف دست از پول ،قمار شبه امور و قمار مورد در ولي .نكرده گردش بيهوده پول باز .گيرد مي درس
  .است رفته بيرون بيهوده پول اين شارع نظر از .باشد  كرده كسب چيزي اينكه بدون رود مي بيرون

  
   :پاورقي

 آن فقط و اند دانسته نمي را  بيمه اقسام همه اينكه باب از اند نشده مطلب اين متعرض فقها البته -  1 
  .اند كرده  تطبيق قواعد با اند دانسته مي كه را مقداري

"284  " 188. آيه ،بقره سوره -  2 
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  پاسخ و پرسش
 و تمتع نوع يك ، است معامالت ساير از مستثني حالت يك گفتيد كه نكاح عقد مسئله : سؤال 

 بنا ساختن براي زمين يك صاحب كه اي اجازه نظير اي اجازه نيز اينجا در شايد .است زن از گيري بهره
 ،است مرد يك عقد در زني كه مادامي .باشد داشته وجود دارد زمين  آن در درخت و بذر كاشتن يا

 در بنابراين .دارد تمتع حق خاصي مقررات طبق ،شود فسخ عقد اگر و دارد تمتع حق مرد  آن فقط
  .شود مي مبادله چيزي اينجا

 هر در كه ،كردم عرض  اش فقهي ماهيت جنبه از را مطلب آن من ،نكاح عقد به راجع : جواب 
 كسي اگر .است باطل معامله ،نشود ذكر طرف  يك اگر ،معوض و عوض : دارد طرف دو كه اي معامله
 شوهري و زن اگر نكاح عقد باب در ولي .است باطل بيع اصال ،نكند  ثمن ذكر ولي بفروشد را چيزي
 طرح را مسئله  اين .بدهد المثل مهر بايد مرد بعد منتهي است درست عقد ،بكنند عقد مهر  بدون
  نشود مهر ذكر اگر نكاح عقد در چرا كه كنند مي
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  تمتع طرفين اينكه نه ،هستند هرشو و زن طرفين اينكه براي گويند مي ؟است  درست عقد 
 صيغه خود به اگر ،عالوه  به و .است طرفيني هم تمتع البته .دهد مي عوض در كه پولي و است مرد 

 هذا بعت : گوئيد مي شما بيع در مثال .كند مي قفر ] ديگر هاي صيغه با [ بينيد مي ،كنيد توجه ازدواج
 .است طور  همين هم اجاره در .است ارزش دوم ي ))هذا((و باشد بيعم بايد حتما  اول ي ))هذا(( بهذا
 دو هر بينيد مي .الرجل بهذا المرأه زوجت : بگوئيد نيست الزم و زوجت : گوئيد مي شما نكاح باب در ولي
 ؛موكلتي موكلك زوجت : خوانند مي هم و موكلك موكلتي زوجت : خوانند مي  مه ؛خوانند مي را اش گونه
 مرد اين به را زن اين  من گويند مي هم و ،كردم تزويج زن اين به را مرد اين من گويند مي هم يعني
 مرد كه مهري و باشد داشته را كاال شكل زن ،صيغه متن در كه نيست اينطور يعني ،كردم تزويج
  .را ثمن شكل دهد مي

 وادار را افراد ،شده معمول  دولت طرف از اتومبيلها مورد در اكنون كه ثالث شخص بيمه در : سؤال 
 اينكه به توجه با گرفت پول توان مي افتاد اتفاقي اگر آيا .كنند بيمه را اتومبيلشان حتما كه كنند مي

  ؟داده انجام اجبار به را  معامله اين شخص
 در كه مسئوليت بيمه به راجع .است خوبي مسئله ،است اجباري ثالث شخص بيمه گفتيد اينكه : جواب 

 ذهنم در من ،باشد خطر و نباشد تقصير كه آنجا ،كند مي  مسئوليت ايجاد واقعا كارها اين حدودي چه
 مسئله اين مثال .است مطرح مسئله اين نظير مثالهايي ،فقه كتب در البته .بكنيم  بحث مستقال كه بود
 .گيرد مي گاز را كسي پاي آيد مي  سگ اين .دارد مي نگاه سگ خود خانه در شخصي كه است حمطر

  هم وقت يك كه است اين نگاهداشتن سگ طبيعت ولي باشد نكرده هم تقصير شخص آن است ممكن
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 ؟نيست مسئول يا است مسئول سگ صاحب اينجا در آيا .گيرد مي را كسي و كند مي پاره را زنجيرش 
  انسان وقت يك ضمان باب در گويند مي .كنند مي مطرح را مباشرت و تسبيب  مسئله فقها جااين در

 ،شده مرتكب بالتسبيب  كه است چيزي ضامن وقت يك و شده مرتكب بالمباشره كه است چيزي ضامن
 بيشتري ذهن حضور با بايد من كه دارند بحثهايي سببيت  به راجع آنوقت .دارد سببيت قضيه در يعني
  .شود مي  داده تطبيق ،اند گفته فقها كه موازيني با حدود چه تا مسئوليت بيمه كه  ببينم ،بكنم بحث

 ،كند مي مجبور دولت  ولي كند بيمه خواهد نمي دلش كسي كه ثالث شخص بيمه بودن اجباري مسئله 
 مسئله .سته مسئله اين هم اجباري ازدواج در .نيست مربوط بيمه ماهيت به و است عليحده مسئله
   .است اجباري
 .كنند مي گارانتي سال  يك مدت براي را ساختمان يك تأسيسات ،فني مؤسسات از بسياري : سؤال
 .كنيم مي رفع را آن ،شد پيدا شما تأسيسات در عيبي هر ،گيريم مي مبلغ فالن سال در ما گويند مي

 ،كرده دريافت مؤسسه آن آنچه از بيش است ممكن و نكند بروز عيبي  هيچ سال تمام در است ممكن
 سال در ما كه بندند مي قرارداد شركتها با حقوقي مشاور مؤسسات از بعضي يا .شود ايجاد خرج  برايش
 صورت هم اي معامله هيچ .گيريم مي مبلغ فالن  مقابل در و پذيريم مي را شما دعواهاي تمام وكالت
  ؟است  بيمه همان اينها آيا .گيرد نمي

 .است گرفتن اجير باب در ،گفتيد دادگستري وكيل به راجع كه آنچه اما است بيمه عين ياول : جواب
 ممكن  بلكه كند استفاده او از وقت تمام كه نيست اين معنايش ،كند مي اجير را كسي كه وقتي انسان
  اگر مثال .دهد انجام را كار آن ،آمد پيش برايش كاري اگر اينكه براي كند اجير را كسي است
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 او به ،داشتيد كار وقت هر اينكه براي دهيد مي او  به پولي ماهانه ،باشيد داشته خانه در كلفتي شما 
  .شود مي اجاره باب در داخل اين .باشيد نداشته كار او با هم ماه يك است  ممكن .كنيد مراجعه

  .گيريم مي را او وقت صورت اين در -
نه    .سراغت آئيم مي داشتيم كار وقت هر ما كه كنيد ماستخدا صورت اين به را او شما است ممكن ،
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  مهيب مساله
  
  
 قهرا ،است نبوده  گذشته در كه است جديدي معامله اينكه حكم به بيمه )1(.بود بيمه بحث مورد 

 كسي اول ما و شده طرح نيز قبال مسئله  اين .شود مي جديد مسئله يك فقهي نظر از هم اش مسئله
 اين در هايي رساله و : اند كرده طرح قم و نجف در .اند كرده  طرح زياد .شيمبا كرده طرح كه نيستيم
 بيمه مختلف  اقسام به وقوف عدم نظر از ،باشد ها رساله اين در نقصي اگر احيانا كه اند نوشته زمينه
 اين در كه هم هايي رساله ،شد مي  تشريح بيشتر هست كه آنچنان بيمه موضوع اگر يعني .است بوده
 خالف بر كه است اي مسئله ،اين حال هر به ولي .بود مي مفصلتر و مشروحتر اندكي ،شده نوشته ينهزم

   اي ساده بسيار مسئله بلكه نيست پيچيده مشكل يك فقهي نظر از ،بانك
  

   : پاورقي
 در بيمه بحث كه آنست امر  اين علت .است قبل جلسه بحثهاي تكرار ،جلسه اين مطالب از بخشي.[1

 همين به و مانده ناتمام دالئلي به اول بار كه شده مطرح  زماني فاصله با دوباره پزشكان اسالمي انجمن
 ايراد ديگر بيانهاي به جلسه اين تكراري مطالب كه آنجا از .است شده مطرح ديگر بار يك جهت
  ] .كرديم خودداري آنها حذف از ،كنند مي كمك مطلب فهم به كه طوري به اند شده
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  .است
 فقه در معهود عقود از يكي در داخل بيمه آيا كه است اين ،است مطرح بيمه باب در كه بحثي ولينا

 يا است آنها از يكي در داخل بيمه آيا .داريم معامالت و عقود سلسله يك فقه در ما يعني ؟نه يا هست
 بحث  اين ولي ؟بكنيم را بحث اين ما كه دارد ضرورتي چه حاال كه بپرسيد شما  است ممكن ؟نه

 باشد آنها از يكي در داخل الزاما  بيمه اگر و دارد خاصي احكام عقود آن از يك هر زيرا دارد ضرورت
 عقود آن از هيچيك در داخل اگر ولي .بكند پيروي عقد آن  احكام از ،خصوصيات همه در بايد ناچار
 يكي در داخل  بيمه آيا كه ودبش بحث اين كه است الزم جهت اين از ،پس .دارد بيشتري  آزادي ،نباشد

 كه اينها البته ؟نه يا باشد مي عاريه ،اجاره ،بيع نظير است مطرح فقه در كه اي معمولي متعارف عقود از
 هبه در داخل بيمه آيا .صلح ،هبه ،ضمان مثل هست احتمالش ديگر عقد چند .رود نمي احتمالش

 مقررات از ناچار ،باشد آنها از يكي در داخل اگر ؟است صلح در داخل ؟است ضمان در داخل ؟است
  .بكند پيروي بايد هم آن خاص

 و ؟باشد درست ند توا مي آيا ،بود خارج فقهي متعارف عقود همه از بيمه اگر كه است اين ديگر بحث 
 مطرح فقه در كه ايقاعاتي و عقود از هيچيك در داخل كه  باشيم داشته اي معامله توانيم مي ما آيا اصال
 از يكي در داخل اگر اي معامله هر : بگوئيم اينطور بايد يا ؟باشد درست حال عين در و نباشد است
 باطل قطعا نتيجه در و آوردي در من شود مي ،نشد داخل اگر ،است درست شد فقه متعارف ابواب
   .است مطلب كلي كبراي  كه كنيم مي بحث را دومي اين اول ما .است

 ١٤٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   ؟باشد فقه ابواب از يكي در داخل بايد صحيحي معامله هر آيا
 مسئله هنوز كه اند كرده  مطرح كساني بلكه ،بيمه خاطر به نه( است بوده مطرح مسئله اين قديم از

 كه )ايشان از قديمتر ديگر بعضي و يزدي كاظم محمد سيد آقا مرحوم مثل نبوده مطرح برايشان بيمه
 مطرح فقه در كه ابوابي از يكي در باشد داخل ،گيرد يم صورت خارج در  كه اي معامله هر است الزم آيا

 جواب ؟باشد آنها از هيچيك در داخل اينكه بدون باشد صحيح اي معامله كه ندارد مانعي يا ؟ است
 متعارفي معامالت از يكي در باشد داخل بايد  صحيح معامالت همه كه نداريم دليلي هيچ ما كه اند داده
 .را اعم كند مي اقتضا ما فقهي اصول بلكه نداريم انحصار بر دليلي  هيچ .است مطرح فقه در كه
 شكل به كه عمومات  اين .كلي اصول ،اوليه اصول ،كليات يعني داريم عمومات سلسله يك ما گويند مي
 درست ،بگيرد صورت نفر دو ميان كه عقدي هر و اي معامله هر گويد مي ،است شده طرح كلي و عام

  به معامله آن فساد آنكه مگر است صحت اي معامله هر در اصل : ديگر تعبير  به و .خاص موارد اال است
 « داريم كلي صورت به را اصل اين قرآن در ما اينكه دليل به گويند مي ؟چرا .شود روشن خاصي دليل

 كلي طور به .پيمانها ،عهدها يعني اند گفته مفسرين همه را عقود .)1(» بالعقود اوفوا امنوا الذين ايها يا
 عمل آنها طبق بر بايد و باشيد وفادار بايد بنديد مي كه پيمانهايي تمام به : است فرموده  عام طور به و

 و عهد آن كه نشده قيد هيچ» بالعقود اوفوا « در .است الهي حكم ،بكنيد عمل بايد شرعا يعني ،بكنيد
 پيمان  به بايد گويد مي كلي اصل اين .باشد ديگر عقد يا و اجاره يا و بيع يا صلح  صورت به شما پيمان
  در كه نبوي است حديثي همچنين .كرد عمل

  
   : پاورقي

  1 / مائده سوره.1
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 عند المؤمنون « : كه اند فرموده اكرم پيغمبر .است مفاد همين هم آن مفاد و است مسلمات از فقه 
 هر مؤمن يعني .اند ايستاده  انخودش شرائط پاي مؤمنان .قرارداد يعني اينجا در شرط .» شروطهم
 اصل اين .كند تخلف آن از نبايد ،بايستد آن روي بايد ،گذارد مي كه قراري هر و تعهدي هر و شرطي

 تأمين و تضمين ،شود مي بسته نفر دو ميان كه را قراردادي و تعهدي و  پيمان گونه هر صحت كلي
  .است  كرده

   معامالت عمومي موانع و شرائط 
 يكي كه پيماني آن .اند كرده ذكر موانعي و شرائط قرارداد و پيمان يك صحت عدم يا صحت ايبر البته

 را شرائط آن كه پيماني آن و ،است فاسد دارد را شده ذكر  موانع از يكي يا ندارد را شده ذكر شرائط از
 از يكي ثالم .است درست ،باشد جديدي و مستحدث امر يك لو و ندارد هم موانع آن از و نيست فاقد

 كه ساله شش پنج بچه يك مثل  است لغو عملش اصال ،نباشد مميز اگر بالغ غير .است بلوغ شرائط
 باشد مميز اما نباشد بالغ اي بچه است ممكن ولي .ندارد را پيمان يك بستن عقلي صالحيت اساسا
  بچه يك مانند ،دهد انجام كار بالغ انسان يك مثل و بكند درك را خودش  عمل ماهيت واقعا يعني

