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  چكيده
االحكام، باعث اختالف در برداشت و فهم  اختالف قرائات قرآني در برخي از آيات

مفسران و فقها شده است. در اين مقاله با توجه به اهميت بحث ربا در جامعه و 
سوره روم و  39مذمت و نهي از آن در اقتصاد اسالمي، به بررسي اختالف قرائات آيه 

ي، پردازيم و ضمن تبيين و تحليل لغو اثر آن بر آراي مفسران و فقيهان شيعه مي
ليرْبوا «و » ءاتَيتُم (اَتيتم)«قرائي، روائي و تفسيري ربا با بيان اختالف قرائت دو واژه 

و بررسي وجوه قرائات و احتجاجات هر قرائت، با نگاهي تحليلي نشان داده » (لتُربوا)
هاي حكمي از اين آيه از قبيل رباي حالل يا حرام و