 در بحث يك ،كودك عمل ]  باب در [ .استعداد و هوش نظر از ها بچه اختالف به ،ساله چهارده سيزده
 ندارد تكليف اينكه عين در بالغ غير مميز طفل عبادت .او معامالت در بحث يك و است كودك عبادات

 بچه كه نمازي كه كنند مي طرح را مسئله اين جماعت نماز در دانيد مي .است صحيح نيست مكلف و
 نماز يا بشود آماده آينده براي كه است  تربيت و تأديب براي و ظاهري و صوري نماز آيا ،خواند مي

  ،نيست واقعي نماز و است صوري و تمريني نماز ها بچه نماز  گفتيم اگر ؟است صحيح و واقعي

 ١٤٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 قرار فاصله  اي بچه بالغ نفر دو ميان اگر ،باشند متصل يكديگر به صفوف بايد كه جماعت نماز در پس 
 نه است نماز صورت او نماز چون است  باطل نماز ،شود فاصله اي بچه مأموم و امام ميان يا ،بگيرد

 تواند مي بچه يك ،است نماز واقعا هم او نماز و است صحيح بچه عمل ،نه كه گفتيم اگر اما .آن واقعيت
 بچه عمل كه نيست  اي شبهه تقريبا عبادات باب در .هدبد تشكيل را صف يك از جزئي يا صف  يك

 ؟نه يا است صحيح بالغ غير ولي مميز بچه  معامله آيا كه است اختالف معامالت در ولي است صحيح
 بيمه گوئيم مي هم بيمه در ،است باطل مميز ولو صبي معامله كه شود گفته معامالت مطلق در اگر

  .است باطل بالغ غير مميز طفل
 انجام ديوانه كه را اي معامله هر است بديهي .است بودن عاقل ،معامله صحت عمومي شرائط ديگر از 

 .است نبودن اجبار و اكراه روي از يعني اختيار ،ديگر شرط .است باطل  هم اش بيمه ،است باطل دهد
 فالن ،ندهي امانج اگر  كه باشند كرده تهديدش يعني دهد انجام اجبار روي از انسان را اي معامله هر

 .است باطل باشد اجبار و اكراه روي از اگر هم  بيمه ،است باطل معامله آن ،زنيم مي تو به را صدمه
 معامالت همه در شرط اين .بگيرد صورت مجهول روي نبايد معامله يعني .است معلوميت ديگر شرط
 به معامله كه بگيرد قرار  هولمج امر يك مقابل در نبايد ثمن و باشد مجهول امر يك نبايد مبيع . هست
 اگر يا چيست آن داخل داند نمي كه بخرد را اي بسته انسان اينكه مثل .آيد در بخت و قمار شكل
 داشته بستگي شانس به نبايد معامله ،نه .دارد بستگي شانس  به بگويد ،است چقدر داند نمي ،داند مي

 اي معامله  هيچ در همچنين .دهد مي چه و خرد مي چه كه باشد مشخص طرف براي بايد  بلكه باشد
  .است معامله صحت موانع يا و شرائط امور اينگونه .كند پيدا نفوذ شكلهاي از شكلي به ربا نبايد
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 كنيم دقت بايد فقط .بدانيم  معامله آن صحت را اصل بايد ما شود پيدا كه جديدي معامله هر بنابراين 
 ،كند مي فاسد را معامله آن شد وارد اگر كه بشود وارد  اي لهمعام هيچ در نبايد كه چيزهايي آن كه

 است  مستقلي معامله يك بيمه كه است همين بيمه مورد در هم فعلي علماي نظر .باشد نداشته وجود
 الزاما آن در ،كند فاسد را معامله  يك تواند مي كه هم موانعي آن و است صحيح معامله اين ،بنابراين و

  .ندارد وجود الزاما موانع آن ولي آورند در شكل آن  به را آن است ممكن ييعن.ندارد وجود

   جايز عقد و الزم عقد 
 معامله آن تابع احكام در ، بدانيم معامالت از يكي در داخل را بيمه ما اگر گفتيم اينكه ديگر مطلب
 الزم عقد .جايز عقد و الزم عقد : است قسم دو بر كلي طور به عقد گويند مي عقود باب در .شد خواهد
 آن تواند نمي ديگر ،داد انجام را معامله اينكه از بعد طرف كه معني اين به .برگشت  قابل غير عقد يعني

 بيع مثال .تواند مي ،بزند بهم را آن بخواهد  گاه هر يعني .برگشت قابل عقد يعني جايز عقد .كند فسخ را
 كه زماني هر ،نمود قبول هم او و كرد وكيل را كسي كه آدمي .است جايز عقد وكالت و الزم عقد

 در ،الزم  معامالت در ،بله .نيست اينطور اجاره يا بيع ولي .بزند بهم را وكالت  اين دارد حق ،بخواهد
 است الزم عقد اين طبيعت يعني .است ثانوي امر يك خيار .گذارند مي فسخ خيار بالخصوصي شرائط

 عقد يك بيع مثال .است قهري يا شود مي گذاشته الزم عقد روي كه است مجددي قرار يك ،خيار ولي
  اين ،مجلس انقضاء از بعد يعني دارند فسخ حق طرفين نخورده بهم مجلس كه  وقتي تا اما است الزم
 ،باشد شده مغبون واقعا  طرف يك آنكه مگر است الزمي عقد ،بيع مثال يا .كند مي پيدا لزوم عقد

   مسئله ،مسئله
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 انسان اگر .شود مي پيدا غبن خيار اينجا در .باشد غبن ،باشد رفتن سر كاله مسئله بلكه نباشد معامله
 عيب خيار  آن به كه دارد فسخ خيار ،است معيوب جنسش كه شود متوجه بعد و بخرد را  جنسي

 افهك اسقاط با(( كنند شرط معامله  اول در اگر اما .دارد وجود هم ديگر خيار نوع چند .گويند مي
 به ولي .ماند نمي باقي شخص براي خياري هيچ ديگري و شود مي  الزم ،معامله صورت اين در))خيارات

  .است لزوم ،بيع عقد  طبيعت حال هر

   ؟جايز يا است الزم عقد بيمه آيا 
 فقه در نيز مسئله اين ؟جايز عقد يا بدانيم الزم عقد بايد را جديد و مستحدث عقدهاي آيا ببينيم حال
 اينكه مگر است بودن الزم عقدها همه در اولي اصل ،است لزوم عقود همه در اصل كه است رحمط

 ،دهيم تشخيص مانعي بي معامله را بيمه معامله ما اگر بنابراين .باشيم  داشته بودن جايز بر دليلي
 ،معامله ادقرارد بستن از بعد ندارد حق گزار بيمه يا گر بيمه يعني .هست هم برگشت قابل غير معامله

 توانند مي را الزمي عقد شود مي آن اسم صورت اين در كه بشوند حاضر طرف دو مگر ،بزند بهم را آن
 از ،پس .بزند بهم را آن تواند نمي تنهايي به طرف  يك كه است اين الزم عقد خاصيت ولي .بزنند بهم

   .هست هم الزم عقد كه است اين بدانيم جداگانه عقد يك را بيمه اگر بيمه عقد خصوصيات جمله

   ضمان و بيمه
 باشد آن در داخل بيمه اساسا  اينكه احتمال كه هست عقد يك ،داريم فقه در ما كه عقودي ميان در

    عرف در كه است ضمان آن و ،است زياد
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 است ديگري شخص  مديون شخصي يعني .است ديون مورد در ضمان اولي اساس .گويند مي ضمانت
 عهده به را او دين و گردد مي مديون  دين ضامن و شود مي پيدا سومي شخص ونيمدي و است دائني
  .است شرعي و جايز ،امر اين  كه است اسالمي فقه مسلمات از .گيرد مي

   تسنن اهل فقه و شيعه فقه در ضمان تفاوت 
 ضمان ،شيعه فقه در .دارد وجود اساسي اختالف يك ،تسنن اهل فقه و شيعه فقه ميان ضمان باب در
 و است طلبكار عمرو آقاي از زيد آقاي كه همينقدر يعني .ضامن به مديون از است ذمه انتقال معني به

 بكر  ذمه به شود مي منتقل است عمرو كه مديون ذمه از دين ،ضمان صرف به ،شد  ضامن آمد بكر آقاي
 كند مراجعه عمرو به دندار  حق ديگر دائن بنابراين و نيست مديون هيچ ديگر عمرو و است ضامن كه
 قبل ولي دارد را مديون از مطالبه حق ،پرداخت را دين  گاه هر ضامن همچنين .است الذمه بري او زيرا
  .ندارد مطالبه  حق ،پرداخت از
 فقه در .دائن نفع به صد در صد است عملي يعني است ذمه به ذمه ضم ،ضمان ،تسنن اهل فقه در

 ضامن عهده به مديون عهده از تعهد يعني ،مديون نفع به صد در صد است عملي ،ضمان ،شيعه
 .مديون به مديون شدن ضميمه يعني است ذمه به ذمه ضم معنايش  ضمان تسنن اهل فقه در .آيد مي
 شخصي آنكه از پس كند مراجعه تواند مي طرف دو به بانك آن موجب به كه هايي سفته  اين مثل

 قرار دائن طرف نفر دو .ضامن به  هم و كند مراجعه اولي ديونم به تواند مي هم دائن ،شود مي ضامن
 كه مسئله اين شيعه فقه نظر از .شده ضميمه مديون به ديگر نفر يك ديگر عبارت به و اند گرفته
  يعني شكل همين فقط و است باطل و نيست صحيح كه است اجماعي ،است  ذمه به ذمه ضم ،ضمان
  ذمه انتقال

 ١٤٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 پيدا ارتباطي هيچ بيمه با ، است دين ضمان كه آنجا تا ضمان .است درست ضامن به مديون از 
  .ندارد بيمه به ربطي دين ضمان .كند نمي

 غصب را كسي  مال شخصي .مغصوب عين ضمان نام به است مطرح ضمان باب در ديگري مسئله 
 عين آن امنض آيد مي سومي شخص . است موجود دعوا طرف يا غاصب نزد اكنون هم مال عين و كرده
 است اين ضمان معني اينجا در .هستم تو مال ضامن من  پس اين از گويد مي مال صاحب به ،شود مي
 و  ضامن ،بوده غاصب نزد مال كه تاكنون .دهم مي را عوضش من ،شد وارد مال  اين بر تلفي اگر كه

 ولي .بپردازد را عوضش بايست مي او ،شد مي تلف مال اين اگر يعني .است بوده غاصب خود ،دار عهده
 دار عهده من شد تلف تو مال اگر ساعت اين از يعني ،هستم  ضامن من گفت و شد پيدا ضامن كه وقتي
 اتفاقي مورد مسئله يك مغصوبه عين ضمان البته .مغصوبه عين ضمان گويند مي را  اين .هستم آن

   .باشد درست حتما كه نيست
 شود مي بيمه وارد كم  كم بحث اينجا از نباشد هم مغصوب كه است عين ضمان مسئله باالتر آن از

 ساعت اين از من بگويد ،بشود است  شخص آن خود نزد در كه شخصي مال عين ضامن كه كسي يعني
 اين آيا ،بدهم را عوضش ،شد تلف كلي به يا شده وارد  آن بر خسارتي اگر كه هستم تو مال ضامن
  ؟است درست

   پول مقابل در ضمانت
 خود ضمان مقابل در  ضامن يعني .نيست عوض به ضمان داريم ما كه ضمانهايي اينكه ديگر مطلب
 آيا ؟است چگونه عوض به ضمان كه شود مي  مطرح ضمان باب در مسئله اين آنوقت .گيرد نمي پول

  تواند مي ضامن
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 ضمان  گفتيم گرا ؟نه يا بگيرد كرده ضمانت او نفع به كه كسي از هم پولي يك ،خود ضمان مقابل در 
 اينها شامل ضمان ادله گفتيم اگر يعني ،است درست هم ضمان در گرفتن عوض و است درست عين
 بيمه چون است اينطور اشياء هاي بيمه اقل ال .شود مي  ضمان از نوعي ،بيمه صورت آن در ،شود مي

 اگر كه شود مي است خودتان اختيار در كه شما مال ضامن ،شخص كه است  اين معنايش اشياء
 پولي ،ضمان اين مقابل در  ولي ،باشد آن تلف يا خسارت دار عهده ،شد تلف يا شد وارد آن بر خسارتي

  .گيرد مي هم

   درك ضمان و عهده ضمان 
 .درك ضمان نام به داريم  ديگري مسئله و عهده ضمان نام به داريم اي مسئله ضمان باب در فقه در

  چون .كنند مي معامله همديگر با نفر دو كه است اين بوده مطرح فقه در اش مسئله كه عهده ضمان
 بدهد پس را جنس دارد حق مشتري كه آيد مي پيش وضعي يك گاهي ،شناسد نمي را بايع مشتري

 معامله اين اگر كه شود مي ضامن آيد مي نفر  يك .آيد در آب از معيوب ،جنس اگر فسخ خيار مثل
 شما .بفروشد شما به را فرشي خواهد مي ناشناسي شخص مثال .ستمه  ضامن من ،آمد در آب از فاسد
 ارزد مي خوب قيمت  اين به فرش اين ،شناسم نمي را شخص اين من گوئيد مي ،داريد اي دغدغه  يك
 شاهد و شناخت و آمد صاحبش اگر !؟چيست من  تكليف ،آمد در آب از دزدي ،فرش اين اگر فردا ولي
  آنوقت .ببرد را مالش دارد حق مال صاحب صورت اين در ،است دزدي فرش  اين شد معلوم و آورد هم

 نفر يك اينجا در ؟شود مي چه ندارم دسترسي او به و رفته و گرفته فروشنده كه من پول تكليف
  اگر گويد مي يعني .شود مي عهده ضامن آيد مي
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 وجود خطر اين خالصه و بوده دزدي مثال جنس اين كه گرديد معلوم و شد پيدا معامله  اين در خللي 
 آن واقع در .است بيمه  نوع يك خودش هم اين .هستم ضامن من ،برود بين از تو پول كه داشت
 عيب كه است آنجايي درك ضمان .درك ضمان  است اين نظير و .كند مي بيمه را شما معامله شخص

  فروشنده يك با اي معامله شما .عيب ضمان يعني درك ضمان .است عيب  معني به درك .باشد كار در
 به دسترسي وقت آن و بيايد در آب از معيوب جنس اين نكند گوئيد مي خود با .كنيد مي ناشناس
 اين اگر گويد مي ،شود مي عيب ضامن  يعني درك ضامن آيد مي كسي يك .باشم نداشته فروشنده

  .پردازد مي شما  به را خسارتش من ،بود معيوب جنس

   است ستقلم معامله يك بيمه
 ادله آيا كه ضمان عنوان  به صد در صد اما است بوده شده طرح قديم از مسائل اين ضمان باب در

 اشكالي هيچ مستقل معامله يك عنوان به بيمه ولي .بوده ترديد مورد ؟نه يا شود مي اينها شامل ضمان
 .بس و است دين ضمان همان شرعي ضمان .بگذاريم ضمان را اسمش كه ندارد  ضرورتي اساسا .ندارد

 و است مستقل معامله  يك خودش .بناميم درك ضمان يا عهده ضمان را آن كه نيستيم اسم تابع ما
 جامع و شود مي هم بيمه اقسام همه  شامل و گويند مي بيمه آن به امروز كه است چيزي همان

 لغت من .است آن دنبو تأمين باشد عقالئي معامله يك  معامله اين اينكه براي آنها همه مشترك
 فارسي لغت  يك كه بيمه كلمه كه است آمده جباري دكتر آقاي رساله در ولي دانم نمي را بيمه فرنگي
 را مفهوم اين ،تأمين يعني آن عربي  كلمه ولي رساند نمي درست را لفظ اين فرنگي اصلي مفهوم ،است

  كه هم فارسي در شايد .دادن  امنيت يعني تأمين .رساند مي خوبي به
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  .بيم كننده رفع يعني بيمه و كند مي  بيم نفي كه اينست اعتبار به اند گفته بيمه 
 گاهي يعني .كند مي صدق  معامله اين ماهيت بر ،تأمين مفهوم ،نداريم لفظ به كاري ما حال هر به 

 و دهد مي رخط احتمال ...و را بيماريش هنگام افتادگي كار از يا آينده يا جان يا مال درباره انسان
 و اضطراب  اين كه شود فراهم اي وسيله تا بدهد پولي مثال و بكند كاري خواهد مي دلش ،دارد نگراني
 در و است تأمين همان ،گيرد مي بيمه  حق آن مقابل در كه گر بيمه اساسي كار .برود بين از اش نگراني
 اين مقابل در بيمه حق و دهد مي ارگز بيمه به مادي غير و معنوي امر يك ،كند مي كه تعهدي با واقع

  .شود مي پرداخت ،معنوي و روحي حالت اين و تأمين

   ؟است معلومي معامله بيمه آيا 
 قرارداد متن در كه است اين ما فقه مسلم اصول از كه آنست كنيم مي بيان اينطور را مطلب اينكه علت

 روي از و باز چشم با بايد معامله يعني باشد داشته وجود  شانس حالت و جهالت نبايد عقدي هيچ در و
 يكي من بگويد  مردي به ،خود دختر دو از وكالت به پدري نكاح عقد در اگر مثال .بگيرد  صورت دانائي

 پدر آن با انتخابش بعد و كردم قبول بگويد  هم او ،آورم مي در تو ازدواج و عقد به را خويش دختر دو از
  .شود مي باطل ،است مجهول مرا  يك چون ،باشد زوج خود با يا
 حق طرف يك از : مالي امر دو ميان است اي معاوضه ،عقد اين بگويد كسي است ممكن بيمه باب در 

 صورت در كرده تعهد گر بيمه كه احتمالي  پول آن ديگر طرف از و دهد مي گزار بيمه كه اي بيمه
   اين ،است پولي دو چنين ميان معاوضه بيمه ماهيت واقعا اگر .پول شود مي طرف دو .بپردازد خسارت
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 امر يك يعني .شود مي قمار شبيه .دارد را موانع آن از يكي زيرا است باطل فقهي اصول روي  معامله
 يا گيرم مي آيا ؟بگيرم خواهم مي چه ،مقابل در ولي است معلوم دهم مي من كه اي بيمه حق .مجهول

 اصلش ؟نه يا بگيرم چيزي او از كه شد خواهد وارد من بر  خسارتي مدت اين در اصال آيا .گيرم نمي
 چقدر خسارت اين ،شود وارد خسارتي ،مدت اين طول در اينكه فرض به عالوه  به .است مجهول
   .مبلغش هم و است مجهول گيرم نمي يا گيرم مي او از چيزي من كه اصلش هم ؟بود خواهد
 كه است اين باشد داشته وجود بايد معامالت همه در )ص( اكرم پيغمبر فرموده به كه شرائطي از يكي
 مشخص طرف يك اينجا در .باشند مشخص و معلوم بايد گيرند مي قرار معاوضه مورد كه طرفي دو

  پول دو ميان معامله بيمه واقع در كرديم عرض ما كه باشد چيزي آن بيمه  ماهيت اگر ولي .نيست
 بيمه به اقدام عقال  كه بيمه عقالئي جنبه .نه يا است مجهول طرفش يك بگوئيم بعد كه نيست

 ...و افتادگي كار از زمان در بيچارگي ،زياد  خسارت تحمل ،ورشكستگي از كردن پيدا تأمين ،كنند مي
 گزار بيمه به گر بيمه كه آنچه .نيست عوضين از يكي و معامله طرف ،دهد مي گر بيمه كه پولي .باشد مي
 .دهد مي بيمه حق گزار بيمه ،تعهد اين مقابل در .دارد ارزش تعهدش همان .است تأمين خود دهد مي
 تعهد .تعهد گر بيمه و دارد مادي ارزش كه دهد مي پول گزار بيمه .است تعهد خود به متعلق ،ارزش كه
 ،بدهند  پول ،تعهد مقابل در كه باشند كرده اختراع را اي معامله چنين عقال اگر .است مشخص امر يك
 و ندارد وجود ،اينجا در ،است مسطور فقه در كه موانعي از هيچيك ،است مشخصي امر يك تعهد چون

 مجهول شكل يعني هست بيمه باب در كه مشكالتي از يكي  بنابراين .است صحيحي معامله ،معامله
  .شود مي حل  طريق اين به ،بودن
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   بيمه زمان 
 ،معامالت در كه  است اين كرد طرح بايد را موضوع فقط و نيست مشكلي هم اين كه ديگر مشكل
 بايد هم زمان ،دارد دخالت آن در زمان اگر ،باشند معين و مشخص بايد عوضين كه طور همان

 دخالت زمان اجاره در ولي ندارد دخالت زمان بيع در مثال .باشد مجهول تواند نمي و باشد مشخص
 مشخص مدت اگر .باشد مشخص بايد خرآ به تا اول از ،مدت ،دارد دخالت زمان كه جا هر در .دارد

  شبي پرسد مي مسافر كه است اينطور اغلب ها مهمانخانه در مثال .مجهول شود مي  معامله باز ،نباشد
 اجاره در كي تا حاال از  اتاق اين كه كند نمي معين مسافر ولي .تومان پنجاه مثال شبي گويند مي ؟چند
 آن منفعت مالك او ،مدت آن تمام در و است برقرار مستأجر و موجر ميان اجاره كه را مدتي .است من
 ماندم قدر هر كه كند مي معين را مقدار اين فقط .كند نمي معين ،كند استفاده  آن از كه است اتاق
 همين به و نيست صحيحي اجاره  يعني است باطل شرعي نظر از اجاره اين .دهم مي تومان پنجاه شبي
 آن ،شود اختالف مسافر اين و هتل صاحب ميان بعد اگر كه شود يم ظاهر اينجا در اثرش جهت

 قرارداد آن چون نيست ميزان تومان پنجاه شبي ديگر يعني ندارد اساسي  هيچ اند بسته كه قراردادي
 بايد ،باشد تومان شصت  اتاق آن المثل اجرت واقعا اگر .است ميزان المثل اجرت بلكه ،بوده  باطل
  .دارد شبهه ،نشود تراضي آخر در اگر لهذا و .تومان  چهل ،باشد تومان چهل گرا و بدهد تومان شصت

 بيمه زمان اگر .باشد مشخص بايد مدتش ،دارد دخالت آن در زمان كه است معامالتي جزء هم بيمه 
  .است آن زمان بودن مشخص بيمه  خصوصيات جمله از .است باطل ،نباشد مشخص
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   بيمه اقسام 
 بيمه .است اينها از بيش گويا و ،اشخاص هاي بيمه و اشياء هاي بيمه به اند كرده تقسيم را ها بيمه

 اشياء هاي بيمه .فقه در است بابي اساسا خودش هم  آن كه مسئوليت بيمه نام به دارد وجود ديگري
 .دان اشكال بال ،باشد مشخص زمانشان اگر ...و سوزي آتش بيمه ،تجارتي كاالي بيمه ،اتومبيل بيمه مثل
 امراض بيمه مانند ،ندارد وجود اشكالي و شبهه ،اشياء هاي بيمه  مثل نيز اشخاص هاي بيمه از برخي در
 بيمه مؤسسه  به را مبلغي ساالنه يا ماهانه كه ترتيب اين به ،كند مي بيمه را خودش  شخص كه
 وي به را معيني مبلغ ،دش بيمار مقرر  مدت در او اگر كه شود مي متعهد گر بيمه ،مقابل در و پردازد مي

 مثال شود مي متعهد شخصي كه افتادگي كار از بيمه است طور همين .نمايد معالجه را او يا و بپردازد
 كار از آن  موجب به كه آمد پيش برايش اي سانحه اگر ،مقابل در و بپردازد مقدار فالن  سالي يا ماهي
 اي شبهه و اشكال ،اشياء هاي بيمه مثل نيز بيمه نوع اين .بگيرد بيمه مؤسسه از مبلغ فالن ،افتاد كردن
   .ندارد

   عمر بيمه
 به بيمه يكي : است گونه دو اند كرده تشريح كه طور آن كه عمر بيمه در ،اشخاص هاي بيمه در ولي

 يك آن در بيمه و است ربا اساسش بلكه دارد وجود ربا شبهه ،حيات شرط به بيمه ،ديگر و فوت شرط
 سال ده تا حاال از مثال كه بندد مي بيمه داد قرار اينطور شخص ،فوت شرط به بيمه در .است فرعي امر

 متعهد بيمه مؤسسه ،كرد فوت  مدت اين خالل در اگر و پردازد مي مبلغ فالن ساالنه يا ماهانه ،ديگر
 هيگا .بدهد را بيمه پول خودش كه است صورتي در  اين .بپردازد او ورثه به مبلغ فالن كه است

  سومي شخص
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  فالن سالي كس فالن براي من گويد مي بيمه مؤسسه به .فوت شرط به كند مي بيمه را كسي آيد مي 
 صورت اين در .بدهي من به مقدار اين تو ،كرد فوت بين اين در او اگر اينكه شرط به پردازم مي مبلغ

 -  ها بيمه اينگونه راقه .شود مي بيمه موضوع خودش بلكه نيست بيمه طرف ديگر شده بيمه شخص
 شديدتر بلكه و باشد مكروه اقل ال و باشد مذموم اندكي اخالقي نظر از است ممكن -  دومي مخصوصا

 آن كه بكند آرزويي انسان كه شود مي  سبب خود به خود كه معامالتي ،فقه در چون ،)1( مكروه از
 ؟است مكروه چرا فروشي نكف .فروشي كفن مثل ،نيست  مطلوب چندان ،نيست مردم نفع به آرزو
 كند مي آرزو دلش ته نيز او .باشد رائج اش معامله خواهد مي دلش گري معامله هر است بديهي چون
 خنده( هستند مستثني مسئله  اين از اطبا البته .است معلوم هم آن نتيجه و شود زياد مشتريش كه

 فرد بين اين در اگر قهرا ،ببندد ديقراردا چنين بيايد  سومي شخص اگر فوت شرط به بيمه در .)حضار
 ته گزار بيمه  ناخواه خواه .است گزار بيمه نفع به بميرد اگر و است بيمه مؤسسه نفع به ،نميرد شده بيمه
 وجه بتواند او اينكه براي بميرد شخص  آن ،مدت انقضاء از قبل كه شود مي پيدا آرزويي چنين دلش
 ولي .شارع مكروه است اي معامله ،بيمه نوع اين كه گفت توان مي  مسلم .بگيرد بيمه مؤسسه از را بيمه
 كند آرزو  كه بشود پيدا دنيا در آدمي چنين كه است بعيد ،بپردازد شخص خود را بيمه  وجه اگر

   .بدهد  اش ورثه به مثال را پول گر بيمه اينكه براي بميرد زودتر خودش
  

   : پاورقي
 ،بودن مكروه بر عالوه ،كند مي بيمه را كسي سومي شخص كه فوت شرط به بيمه از نوع آن.[ 1

 سوم شخص آن براي ،است تأمين كه بيمه ماهيت ،عمل اين در كه است اين آن و دارد نيز اشكالي
 و پرسش بخش در شهيد استاد را مطلب اين. است بندي شرط يك او  براي كار اين و ندارد وجود
   ]. دهند مي توضيح  پاسخ
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 اخالقي غير گر بيمه نظر از است ممكن بيمه نوع اين .است عكس بر قضيه حيات شرط به بيمه در
 كه كند مي بيمه معين مدت براي را خود شخصي كه است صورت بهاين حيات شرط به بيمه .باشد
 چيزي بيمه مؤسسه ،كرد فوت اگر بپردازد او به مبلغ فالن بيمه مؤسسه ،نكرد فوت مدت  اين در اگر

 از چيزي نيايد تا بميرد مدت اين در گزار بيمه كند مي آرزو كه است بيمه مؤسسه اينجا در بدهد نبايد
 ،باشد اخالق خالف ،امر يك اينكه صرف .شود مي اخالقي خالف امر يك باز جهت اين از .بگيرد او

 حق زارگ بيمه  گاهي : شود مي عمل گونه دو موارد اين در اما .باشد باطل معامله كه شود نمي  دليل
 زنده اگر كه پردازد مي تومان هزار صد يكجا مثال .پردازد مي يكجا گاهي و پردازد مي تدريجا را بيمه
 االن تومان هزار صد بلكه كند نمي كاري چنين قهرا ولي .بگيرد را پول اين ،سال ده از بعد ،ماند
 اين در پول نزول  يعني .بگيرد تومان هزار بيست و صد ،سال ده از بعد ،ماند زنده اگر  كه پردازد مي

 اينجا در زيرا ؟چرا .بيشتر مبلغي با بلكه و گيرند مي نزولش با را پول اصل و كنند مي حساب را مدت
 از كه دارد وجود بپردازد چيزي نخواهد بيمه مؤسسه و كند فوت گزار بيمه  مدت اين در اينكه احتمال

 تومان هزار صد مقابل در ،نبود احتمال اين اگر كه هبيم مؤسسه قهرا و شود مي قمار شبيه جهت  اين
 كه هايي بيمه .پردازد مي عالوه مبلغي ،احتمالي  چنين خاطر به ،پرداخت مي تومان هزار بيست و صد
  حساب با پردازد مي را پول همان مقرر موعد در گر بيمه بعد و شود مي پرداخت يكجا بيمه حق آنها در

 و ربا كار اين اصلي ماهيت  يعني نيست درست شرعا كه گفت توان مي ،هاضاف مبلغ يك با و نزولش
 اينگونه در جهت همين به .است گرفته قرار هم اي بيمه  مسئله ،پول فرع و نزول كنار در و است نزول
   .شود مي پيدا اي شبهه و اشكال الظاهر علي ها بيمه

 ١٥٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   ثالث شخص بيمه يا مسئوليت بيمه
 داري دامنه بسيار مسئله اتفاقا  كه ثالث شخص بيمه امروزه اصطالح در يا سئوليتم بيمه ماند مي باقي
 ديگري اتومبيل به اتومبيل اين وسيله به اگر كه كند مي بيمه را اتومبيلي گر بيمه مثال .است فقه در

 شامل  اي بيمه هيچ مسلم ،بيمه موضوع در .بپردازد را ديگر اتومبيل آن خسارت ،شد وارد صدمه
 يعني .شود مي مختل نظمها همه ،باشد اين از غير اگر .شود نمي عمدي هاي كردن وارد سارتخ

 را آن عمدا اگر حتي كه كنم مي بيمه را تو  اتومبيل من كه كند نمي بيمه اينطور بيمه مؤسسه هيچگاه
 كه است اين بيمه شرائط از يكي گويند مي هم بيمه قوانين در .بدهم تو به را پولش زدي آتش

 اگر .است  عمدي غير خسارتهاي مورد در بيمه پس .باشد نكرده وارد عمدا مال صاحب را خسارت
 تعهدي گر بيمه اينجا در مسلم ،كند وارد خسارتي ديگري اتومبيل به خود اتومبيل با عمد به كسي
 از كه تاس اين منشأش ولو زده حال هر به ولي نزده عمد  به او كه است جايي در صحبت اما .ندارد
 اتومبيل بر كه است خسارتي مسئول شخص اين قانون نظر از .كرده تخلف رانندگي و راهنمايي قانون

  .شود مي متعهد را خسارت اين بيمه مؤسسه .شده وارد ديگر شخص
 وارد ديگر شخص بر انسان  كه عمدي غير خسارتهاي در كه است مطرح اينطور فقه نظر از مسئله اين 

 گر بيمه تا باشد ضامن بايد خودش ،كرده وارد  خسارت كه كسي ؟است چقدر مانشض حدود ،كند مي
  !؟بدهد خواهد مي را چيزي چه بيمه مؤسسه ،نباشد ضامن شرعا اگر .شود دار عهده او طرف از
 هم عمد و زد ديگر اتومبيل به اتومبيلي اگر كه شود روشن بايد مسئله اين ابتدا مطلب توضيح براي 

  يا بدهد بايد را خسارت آيا ،نداشت
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 اما ندارد مانعي واقعي مسئوليت  اين كردن تعهد هم گر بيمه براي ،بدهد بايد را خسارت شرعا اگر ؟نه 
 گيرد مي اگر هم دولت قانون و ،بپردازد را خسارت نبايد  خودش شخص اين شرعا كه كرديم فرض اگر
 است  پولي پرداخت بيمه موضوع زيرا كند مي پيدا اشكال هم بيمه خود صورت اين در ،گيرد مي زور به
 پرداخت ظلما كه پولهايي مورد در بيمه آيا كه آيد مي پيش شبهه اين آنوقت .شود مي گرفته ظلما كه
 ظلم به اعانت نوعي اينكه باب از نيست درست بگويد  كسي است ممكن ؟نه يا است درست شود مي

  .است
 كند مي تعهد را او به كمك گر بيمه اينكه .بگيرد خسارت شخص اين از اتومبيل آن صاحب نبايد اصال 

 و ؟است چقدر مسئوليتها حدود كه شود مشخص بايد مسئله اين پس .است ظلم به اعانت نوعي خود
 مسئله در اند گفته و گرديده ذكر برايش زيادي مسائل و شده مطرح زياد هم فقه در ،مسئله اين اتفاقا
 .باشد كرده وارد خسارتي عمد به  انسان كه نيست الزم هيچگاه ،شدن دار عهده يعني شدن ضامن
 را مطلب اين .بپردازد را آن بايد ولي كند مي وارد عمد غير  به را خسارت انسان كه داريم زيادي موارد

   .داد خواهيم توضيح ديگر جلسه در  اهللا شاء ان

   پاسخ و پرسش
 مقصر شما اگر كند مي شرط  بيمه مؤسسه زيرا ندارد ياشكال هيچ ثالث شخص بيمه من نظر به : سؤال

 اداره مثل ديگري مؤسسه وسيله به هم تخلف و جرم كه ،دهم مي را آن پول ،بوديد حادثه در
 استفاده چون كه است صورت اين به مسئوليت بيمه نوع يك اما .شود مي  شناخته رانندگي و راهنمايي

 دست به وسائل اين و باشد داشته دنبال به خطراتي است نممك جديد آالت ماشين و وسائل بعضي از
  سپرده كارگران
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 ،سوانح بروز صورت در ،شده معين ضوابط طبق البته كه آيد پيش سوانحي است ممكن لذا ،شود مي 
  .تقصير گرفتن نظر در بدون گيرد مي عهده به را پولش پرداخت ،مسئوليت بيمه

 فقه در ضوابطي يك تقصير  به راجع كه بود اين ما سخن ولي ريمدا قبول ما را تقصير مسئله : جواب 
 مشخص بايد مسئله گفتيم بلكه دارد اشكال نگفتيم ما .كرده ايجاد قانون هم ضوابطي يك ،دارد وجود
 متعهد  آن به بيمه كه ضوابطي با ،اند كرده معين تقصير براي فقه در كه ضوابطي آيا ببينيم بايد .شود
 ولي استتقصير شرعي نظر از چيزي اگر ؟نه يا است منطبق ،است موجود جاري وانينق در يا و است

 ،تقصير مسئله در پس .شود مي پيدا  اشكال صورت اين در ،بالعكس يا ،نيست تقصير عرف نظر از
 كه دارد كلياتي فقه .دارد فقه كه است ضوابطي و ،اند كرده  وضع و جعل قوانين كه است ضوابطي
 براي  تأميني امور كردن فراهم يعني گفتيد شما كه مطلبي همين .شود مي نيز سئلهم  اين شامل

 طور به فقه .است درست ،آيد مي  پيش جديد آالت ماشين با كار اثر در كه سوانحي مقابل در كارگران
 ممكن يعني شود فراهم بايد است الزم تأمين براي عرفا كه  آنچه : گويد مي مثال و كند مي بحث كلي
 يك براي  كه نيست الزم .شود مي يكي دو هر صورت اين در كه باشد كرده واگذار عرف  به شرع است
 باب در شرعي ضوابط آن كه ببينيم بايد ما حال هر به .است گفته كلياتي .باشد گفته معين مورد

  ؟نه يا كند مي تطبيق ،است متعهد آن به بيمه كه ضوابطي با ،تقصير
 و اند اشكال بال ظاهرا  امالك و خانه مثل اشياء بيمه كه شد فهميده مباحث اين مجموعه از : سؤال 

 ،مرگش از بعد كه دهد مي تأمين شونده  بيمه به زيرا ندارد اشكالي هم فوت شرط به عمر بيمه
   ساليانه صورت به را وجهي ،تأمين اين مقابل در او و ،پاشد نمي هم از زندگيش
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 ،بودن زنده صورت در مثال كه شود مي گذاشته قرار گر بيمه با كه حيات شرط  به بيمه در اما .پردازد مي
 و نداشته عقالئي جنبه ،دهد نمي تأمين هيچكس به ظاهرا چون ،گيريم مي مقدار فالن سال ده از بعد

   ؟كند مي پيدا حالتي چه اين .دارد بندي شرط جنبه
 به اكنون كه را مطلبي است  الزم ،اشكال اين يانب از قبل ولي است درستي اشكال ،اشكال اين : جواب
 شخص گزار بيمه است ممكن ،فوت شرط به بيمه در گفتيم كه است اين آن و كنم ذكر آمد ذهنم
 هميشه سوم شخص آن كه است مكروه جهت آن از ،بيمه  نوع اين كه گفتيم لهذا و .باشد سومي
 ،عمل  اين در كه است اين آن و دارد وجود اينجا در نيز ديگري اشكال .دارد را  شده بيمه فوت انتظار
 نگراني رفع معني به تأمين ،بيمه ماهيت گفتيم چون .ندارد وجود سوم شخص براي بيمه ماهيت
 يا كسان و ورثه براي انسان نگراني دارد وجود ماهيت  اين اش ورثه يا شده بيمه خود براي .است

 خودش اينكه براي كند مي كاري چنين كه سوم خصش يك ولي است عقالئي امر يك خود دوستان
 اينجا در تأميني  ماهيت آن يعني .است بندي شرط فقط او براي عمل اين ،كند دريافت را  پول آن

 پيدا اشكال شرعا ،دانند مي جايز را آن بيمه  مؤسسات كه بيمه از قسم اين ،بنابراين .ندارد وجود
  .كند مي

    ؟دارد حالتي چه كند بيمه را خودش بچه شخص اگر : كننده سؤال
  .ندارد نگراني است گزار بيمه كه معامله طرف صورت اين در : جواب

   .گيرم مي تومان هزار صد مثال ،كرد فوت او اگر گويد مي ،كند مي بيمه را اش بچه شخص : كننده سؤال 
  كند مي پيدا كالاش جهت  اين از بنابراين و نيست نگراني يك جبران به پول اين ،نه : جواب
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 است گفته چه اگر زيرا است  نامعلوم پردازد مي گزار بيمه كه مبلغي ،حيات شرط به بيمه در : سؤال .
 .شود پول پرداخت به موفق بيشتر سال يك كه است  ممكن اما ،پردازد مي را مبلغي سال ده مثال كه
 بانكها وام ،اين به شبيه ؟كند نمي باطل ار معامله ،مبلغ بودن مجهول اين آيا .شود مي مجهول ،مبلغ لذا
 در و بپردازند قسطي طور به را وام اين ،سال بيست مدت ظرف مثال بايد كه است  كارمندانشان به

 ،حقيقت در هم بيمه نوع اين .بخشند مي را او بدهي بقيه ،بميرد مدت اين در كارمند آن كه صورتي
 كه زماني تا مقدار اين ماهي شما كه شود مي گفته زيرا نيست روشن مقدارش كه است اي معامله
   .بپردازد اي زنده

 بيمه در .است اشكالي يك  اين ،نيست مشخص مدت ،حيات شرط به بيمه در فرموديد اينكه : جواب
 مبلغ فالن ،ماند زنده اگر كه كند مي بيمه سال ده  مدت براي را خود گزار بيمه شخص حيات شرط به

  زنده وقتي تا فقط را بيمه حق آيا ؟شود مي چه بيمه حق تكليف كرد فوت گزار مهبي اگر حال .بگيرد
 ؟بپردازند و بردارند او مال از  سال ده پايان تا بايد ،بسته ساله ده قرارداد چون يا پرداخت مي بايد بوده
 رايب را اش خانه كسي اگر .است اجاره مثل باشد معين و مشخص بايد مدتش كه جهت اين از بيمه
 در او خانه  سال ده پايان تا و رود نمي بين از اجاره ،كند فوت بين اين در و بدهد  اجاره سال ده مدت
 شرط اين به نبايد او تعهد ،سال ده  مدت تا شود مي متعهد كه كسي هم بيمه در .است مستأجر اختيار
  .است معامله بطالن موجب عليقت و آيد مي كار در تعليق صورت اين در چون .))بودم زنده اگر(( : باشد

 از يكي ،است شرط بودن  معلوم و عقل و اختيار و بلوغ كه طور همان ،معامله عمومي شرائط باب در 
 نبايد))اگر(( ،باشد داشته وجود نبايد تعليق يعني  است ))تنجيز(( ،كنند مي طرح فقه در كه شرائطي

  باشد داشته وجود
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 هر در .آيد مي ميان  به خدا خدا صحبت و ،شانس و مجهول شود مي ،دبياي كار در))اگر(( وقتي  چون 
 تو به را  خودم خانه من : كنند جاري اينطور را صيغه مثال و آورند ميان به ))اگر(( چنانچه اي معامله
 معامله .باشد مي باطل معامله و است  تعليق اين ،برگردد حج سفر از پدرم اينكه شرط به دهم مي اجاره
 كسي نيست صحيح هم اجاره باب در لهذا و .باشد داشته وجود آن در نبايد))اگر((و باشد منجز بايد

 مدت براي اجاره .نروم اينجا از كه صورتي در كنم مي اجاره تو از سال ده مدت براي را اين  من : بگويد
 تعليق ،عقد طبيعت ،هفق نظر از اال و ،بزند  بهم آنرا كه دهد قرار فسخ خيار تواند مي فقط .است معين

 كه آيد مي وجود به اشكال اين ،فوت شرط به بيمه و حيات شرط به بيمه مسئله در آنوقت .دارد نمي بر
 يعني .باشد داشته تعليق نبايد و باشد داشته بايد هم تنجيز ،باشد مشخص بايد مدت اينكه بر عالوه
 يا بميرد بين اين در اينكه از اعم بپردازد را هبيم حق مدت اين  تمام در بايد گزار بيمه ،قاعده اين طبق
 ،شد حاصل فوت اگر بيمه قرارداد در .نيست اينطور ظاهرا بيمه قراردادهاي آنكه حال و ،بماند  زنده
  .است اشكال  يك خود اين و گيرند نمي چيزي گزار بيمه از ديگر
   .ببخشد تواند مي بيمه مؤسسه : كننده سؤال

 داشته وجود تعليق قرارداد  متن در ابتدا از اگر ؟است چگونه قرارداد ولي خشدبب تواند مي : جواب 
  .است باطل اصل از معامله ،باشد

 اگر ،بده را وام اين قسط ،توانستي سال ده تا اگر گويد مي و دهد مي مسكن وام بانك : كننده سؤال 
   .خواهم نمي ،كردي فوت

 اگر كه كند مي قرارداد او با و دهد مي قرض او به .ببخشد دبع كه كند مي تعهد اكنون بانك ،نه : جواب
 اين  به هم قرض در اگر .بخشد مي فوت زمان در .بخشيد خواهم آنوقت را وام بقيه من ،كردي فوت
  كه باشد شكل
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 شرط به بخشم مي تو به حاال از را اين  من بگويد دهنده قرض يعني بگيرد صورت اكنون آن بخشش 
 بلكه نباشد اينطور اگر ولي .است باطل نيز اين ،شده حاصل  بخشيدن ،مرد اگر كه ،بميري اينكه

 از بعد كه كند مي تعهد وقت يك .ندارد اشكالي ،ببخشد آنوقت ،كرد فوت گيرنده قرض  كه هنگامي
 معلق هبه .كند مي پيدا اشكالي ،ببخشد مردن شرط به اكنون اگر ولي .است درست اين .ببخشد مردن
 از بسياري كه است بيمه مسائل از يكي خود هم تنجيز و تعليق مسئله  بنابراين .دارد لاشكا هم

  .بود خواهد باطل ،گرفته قرار تعليق آنها متن در اينكه حكم به ها بيمه
 به و فوت شرط به از مخلوط است اي بيمه ،است مطرح خيلي فعال كه عمر بيمه از شكلي : سؤال 

 سال بيست مثال معيني مدت طول در گذارند مي قرار كه است تيبتر اين به آن و ،حيات شرط
 برابر مبلغي گر بيمه ،مقرر مدت خالل در او فوت صورت در و كند پرداخت را معيني مبلغ گزار بيمه

 زنده  صورت در و نمايد پرداخت اش ورثه به ،است كرده پرداخت گزار بيمه كه  قسطهايي مجموع
 اين به مردم تشويق براي اخيرا و .بدهند پس وي به را پرداختهايش ادلمع مقرر تاريخ در ،ماندنش

 از كه عمل اين آيا .پردازند مي گزار بيمه به پرداختي  پولهاي مجموع بر عالوه هم مبلغي ،بيمه نوع
  ؟نه يا است صحيح ،شود مي تعيين يكطرفه طور به اضافي  پول يك گر بيمه ناحيه
 به بيمه اند گفته .اند نشمرده  جداگانه نوع يعني اند دانسته مركب بيمه يك را بيمه نوع اين : جواب
  .حيات شرط به بيمه يك و است فوت شرط به بيمه يك : است بيمه دو حيات شرط به و فوت شرط

 هيچكدام گزار بيمه و گر بيمه يعني .كند مي فرق مقداري مسئله روح صورت اين در : كننده سؤال 
   .ندارد يگريد مردن براي آرزويي
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  .است درست اخالقي جنبه از ،بله : جواب
 پيدا گردد مي تعيين طرف  يك سوي از كه ذخيره بر اضافه مقدار جهت از اشكالي آيا : كننده سؤال 

  ؟شود نمي
 به هاي بيمه كه مطلب  همان يكي .شود مي كشف جديد مطلب دو گفتند ايشان كه فرضي در : جواب 

 دو از مركب واقع در و است مركب بيمه  يك بلكه نيست سوم نوع يك تحيا شرط به و فوت شرط
 از يك هر با تفاوتي بيمه اين ولي .حيات شرط به بيمه ديگري و  فوت شرط به بيمه يكي ،است بيمه
 بين از دادند توضيح ايشان خود كه طور همان را اخالقي سوء جنبه آن اينكه آن و دارد  نوع دو آن
 به ،بپردازد بايد فوت شرط به  بيمه مؤسسه زيرا ندارد وجود گزار بيمه فوت انتظار رديگ يعني برد مي

 است ربا اساس بر بيمه مؤسسات محاسبه چون شود مي نزديكتر ربا به اما .بپردازد بايد هم حيات شرط
 قتعل  آن به مقرر مدت طول در كه را نزولهايي سپس و كنند مي حساب را ها بيمه  حق مجموع يعني
 كه است پولي از بيشتر پردازد مي گر بيمه كه پولي هميشه كه طوري به ،افزايند مي آن به گيرد مي

  .بود نخواهد برابر گاه هيچ و است پرداخته گزار بيمه
 لحاظ به گر بيمه اخيرا ولي بود برابر دريافتي پول با كامال پرداختي پول پيش چندي تا : كننده سؤال 

   .پردازد مي و كند مي اضافه دريافتي پول به مقداري  يكجانبه طور به ،دارد پول المعمو كه اي منفي رشد
   .ندارد اشكال و است  ديگري مطلب ،آن ؟است پول شدن ارزان ،منفي رشد از مقصودتان : جواب
 بيمه مثل نيست مشخص زمانش ها بيمه از بعضي اما .باشد مشخص زمانش بايد بيمه فرموديد : سؤال
   .است مشروط زمانش يعني ))گرفت  آتش كه موقعي(( : شود مي گفته كه يسوز آتش
   رخ سوزي آتش اگر مدت اين در كه سال يك مدت براي بيمه ،نه : جواب
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    .است درست اين .بپردازد را خسارت گر بيمه ،داد
 كند مي هبيم را صدايش  خواننده يك يا و را پايش فوتباليست يك مثال كه موضعي هاي بيمه : سؤال
  ؟چيست شرطش و است چگونه
 .است خاص عضو يك يعني محدودتر موضوعش منتهي است مرض بيمه نظير ،بيمه نوع اين : جواب
  . نيست اي جداگانه بيمه .است عضو نقص بيمه مثل

 خواهيم مي يا و كنيم مي  بيمه را خود نگراني ما اينكه بين تشخيص بيمه ماهيت مسئله در : سؤال 
 خسارتي اگر تا پردازد مي را پولي گزار بيمه . است مشكل خيلي ،باشيم داشته هميشه را يمانكاال عين
 الزم جديدي چهارچوب يك بيمه مسئله براي شايد .باشد داشته را كاال عين شد وارد او كاالي به

 مواظب مرتب ، بيمه مؤسسه زيرا برد نمي بين از را نگراني ،كردن بيمه هم عضو نقص مسئله در .باشد
   .نشود وارد آن به نقصي كه نيست خاص عضو آن

  .نمايد خسارت جبران  ممكن حد در ،شد وارد نقصي اگر كه كند مي تعهد مقدار اين ولي : جواب
 دارد وجود دنيا در اكنون  كه آنچه ماهيت كه است اين مسئله يك كه داشت توجه بايد نكته اين به 

 كه آنچه اگر اينكه ديگر مسئله ؟نه يا باشد درست تواند مي رددا وجود كه چيزي همان آيا و ؟چيست
 .درآوريم صلح شكل به را آن مثال و بدهيم ديگري صورت آن به بيائيم ما ،نبود درست ،دارد وجود
 ،نيست اصالح قابل وجه  هيچ به ،دارد وجود كه اي بيمه فهميديم ما اگر كه است ديگري مسئله ،اين
 اصال و بكنيم بيمه جانشين را صلح نوع از مثال  ديگري چيز يك بيائيم سلمانهام ما خود پس گوئيم مي

 را چيزي همين ماهيت كه است اين ما بحث .است عليحده مطلب يك  اين .بدهيم تغيير را ماهيتش
  ما .كنيم تشريح ،دارد وجود مردم ميان در كه
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 بگوئيم خواستيم بلكه سازيم مي داريم خود پيش از را است تأمين  بيمه ماهيت كه سخن اين نگفتيم 
 : دارند را عظيم خسارتهاي بيم هميشه چون اشخاص كه است همين دارد وجود خارج در كه آنچه

 تعهد يك براي ...و درماندگي بيم ،افتادگي كار از بيم ،ورشكستگي و بيم ،التجاره مال بر وارد خسارت
 اساسا دارد وجود آنچه كنيم مي فكر ما .اند قائل رزشا ببخشد اطمينان آنها  به كه بيم اين مقابل در

 كه است پولي و بيمه  حق يعني گزار بيمه پول ميان معاوضه دارد وجود آنچه اينكه نه ،است همين
   .درآوريم  شكل اين به را آن خواهيم مي ما ولي ،پردازد مي گر بيمه
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  مهيب مساله
  
  
 نظر از شود مي ناميده مسئوليت  بيمه كه بيمه انواع از كيي درباره بحثي كه شد قرار )1(جلسه اين در 

 كه اي حقوقي مسئوليتهاي كردن بيمه يعني مسئوليت  بيمه .كنيم مطرح اسالمي فقه با انطباقش
 اتومبيل با شما مثال اگر يعني .گويند مي هم ثالث شخص بيمه ،آن به ظاهرا و شود مي شخص متوجه
 بيمه حق يك ازاء در شما طرف از بيمه مؤسسه آن ،كرديد وارد كسي مال بر يا كسي به خسارتي خود
 شرعي كار اين آيا كه آيد مي پيش سئوال  اين اينجا .پردازد مي را شما خسارت گيرد مي شما از كه

 در هم بيمه تا هست شرعي ها گرفتن تاوان و مسئوليتهاي آن اصوال آيا ببينيم بايد يعني ؟نه يا هست
  ؟نه يا باشد شرعي آنها مورد

  
   : پاورقي

 زمان همان در كه متني روي از آن تنظيم و نبود دست در سخنراني اين نوار كه است ذكر به الزم.[ 1
 امكان ،شد مي نارسايي احساس كه مواردي در جهت  همين به. است شده انجام شده پياده نوار از

   ].نداشت وجود نوار به مراجعه

 ١٦٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   است عاقله بر ديه
 داريم ديات باب در چيزي يك ما اينكه آن و بكنم عرض مقدمه عنوان به را مختصري بحث تاس الزم
 اين .است عاقله بر ديه : گويند مي كه ايد شنيده را جمله اين .نيست  مسئوليت بيمه به شباهت بي كه

 خرد معناي به  عقل ماده همان از اينجا در عاقله كنند مي خيال بعضيها .است معروف خيلي  جمله
 عربي زبان در اصال .است خاص اصطالح  يك عاقله .است عاقلتر كه است كسي آن بر ديه يعني ،است
 ديه تأمين اسالم مواردي يك در .پردازد مي را ديه كه كسي يعني  عاقل .است ديه عقل معاني از يكي

 خطا روي از  بلكه ،باشد نشده وارد عمد روي از كه هائي ديه البته ،گذاشته ديگر شخص  عهده بر را
 خسارتهايي كه آنست شرط .پذيرد نمي را آن مسئوليت اي بيمه هيچ ،باشد عمد روي از ديه اگر .باشد
 خطا روي از كه خسارتها از بعضي براي : گويند مي ديه مورد در .نباشد عمد روي از شود مي وارد كه

   .شود پرداخت هدي بايد ،)سهوي جراحت يا خطا روي از قتل مثل( باشد شده وارد
 ،دهد نمي شخص خود را  ديه كه گويند مي آنجا .هست مفصلي بحث باره اين در فقه ديات باب در

 ديه متعهد بايد ترتيب به كه هستند اي طبقه چند عاقله ؟هستند كساني چه عاقله .دهد مي او عاقله
 ،ذكور برادرزادگان ،برادرها:  باشند داشته انتساب انسان به پدر ناحيه از كه ذكوري ورثه يكي .بشوند
 يك مثل مواقعي يك در  انسان وراث از اي طبقه .وراث همه نه وراث از اي طبقه يك يعني .عموها

 وارد خطا روي از بلكه ،عمد روي از نه انسان كه را خساراتي بايد مواقع اين در و هستند بيمه دستگاه
 اين بايد ،برند مي ارث به را دارائيش بميرد شخص ناي اگر روزي يك كه اشخاص  اين .بپردازند ،كند مي

    ولي است بيمه شبيه اين .بپردازند او ناحيه از را خسارت

 ١٦٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 .است شرعي بيمه ،نيست  مالكي بيمه اصطالح به و نيست قرارداد با كار اين يعني ،نيست بيمه عين
 همان گيرند مي ورثه آن كه اي بيمه حق و است كرده  تحميل ورثه بر را بيمه اين الزاما شارع يعني
  كه بخصوص مورد اين در پس .برد خواهند مالش از بميرد آنها از قبل شخص  اين اگر كه است ارثي

 وارد اينكه شرط به بپردازد آنها  به اي ديه ازايش در بايد و كنند مي وارد ديگر افراد به خساراتي ،شخص
 او ناحيه از ديگران ،پردازد نمي خودش را ديه عمد  روي از نه باشد خطا روي از خسارت كردن
 اگر ،خير ؟است آنها به منحصر آيا اما .شد گفته كه هستند همانهائي ديگران  اين و ،پردازند مي

 قبال اگر يعني ،دارد )1(  معتقي او چنانچه گويند مي اينجا در ،است نداشته را كساني همچو شخصي
 اينجا در .بپردازد را شخص اين ديه بايد او است كرده آزاد را او موال آن و داشته موالئي و بوده برده
 آدم  يك اصال ،باشد نداشته هم معتقي كه باشد كسي اگر حال .است معتق عهده بر ديه گويند مي

 اصطالحا آنوقت .ندارد را هيچكس  هم وراث طبقه چنان از و نبوده برده و بنده هيچوقت ،است حري
  ؟خير يا دارد جريره ضامن اآي ببينيم : گويند مي

   جريره ضمان 
 بيمه از نوعي خود  جريره ضمان كه گفت توان مي اصوال .است بيمه به نزديك خيلي جريره ضمان
 برقرار عقدي يكديگر با نفر دو اينكه آن و .كرده امضاء آنرا هم اسالم كه قرارداد و بيمه نوع يك ،است
  ،بپردازي تو را آن ديه ،كردم وارد كسي بر خسارتي باهاشت روي از  من احيانا اگر كه كنند مي
  

   : پاورقي
 : معتق.1  .برده كننده آزاد
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 بايد و  دادي انجام خطا روي از بلكه عمد روي از نه را جنايتي تو اگر و ،را نصفش يا را تمامش يا حاال 
 .شود مي بيمه به نزديك خيلي ديگر  اين .بپردازم من را آن نصف يا را تو خسارت آن ،بپردازي ديه
 قرارداد يكديگر با نفر دو .است قراردادي امر يك ديگر اين اينكه  جهت به .است بيمه صد در صد اصال
 يا بپردازد ديگري را خسارت  آن ،كرد وارد ثالث شخص بر خسارتي آنها از يكي كه صورتي در بندند مي

   .كنند قرارداد  كه جور هر ،بشود شريك خسارت اين در ديگري
 اي ورثه آنچنان نه كه بود  كسي اگر حاال .دهد مي جريره ضامن را ديه ،ندارد هم معتق اگر گويند مي

 كه اينجاست ؟شود مي بيمه و تأمين ديگري فرد ناحيه از آيا ،جريره ضامن نه و داشت معتق نه ،داشت
  ؟چيست  قضيه اين سر حاال .بپردازد بايد دولت گوئيم مي اينكه مثل .بپردازد بايد  امام را ديه گويند مي

 اينها كه است ارثي مقابل در واقع در ،كرده تحميل افراد بر اسالم كه قراري اين بگوئيم است ممكن 
 ،برادر كه اي طبقه آن يعني ؟هستند افراد همين وارثش ،بميرد انسان اگر كه اينست نه مگر .برند مي
 خواهر انسان اگر يعني .نيست شريك ديه پرداخت در زن كه استثناء اين با البته ،هستند ...و عمو

 يا .خير ،باشد داشته اگر خواهر ولي بپردازد ديه بايد ،باشد داشته اگر برادر .نيست ملزم او ،باشد داشته
 ناحيه از كه دائي .نه ،باشد داشته اگر عمه ولي ،است شريك ديه پرداختن در ،باشد داشته اگر عمو
 ،بميرد روزي يك اگر كه دليلي  همان به ،هستند وارث اينها كه آنجا از .يرخ ،است منسوب مادر

 ارث باب در باز .بپردازند بايد را اش ديه ،كرد وارد كسي بر جنايتي اگر هم روزي يك ،هستند وارثش
 ؟است  معتق وارثش ،دارد معتق اگر گويند مي ،نداشت اي ورثه و مرد شخصي اگر كه نيست اينطور مگر
  گوئيم مي هم ااينج
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 گويند مي باشد نداشته هم معتق ،ميت اگر آنجا در .بپردازد را ديه بايد معتق ،باشد نداشته وارث اگر 
 جريره ضامن بايد را ديه ،باشد نداشته نيز معتق ،جاني اگر هم اينجا در [ .است جريره  ضامن ،وارث

 گويند نمي مگر( .است امام وارث گويند مي ،باشد  نداشته هم جريره ضامن ،ميت اگر ] آنجا در .بپردازد
 اينجا در .)است له وارث ال من وارث امام ؟است وارث امام ،باشد نداشته وارثي  هيچ و بميرد كسي اگر
  .باشد نداشته ديگري كننده پرداخت  هيچ كه كسي ناحيه از است جنايت ديه كننده پرداخت امام هم

 بيمه مثل امري ،اين كه  اينست جوابش ؟نپردازد شخص خود را ديه اين چرا : شود گفته است ممكن 
 كه انسان اين بگويد خواهد مي گوئي ،واقع در .شود مي انسان متوجه ناگهان كه است خسارتي و است
 بايستي اقل ال عده اين ،برند مي را اموالش ديگر عده يك مرد وقتي بعد و كشد مي زحمت عمر يك

 كه ارثي مقابل در وارث براي مستقيما شارع كه است تعهدي اين .باشند داشته او مقابل در  تعهدي
 به قبل از ،گذارد مي باقي وراث براي قهرا انسان  كه را ارثي اسالم واقع در .است قرارداده ،برد مي مجاني
 اجبارا اسالم ولي اند نبسته قرارداد خود آنها كه اي بيمه حق ،است كرده  تلقي بيمه حق يك منزله

 اين براي بعدها احتماال  شخص اين كه ارثي همين .است اجباري بيمه نوعي .است كرده تلقي ينچنينا
 ،شود مي او متوجه كه خسارتهائي قبال در بيمه  حق عنوان به اسالم نظر از ،گذاشت خواهد بجا ورثه
 دست به مفت هم آنقدرها ارث كه شود مي معلوم .باشد احتمالي توارث  اين چه اگر ،است شده تلقي
 همينطور ،پردازد مي امام به يا جريره ضامن به يا معتق به يا آينده طبقه به انسان  كه ارثي .آيد نمي
 ولو ،متعهدند شود مي انسان متوجه  كه خسارتهائي از بعضي برابر در هم آنها .نيست مجاني و مفت
  چه بيمه باب در مگر .باشد داشته تعهد هم فرد خود
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 وسيع بسيار گزار بيمه يا گر بيمه امكانات  چون گوئيم مي بيمه در فقط .است همان هم اين ؟گوئيم مي 
  بيمه حق من به وقتي .باشد پرداخت به موظف هم فرد اينكه نه پردازد مي او حتما را خسارت ،است
  .بپردازد بيمه شركت بايد حتما را خسارتي ،پردازم مي

 من و است بيمه بحث  به نزديك خيلي داريم فقه در اقلهع بر ديه باب در ما كه بحثي اين پس 
  .باشند آورده را مطلب  اين ،اند كرده بحث بيمه باب در كه علمائي ام نديده

 .)1( جنائي مسئوليتهاي  نه شود مي حقوقي مسئوليتهاي شامل بيمه كه اينست بيمه مهم مسائل از 
 به كه نيست معقول اين چون ،شود نمي  هم عمدي حقوقي تعهدهاي شامل شك بدون اينكه كما

 از را مردم مال رود مي مرتب آنوقت .پردازيم مي ما ،كني تلف عمدا را كسي مال تو اگر : بگويند كسي
   .بدهد بايد بيمه شركت خوب : گويد مي و برد مي بين

   است ضامن غاصب
 ضمان همان را آن امن  گاهي .ندارد خاص نام يك و است مطرح فقه مختلف ابواب در مسئله اين
 مردم مال مسئول كه كساني از يكي .بودن ضامن و بودن مسئول ،بودن متعهد معناي به گذارند مي

 اين مسئول دهد قرار خودش استيالي تحت عدوانا را ديگري مال كسي اگر يعني .است  غاصب است
 حرام ،غيره مال بر عدواني استيالي و كردن غصب اينكه اول : است حكم سه غاصب براي .است مال
  يك .گويند مي تكليفي حكم را دو اين .كند رد صاحبش به را مردم  مال فورا كه است واجب دوم .است

  
   : پاورقي

 مطلب اين به نيز آنجا در كه كنند مي اشاره بيمه باب در جباري دكتر كتاب به استاد اينجا در.[ 1
   ].است شده اشاره

 ١٧٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 تلف مال اگر است غاصب استيالي در مال كه مادامي : اينست آن يوضع حكم .دارد هم  وضعي حكم 
 دست در مال چنانچه .باشد نكرده تلف را مال هم عمدا اينكه ولو است غاصب ،مال اين مسئول ،بشود

 آورده عمل به نيز را آن حفظ رعايت اكثر حد بلكه و نكرده هم تقصيري اگر حتي ،شده تلف و بوده او
  .است ضامن ،غاصب اينجا در باز
 هم را مراقبت كمال و كند  نگهداري آن از بخواهد و كند غصب كسي از زور به را اتومبيلي اگر مثال 

 است ضامن مطلقا غاصب پس .است ضامن غاصب اينجا در ،ببرد دزد را اتومبيل اين اتفاقا ولي بكند
  حتي و .باشد كرده هم را رعايت منتهاي بلكه ،باشد نداشته مال اتالف در  هم تقصيري اينكه ولو

 كسي اگر يعني .شود مي  گرفته هم احوال ترين سخت به غاصب يعني ،االحوال شق با يؤخذ الغاصب
 خسارت بايد كه است وضعي يك ،برگرداند را مال خواهد مي كه وقتي و كرده غصب را ديگري مال

 متحمل هم را خسارت اين بايد ،كند رد صاحبش به را مال اين بتواند تا شود متحمل را زيادي خيلي
 بتواند تا بكند زيادي بسيار خرج بايد بدهد پس بخواهد اگر حاال و برده و برداشته را مالي مثال .بشود
 خود چون كند خرج بايد گويد مي شارع .كند خرج بايد را مال آن برابر چند .برساند صاحبش به را آن

  .است مسئول غاصب
  ؟هست موردي  چنين هم غاصب غير در يا دارد غاصب به اختصاص مسئله اين آيا اما 

   فاسد عقد 
 باب ادله از دليلي  يك به كه كرديم اي معامله اگر يعني است اينطور هم فاسد عقد در گويند مي

 ولي فروشيد مي يا و خريد مي اتومبيلي شما مثال .دارد را غصب حكم معامله مورد ،بود باطل ،معامله
  و است فاسد عقد به مقبوض اتومبيل
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 اگر يعني .دارد را غصب حكم  است مشتري آن دست در كه شما اتومبيل اينجا در .باطل شما معامله 
 شما دست در اگر هم او پول اينكه كما است اتومبيل  ضامن ،نباشد مقصر او ولو بشود تلف اتومبيل

 شما باز ،برود بين از شما تقصير بدون حتي پول اين اگر و هستيد پول  اين من ضامن شما باشد
  .هستيد ضامن و  مسئول

   امين يد 
 مثال .است امين يد ،يد يكوقت : آيد مي پيش حالت دو اينجا در ؟چطور فاسد عقد به مقبوض غير در

 حكم شخص آن اينجا در .ايد داده اجاره يا ،ايد سپرده وديعه ،ايد سپرده كسي به امانت به را مالي شما
 ضامن ،شود تلف مال او تقصير بدون اگر .باشد مقصر اينكه مگر نيست ضامن مينا و دارد را امين

 ضامن شما اينجا .برد مي را آن دزد شما رعايت عليرغم و كنيد مي كرايه اتومبيلي شما فرضا .نيست
 گذاشته بگذاريد نبايد كه جائي در را اتومبيل مثال ،باشيد  كرده كوتاهي آن حفظ در اگر اما .نيستيد

 اگر ،شود وارد خانه به كه خسارتي هر و است امين حكم در مستأجر ،بنابراين .هستيد  ضامن اشيدب
 آسمان از هواپيمائي مثال ،صورت اين غير در .هموست ضامن ،باشد بوده مستأجر كوتاهي  آن منشأ
 حكم ديگري دي هر امين يد از غير : گويند مي اساسا .نيست ضامن ديگر او ،كند خراب را خانه و بيفتد
  .است مسئوليت نوعي خود اينها .دارد را غاصب

 خيال به شما مثال .است  ضامن شخص حال هر به ولي نباشد حرام عمل است ممكن ضمانت در البته 
 در االن .است دزدي مال شود مي معلوم بعد .خريد مي وي از را آن دارد تعلق فردي به مالي اينكه
   را كار اين خريدن و دادن پول قصد به كه چرا دنيستي  غاصب شما و شماست دست
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  بدون ولو بشود تلف اگر و هستيد مال اين ضامن اكنون شما .نيستيد هم امين  طرفي از اما .ايد كرده
 خسارت بايد و هستيد  ضامن چه اگر شما موارد اينگونه در منتها .هستيد ضامن شما باز تقصير

 مراجعه دزد آن يعني بپردازيد را خسارت اين شما شده سبب كه كسي آن به داريد حق ولي بپردازيد
 كرد را كار اين اگر .بگيرد را پولش و كند مراجعه دزد آن به تواند مي مال  صاحب .بگيريد او از و كنيد
 شما از را پول تواند مي ،كرد مراجعه شما به مال صاحب اگر اما .ندارد را شما به مراجعه حق ديگر
 .است دزديده او ،ايد ندزديده شما را مال زيرا .بگيريد دزد آن از برويد كه داريد حق هم شما و بگيرد

 مسئوليت ، هست كه مسئوليتي نوع يك پس .بپردازد را پول بايد او .هموست خسارت منشأ بنابراين
   .دارد امين  كه مسئوليتي يا و ،است غاصب حكم در كه كسي يا است غاصب

   اتالف مسئله
 وجه هيچ به اتالف .است  اتالف مسئله ،شود مي مربوط بيمه مسئله با كه ديگر مسئوليت نوع يك

 او تصرف در و او اختيار در مال آن اصال يا و باشد  كرده غصب را مالي انسان كه نيست اين مستلزم
  :است فقهي قاعده يك ،است حديث مضمون كنم مي فكر كه داريم اي قاعده  فقه در ما .باشد بوده

 ،بشود غير مال اتالف  سبب شكلي هر به كسي هر .ضامن فهو الغير مال اتلف من : اتلف من قاعده
 باز شود تلف بخود خود و باشد نكرده اتالف را  مال غاصب چه اگر : گفتيم غصب باب در .است ضامن

  ضامن بشود غير مال اتالف موجب كه كسي هر .است اتالف مسئله ،مسئله  اين ولي .است ضامن هم
 شامل هم را عمدي غير  اتالف يا است عمدي اتالف ،مقصود آيا كنيد سؤال شما است ممكن .است
  اتالف از است اعم اين ،نه ؟شود مي
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 را شما چيني كاسه مثال ببرم بين از را شما مال عمدا اگر من .است واضح خوب  خيلي كه عمدي 
 ضامن من كه ندارد شك خوب ،كنم خراب و زنمب عمدا را شما اتومبيل ،بشكنم و بزنم زمين عمدا
 دارم كه همينطور من مثال .است همينطور باشد هم  سهوي ،باشد عمدي نيست الزم اتالف ولي .هستم
 اگر حتي .هستم ضامن من صورت اين در .بشكند و بخورد شما چيني كاسه به  پايم ،روم مي راه اينجا
 ضامن من باز ،برود بين از مال آن و بخورد است غير الم كه چيزي يك به پايم و باشم خواب در من

 من يعني ،باشد شده انجام من سبب به اتالف آن كه  اينست شرط تنها ،غير مال اتالف در پس .هستم
  .نباشم يا باشم مقصر خواه ،باشم كرده را كار اين

   ثالث شخص بيمه
 تقصير مسئله ظاهرا نيز ثالث  شخص مهبي در چون .شود مي باز ثالث شخص بيمه مسئله راه اينجا از

 كه همينقدر .نيست مطرح نيز سهو به يا و بوده عمد به  اتالف اينكه حتي اتالف باب در .نيست مطرح
 خود مسير از يكي و كنند مي عبور مسيري در نفر دو اگر بنابراين .است كافي ،باشد  شده انجام كار اين

 كننده اتالف كه باشد اين عرف تشخيص اگر ،كند وارد او بر خسارتي و بزند ديگري به و شده منحرف
 است اي بيمه .ندارد اشكالي هم اش بيمه ،باشد مسئول شرعا وقتي تا و ،است مسئول شرعا ،است اين
  .شرعي مسئوليتهاي  زمينه در
 شامل .است درست حرف  اين .شود نمي ،كند مي وارد عمدا شخص كه خساراتي شامل بيمه گويند مي 

 عمدي ،بيمه نظر از سوم شق اين آيا .داريم  هم سومي شق يك اما .باشد خطئي كه شود مي خساراتي
  شود مي شمرده
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 از هم و حقوقي جنبه از هم را مسئله اين ؟نه يا شود مي آن شامل بيمه آيا نتيجه در و ؟خطئي يا 
 و قصاص باب در هم و شود مي  مطرح غصب باب در هم مسئله اين يعني .اند كرده مطرح قضائي جنبه
 عمدي خواه ،شود مي جنايتي وقوع يا مالي اتالف منشأ مستقيما انسان گاهي كه اينست آن و ،ديات
 تير سر .كند مي پرتاب اي گربه دادن فرار قصد به و دارد مي بر سنگي فردي مثال .خطئي خواه و باشد
 آهن اين به سرش .كند عبور آنجا از آيد مي كه ديگري فرد .گذارد مي بيرون اش خانه ديوار از را آهن
 از باري حمالي كنيد فرض ،اين از غير يا .بشود وارد ديه  كه است صورتي در اين .شكند مي و خورد مي
 و خورد مي بلورها  به آهن آن .بگذرد آنجا از آيد مي توجه بدون و است پائين سرش و دارد  پشت بر بلور
  ؟چطور مورد اين در .شكند مي

   تسبيب و مباشرت
 : است قسم دو بر مال  اتالف يا جنايت گويند مي .شود مي مطرح داري دامنه مسئله كه اينجاست
 محل هيچ فقها نظر از مطلب كلي .دارند فقه در دار دامنه  بابي ،تسبيب و مباشرت .تسبيبا و مباشرتا

 زيادي  مثالهاي اما .است اشريمب فعل مثل عينا هم تسبيبي فعل اينكه بر متفقند  همه و نيست بحث
 را موارد اين .مباشري يا شمرد  تسبيبي فعل بايد را اينها آيا كه است ترديد محل كه شود مي پيدا

   .دهم مي توضيح قدري
  محل هم خيلي و است تسبيبي فعل باب در كه مواردي جمله از
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 شخصي يعني ؟بود خواهد چه حكم ،دهد قرار سبب را ديگر انسان انساني اگر كه اينست ،ابتالست 
 آيا .است معذور المأمور قضيه  همان اين و .ديگري مال اتالف براي كند مي مأمور را ديگري شخص
 كوچكتر مسائلش چون و شود بررسي بايد كه است اي مسئله  هم اين ؟خير يا است معذور ،مأمور واقعا
  .كنيم مي صحبت اش درباره جا همين ،است

 حالت دو كند تلف را  چيزي ديگر انسان سبب به انساني كه باشد صورت اين به سببي اتالف اگر 
  آن به كه بودن مجبور از منظور .نيست مجبور يا و است مجبور ،ديگر انسان آن يا : آيد مي پيش

 اين بروي بايد تو : باشند  گفته او به و كرده تهديد را فردي مثال كه اينست ،گويند مي اكراه اصطالحا
 نكني را كار اين اگر و كنيم مي وارد تو خود به را ضرر  اين گرنه و كني وارد شخص آن به را مالي رضر

  فرستيم مي زندان به يا كشيم مي را تو يا گيريم مي پول تو از مقدار فالن مثال ، كنيم مي چنان و چنين
 .است اختيار و نيست اكراه و اجبار از صحبت كه هست يكوقت اما .گويند مي اجبار و اكراه را اين ...و

 فقط و ندارد اجباري هيچ او .است شده دستگاهي يا شخصي نوكر و آمده خودش اختيار به فردي مثال
 مجبور صورت  اين به انسان اگر .نيست نوكر ديگر نباشد نوكر بخواهد اگر هم امروز از .است نوكر

 فرد اين .كند نمي صدق هرگز موارد نگونهاي در معذور المأمور بنابراين .است ضامن مباشر ،نباشد
 آنها دوي هر آيا ؟خير يا است ضامن هم او آيا ؟چطور داده فرمان كه  كسي ديد بايد حال .است ضامن

 اما .باشد ضامن هم آمر  كه نيست بعيد و است ضامن قطعا كه متصدي ؟اتالف متصدي فقط يا ضامنند
 كه كسي از هم را خود مال تاوان دارد حق  مال بصاح كه است اين اينجا در بودن ضامن معناي
   .داده فرمان كه كسي از هم و بگيرد است متصدي مباشرتا
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   دماء در خسارت
 خون دماء مورد در خسارت  يكوقت : گويند مي حالت اين در ،مختار نه باشد مجبور واسطه آن اگر اما

 فردي اگر پس ،نيست پذيرفته عذر عنوان به اجباري  هيچ ،خون مورد در .مال مورد در يكوقت ،است
 اين اجراي عدم صورت در كه باشد"333  " داشته يقين اگر حتي كنند  شخصي كشتن به مجبور را

 مجوز اين آيا ،كشند مي را خودش اكثر حد يا شود مي وارد او خود به شديدي خيلي خسارت ،فرمان
 كه شديدي اجبار و اكراه حكم به آيا و ؟ندبك بيگناه يك قتل به اقدام كه مكره  شخص براي شود مي

 ال ،نه : گويند مي ؟دهند مي او به را اجازه اين ،شود مي منجر او قتل به حداكثر كه هست سرش پشت
 معاويه و يزيد لشكريان بايد پس ،بود پذيرفته عذر اين اگر .نيست  اكراه دماء مورد در .الدماء في اكراه
 كردند مي تهديد را آنها .باشند معذور اند شده مي تهديد و اند بوده نطورهمي هم واقعا شان عده يك  كه
 .حرفها اين از و كشيمتان مي و كنيم مي قطع را  حقوقتان و كنيم مي خراب را تان خانه ،نكنيد اگر كه
   .نيست اكراه دماء مورد در .الدماء في اكراه ال ،نه

   اموال در خسارت
 اينجا در ،بزني شخصي به بايد را مالي ضرر فالن اينكه به بشوم هديدت من اگر ،اموال مورد در اما

 مثال ،شود مي تهديد بزند بايد كه خسارتي آن از اشد به انسان كه است يكوقت .دارد تفصيل مسئله
 او و بكند را كار اين كه ندارد مانعي هيچ اينجا .كشيم مي را خودت اال و بكني بايد را كار اين گويند مي
 نه بپردازد دهنده فرمان بايد را خسارت يعني .است ضامن دهنده فرمان آن بلكه نيست امنض هم

  كه است يكوقت اما .فرمانبردار
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 : گويند مي غالبا .آن از كمتر يا آنست مساوي ديد بايد آنوقت .نيست خسارت اندازه  به تهديد ضرر 
 )كننده اكراه( مكره و است معذور كرهم  انسان ،كند صدق اكراه مالي امور مورد در كه قدر همين
  .باشد مكره شخص ،فعل واسطه كه تسبيبي  فعل مورد در اين .است ضامن

   ظالم ياخاذ
 بدهكار از خودش مال اخذ براي مثال شخصي اينكه آن و ابتالست مورد كه هست هم ديگر مسئله يك

 وارد بدهكار به را رتيخسا ظالم اين و كند مي رجوع ظالمي فرد به باشد هم حق اگر بخصوص
 از هم خسارتي يك ،دهد مي اصليش صاحب به و گيرد مي پس او از كه مالي آن از غير يعني .آورد مي
 نباشد هم مجبور  اينكه فرض به گذارد مي اجرا به را سندش ،دارد سندي كسي اينكه نظير .گيرد مي او

 كه بگويد تواند مي بدهكار آن آيا .يردگ مي  شخص آن از هم اجرا حق يك و آيد مي دادگستري آنوقت
 كار اين باعث تو و اند گرفته من از تومان ده و صد و نبودم مقروض بيشتر تومان صد مثال من چون
 .نيست عمل اين  مسئول طلبكار آن ،نه : گويند مي ؟بپردازي بايد خودت را تومانش ده پس ،شدي
 چيزي نبايد كرده شكايت كه كسي و بپردازد  دشخو بايد باشد گرفته ناحق به ظالم آن اگر البته
 است فرق مثال .است يكسان حكم اين موارد همه در ولي كند مي فرق  خيلي مسئله اين موارد .بدهد
 حد في دستگاه خود فرضا اگر .نه يا بدانيم شرعي گيرد مي را پول اين كه را دستگاهي ما  اينكه بين
 خودش طرف از قانوني غير طور به يا گرفته  شرعي طور به را پول ناي ،مأمور آيا باز ،باشد شرعي ذاته

 انسان مثال .است بوده فرد به منحصر راهش و داشته شكايت به اجبار  شاكي فرد شايد يا ؟كرده اخاذي
  ،نگذارد اجرا به تا ضمن در .است طلبكار كسي از و دارد  سندي
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 اين موارد  اين همه در چون .است نداشته هم باراج شاكي فرد ،عكس به يا .دهد نمي را مال ،طرف 
 به كسي اگر كه اينست  مسئله حال هر به .كند نمي فرق هم تفصيلش پس نيست ضامن شخص
 .نيست  مال اين ضامن كننده شكايت آن ،بگيرد حق غير به را مالي ظالم آن و كند شكايت ظالمي
 بر را ضرري انسان كه است مواردي در اين .ستا ضامن او خود ،باشد گرفته ظلم به ظالم آن اگر فقط
   .شد ذكر مواردش كه باشد انسان هم واسطه و كند تسبيب غير

   نباشد انسان واسطه اگر
 بكند معبر در را چاهي  كسي اگر گويند مي .شود مي مطرح ديگري مسائل ،نباشد انسان واسطه اگر اما
 اينكه براي .است ضامن ،شود وارد آن به خسارتي و بيفتد آن در ماشيني يا حيوان يا انسان بعد و

 ،است صاف خيابان اينكه خيال به همينطور مردم .باشد داشته گودال مثال نبايد عادي طور به معبر
 و افتد مي ماشين آنوقت .كنده آنجا در شخصي كه گودالي با شوند مي مواجه يكدفعه ،روند مي دارند

 اي لغزنده ء شي يك معبري در كسي اگر .است ضامن ،كرده را ارك اين كه كسي اينجا .بيند مي خسارت
  كه مالي يا شود وارد او بر اي ديه و بيفتد آنجا از عبور هنگام كسي بعد و ،بيندازد خربزه پوست ثل م

 يا .است شده سبب او زيرا  است ضامن انداخته را خربزه پوست كه كسي آن ،برود بين از داشته همراه
 بيايد است سوار حيواني بر كه فردي و دهد قرار معبري در عادي غير طور به را شيئي كسي اگر حتي

  حيوان آن بر يا فرد آن بر خسارتي نتيجه در و كند رم است عادي غير كه ء شي  آن ديدن با حيوان و
 ناي و كند باز ناوداني  راهي در كه كسي اگر است طور همين يا .است ضامن شخص آن باز ،شود وارد

   به ناودان
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 را ناودان حتي يا ،شود واقع كسي بر جنايتي و )زدم مثال  كه تيرآهني همان مثل( بزند ضرر ديگران
 بزند ضرر  بلكه و كند كثيف را مردم لباسهاي مثال و بريزد مردم راه در آب كه كند باز طوري به

 ،فرض به يا .خورد نمي ددر به ديگر برسد آن به آب دفعه يك اگر كه هست لباسها بعضي چنانكه
 اگر .است بسته تيري يا درختي به را خودش اسب كسي  يك مثال ،است شده بسته جائي در حيواني

  حيوان آن ضامن فرد اين ،شود گم و كند فرار حيوان آن و كند باز را اسب  آن و برود ديگري فرد
 آن ،برود بيرون مرغ  آن و كند باز را قفس در شخصي اگر .است قفس در كسي مرغ مثال يا .است

 به و بردارد را چوپان آن بيايد كسي چنانچه ،كند مي رعايت را اي گله چوپاني اگر .است ضامن شخص
 دو گويند مي اينجا در ،شود وارد خسارتي گله اين به بعد و بماند چوپان  بي گله و ببرد آنجا از زور

 آن بود مي هم چوپان اگر احيانا كه شود مي وارد تصادفي خسارتي وقت يك : آيد مي پيش حالت
 اين كه هست يكوقت ولي .باشد ضامن شخص  آن كه ندارد را مغصوب حكم ،اين .شد مي وارد خسارت

 را گله كه باشد بايد چوپان .است آن امثال درندگان و گرگ حمله  معرض در كه است جايي در گله
 ،كرده را كار اين كه شخصي صورت اين در .است خطر منشأ چوپان نبودن واقعا يعني ،كند حفظ
 را ديگري خانه در كسي اگر .كنيم مي ذكر را بعضي كه است زيادي مثالهاي زمينه اين در .است ضامن

 .نيست ضامن : گويند مي اينجا در ؟است ضامن فرد آن آيا ،ببرد چيزي و بيايد دزد بعد و بگذارد باز
 فهو الغير مال  اتلف من قاعده يك فقط ما اصل در .است داجتها ،است قاعده فقط اينها !كنيد توجه
 هم فقيه حرف همه و كند مي تطبيق ،موارد در را آن و گرفته را قاعده اين فقيه كه داريم ضامن
  داده نسبت اتالف كجا در كه اينست
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 آن يبرا فرد يعني شود مي داده نسبت اين واقعا كه هست موارد بعضي .شود نمي كجا در و شود مي 
 يعني ،شود مي  تلقي ضعيف بسيار كار آن در شخص دخالت كه هست مواردي ولي شده سبب كار

 همين مثل دارد دخالت ديگري انسان  كه جائي در عالوه به .كند نمي تلقي كار اين منشأ را او عرف
  .است  مطرح شكل اين به مسئله دزد اخير مثال

   اقوائيت مسئله 
 كبوتر آن و كند باز را  قفس در انسان اينكه بين است فرق چه كه يايدب پيش سؤال اين است ممكن
 هستيد ضامن شما آنجا در چطور .ببرد را قاليچه و بيايد دزد و بگذارد باز را خانه در اينكه و كند فرار
 ضامن او خود حال هر به كه است كار در انسان يك پاي اينجا در ؟نيستيد ضامن گويند مي اينجا ولي
 فاعل كه آنجا .است سبب از مباشرت  سبب )بودن تر قوي( اقوائيت مسئله ،مسئله .است دزد آن و است

 يك به سبب انسان و مسبب انسان گاهي : گويند مي ،هستند انسان دو هر بالمباشره فاعل و بالتسبيب
 به گاهي و است قويتر  يكي دخالت و باشند داشته دخالت مباشرت آن هم گاهي ،دارند دخالت  اندازه
 آن ،شود داده تشخيص قويتر يكي دخالت و باشند  داشته دخالت انسان دو مورد يك در اگر .عكس
 و دهد مي فرمان آنكه يعني ،است قويتر مباشر از مسبب ،مكره و مكره مورد در .نيست ضامن ديگري
 لذا .است مجبور سبب  انسان آن از اقواي دخالتش مسبب انسان اين ،كند مي تهديد و كند مي مجبور

 خانه در انساني يك كه دوم مثال مورد در اما ،مكره  نه است ضامن مكره انسان : گوئيم مي آنجا در ما
 اين ضامن ،برد مي را قاليچه آيد مي است اختيار و اراده داراي كه ديگري انسان يك بعد گذارد مي باز را

 ديگري خانه در كسي كه است يكوقت بنابراين .است مسبب از مباشراقواي اينجا در .است ديگر انسان
  باز را
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 اگر ولي .است ضامن دزد و نيست ضامن او اينجا در .برد مي را اي قاليچه و آيد مي دزدي و گذارد مي 
 بايد اينجا ،كند وارد خسارتي و شود خانه اين وارد  حيواني مثال و بگذارد باز را كسي خانه در انسان
 .است ديگر انسان يك بودن ضامن ،آنجا در نبودنش ضامن علت پس .ستا  ضامن انسان كه گفت

 مانند( نباشد كار در ديگر انسان  پاي كه جائي در اما .ندارد سببيت او اينكه نه است مباشر اقوائيت
 و گيرد مي را ديگري اتومبيل كليد كسي يك كنيد فرض مثال يا .است ضامن شخص خود )اخير مثال
 يك بعد ،كند نمي قفل را اتومبيل در گردد برمي وقتي .دارد مي بر چيزي و كند مي باز را آن در رود مي

 بدون [ ديگري راه از اگر ولي .است  ضامن دزد ،ببرد دزد را ماشين اگر .شود مي وارد ماشين به ضرري
  .بود خواهد ضامن خودش فرد اين ،شود وارد ضرري ] انسان يك دخالت

 اين ريختن اثر در و شود متمايل بعدا و كند بنا درست ابتدا از ،نه يا ،كند ابن كج را ديواري كسي يا 
 بله ؟نه يا است ضامن ديوار صاحب آيا .شود تلف انساني از مالي يا و شود وارد انساني بر جنايتي ديوار
 ،دهند مي اجاره به افراد كه هائي خانه .ابتالست مورد خيلي هم ديگر نوعي به مسئله اين .است  ضامن

 كند سقوط بعد و باشد داشته سقوط احتمال و باشد خرابي مظان در يعني باشد فرسوده و كهنه اگر
 اينجا ،شود تلف جاني يا مالي حال هر به و بوده آنجا كه ديگري فرد سر بر احيانا يا مستأجر سر بر

 بايد كه دارد اي مهذ ،آن بر عالوه اينكه هم و است ضامن شرعا هم ،مورد اين در .است ضامن  مالك
 مثال .دهند مي اجاره را كلنگي اصطالح به كهنه  هاي خانه كه افتد مي اتفاق زياد مسائل اين از .بپردازد
 و شود مي خراب هم بعد و كند مي چكه و آيد مي باران بعد كنند نمي كاهگل ،دارد كاهگل به احتياج

  يا .است ضامن اصلي مالك آن مواقع اينطور در .آيد مي وارد خسارتها
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 گويند مي مورد اين در .شود خراب ديوار و دهد مي تكيه ديواري به ،دارد  پشت باربر كه حمالي مثال 
 اما .است ضامن آن صاحب ،شود خراب تا بوده اي بهانه دنبال ديوار كه بوده طوري آن وضع واقعا اگر
 اين كه كسي آن ،بوده كننده خراب صوالا كه بوده اي تكيه او تكيه ولي نبوده اينچنين ديوار وضع اگر
 خسارت ديگر جاي در رود مي حيوان اين و كند مي رها را حيوانش شخصي يا .است  ضامن كرده را كار
 عرفا كه اينست اينها همه در ضابطه .ديگر متعدد مثالهاي و ؟نه يا است ضامن او آيا .آورد مي بار به

 ديگر انسان يك كه جائي در و .است كلي قاعده يك ناي .شده اتالف منشأ شخص اين كه كند صدق
  تشخيص اقوي دخالتشان كداميك سبب انسان و مسبب انسان دو از كه اينست  ضابطه دارد دخالت

   .ضعيفتر كداميك و شود مي داده

   : پاسخ و پرسش
 كه ودش مي تهديد  كسي طرف از كنيد فرض .نكرده گناهي شخصي دانيم مي كه شود مي گاهي :سئوال

 خواهد چطور اينجا در .شود نمي هم تهديد  حتي يا كنيم مي اعدام را خودت نكني اعدام را فرد اين اگر
  ؟بود

 اگر حتي و ندارد اثر  هم تهديد ،دماء در گفتيم .ندارد حقي چنين او باشد كه صورت هر به : جواب
  .كند قبول نبايد ،كشيم مي را خودت : بگويند

 و دارد نقش آن اجرائي  تشكيالت در يعني است قضائي تشكيالت مأمور فردي هك كنيد فرض : ئوالس 
 وظيفه ،اعدام مأمور اين آيا .كند اعدام است اعدام  به محكوم قانونا و كرده جنايت كه را فردي بايد
  ؟كند تحقيق )نه يا بوده گناهكار واقعا محكوم آيا كه( حكم اين صحت  به راجع كه دارد
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 ندارد حق ديگري  كس الشرايط جامع عادل مجتهد از غير فقهي نظر از موارد ينگونها در : وابج 
   .بدهد حكمي چنين
س  ؟چطور باشد قاضي دهنده حكم اگر : ئوال

 صحت بر را بنا تواند مي  آنوقت بداند شرعي حاكم را دهنده حكم ،حكم اجراي مأمور اين اگر : وابج
 تواند نمي كسي اينجا .نيست الصحة اصالة جاي ديگر اينجا داند نمي شرعي حاكم را او اگر ولي بگذارد
  .نيست حرفها اين جاي اينجا ،نخير !است صحيح  اهللا شاء ان : بگويد

 ضمانت مسئله اينكه  دوم سؤال ؟شود مي تعيين چگونه خسارت مقدار كه است اين اول سؤال : ئوالس 
 عمل يك مثال .است طبي كارهاي همين مورد در سوم سؤال و ؟دارد حكمي چه عاريه مورد در

 به اينجا در مسئله .شود مي عفونت يا پا قطع به منجر ولي  است صحيح جراح قصد كه است جراحي
  ؟است صورت چه

 مثلي اگر و بپردازد بايد را ء شي آن قيمت يعني است طبيعي مقدار ،اموال در خسارت مقدار : وابج 
 قسم دو بر كلي طور به مال اين ،كرد تلف را كسي مال  انسان گرا يعني .بپردازد بايد را مثلش است
 از  خاصي نوعأ كسي اينكه مثل .دارند مشابه اشياء يعني هستند مثلي اموال از  بعضي .باشد تواند مي

 گويند مي را ماشيني اشياء يا .بپردازد خاص نوع همان از بايد خوب ،است كرده تلف را برنج يا گندم
 تلف است كارخانه فالن مال كه را خاصي نوع از استكان  يك اگر مثال .هستند مثلي اشياء حكم در

  شبيه آن به خيلي آن امثال كه باشد نوعي از ء شي اگر اما .دهيد مي را آن نظير استكان ،كرديد
 رد بنابراين .بپردازد را آن  تمام بايد باشد داشته قيمت قدر هر عرف تشخيص به كه اينجاست ،نباشند

 هر براي اسالم در آن مقدار هم جزائي ضمانتهاي در .نيست اشكالي هيچ حقوقي و مالي ضمانتهاي
  ؛است شده معين ء شي
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 مورد اين در و بدهيد ديه چقدر كرديد وارد انسان يك ديگر عضو يا چشم به خسارتي شما اگر  يعني 
   .بدهد  تشخيص عرف كه ستا چيزي همان ميزان ديگر اموال در اما .دارد وجود معين  ميزان
 .است اماني يد همان مستعير يد يعني است اجاره حكم همان حكمش و است امانت حكم در عاريه
 و باشد كرده تلف را آن شخصا اگر اولي طريق به و باشد داشته تقصير مال اين اتالف در او اگر يعني
 بلكه ،باشد كرده كوتاهي آن حفظ در نه و كند تلف خودش نه اگر اما .است  ضامن هم باز ،سهوا حتي
 امين غير يد با امين يد اصطالح  به كه است فرقي همان اين .نيست ضامن ،شود تلف او دست در قهرا
  .دارد

 تنها ،ام نكرده دقيق  مطالعه اخيرا چون مورد اين در .شد سؤال طبيب ضمانت به راجع آنچه اما 
 اگر كس هر يعني .است ضامن حال هر به نباشد  ودشخ كار متخصص اگر طبيب .گويم مي را كلياتي

 ،نيست كار اين خبره كه داند مي و نيست متخصص ،است آن متصدي كه  كاري در اهللا بين و خود بين
 كه جراحيهائي  مثل نيست مطمئن صد در صد كه مواردي آن در باز باشد خبره هم اگر و است  ضامن

 مريض خود از قبال يعني كند حاصل ذمه  برائت بايد كه ويندگ مي دارد آن امثال و شدن تلف احتمال
  .كنيم مي بحث بعدا را مسئله اين تفصيل .نباشد اجازه بدون  خالصه و بگيرد اجازه مريض اولياي يا

س   .است مال بهاي نصف تاوان : گويند مي كه است معروف : ئوال
  .نيست مقدار اين تاوان ،خير : وابج 
 كسي از ماشيني اگر فرموديد بعد .باشد كرده اهمال مگر نيست ضامن امين يدفرمود شما : ئوالس 

 مقصر ما پس دارد شعور و عقل خودش دزد  چون ،برد را آن دزد و گذاشتيم باز را آن در و گرفتيم
  اين .نيستيم
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  .ايم كرده اشتباه ما حال هر به كه حالي در ؟است چگونه مسئله 
 ضامن او .دارد وجود شما از مقصرتر چون ولي هستيد مقصر شما لمثا اين در كه گفتيم : وابج 

  .نيست شما عهده به و شود مي
  .باشيم مقصر بايد و  ايم كرده اهمال ما هم اينجا .باشد كرده اهمال آنكه مگر نيست ضامن امين :سئوال

 في ،دارد تأثير مال اتالف در سببيتش حتي يا اهمالش واسطه به انسان كه مواردي در گفتيم : وابج 
 فرد اين دخالت از او دخالت چون ،كند مي دخالت اينجا در انساني وقتي ولي ،است ضامن ذاته حد

 اهمال  ولي بوده شما از اهمال كه است درست .او گردن به افتد مي هم فرد اين  ضمانت ،است شديدتر
 و اراده داراي كه نسانيا يك  كه شده سبب شما اهمال .شود تلف قهرا مال آن نشده سبب كه شما

   .بكند را كار اين بيايد است اختيار
 را آن جلوي گمرك و آيد مي خارج از جنسي مثال كه است صورت اين به تصرفات از بعضي : ئوالس

 كه مقرراتي استناد به گمرك مأمور  ولي ،است صاحبش مال جنس اين .كند مي ضبطش و گيرد مي
  ؟است چگونه تصرفات اينگونه .كند مي ضبط را نآ باشد نداشته قبول شخص آن شايد

 قائل حق دولت براي ما اگر .است دولت مسئله همان حقيقت در اينجا .كنند مي فرق مقررات : وابج 
 اين .دارد هم حق ولي .ندارد مانعي صورت اين در .ايم كرده قبول را مقرراتي او براي حقيقت در شويم

  .ندارد اشكالي من نظر به گمركها
 ترتيب به همانها ،برند مي  ارث كه كساني فرموديد بحث ابتداي در مسئوليت بيمه مورد در : ئوالس 

 پيدا تناقض هم با اينها .است ضامن شخص خود فرموديد هم اتلف من قاعده در .هستند ضامن
  شود مي واجب او براي اي ديه و زند مي ديگري به ضرري  كسي فرضا كه چرا كند مي
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   !شود مي ضامن خودش ديگري و بپردازند را آن بايد وراثش كه 
 جنائي و جزائي ضمانت در مسئله آن كه حالي در و است مالي ضمانت در اتلف من قاعده : وابج

 جان بر كه است هائي ديه در مسئله آن ولي ، است كسي مال كردن تلف به مربوط قاعده اين .است
  .آيد مي وارد كسي

 اكراه مالي ضرر مسئله در و است مسئول خودش ،دماء مسئله در فرموديد كه مكره مورد در : ئوالس 
 بدني ضرر و زده رفته هم او ،بزند را يكي برود  كه اند كرده مجبور را كسي اگر حاال ،است ضامن كننده
  ؟كرد بايد چه اينجا .شكسته را سرش يا دستش مثال كرده وارد

 ضامن) مكره(كننده اجبار  آن هم باز ،شده اجبار كار آن از اشد به ،شده مجبور كه كسي اگر : وابج 
  .)مكره (شونده اكراه نه است

 دزد آن با آدم اين خود اگر ،...بگذارد باز را اي خانه در فردي فرضا : زديد كه مثالي مورد در : ئوالس 
  ؟چطور باشد شريك

    .بود خواهند  امنض مشتركا دو هر و آيد مي حساب به دزد هم او خود مسلما خوب : ج
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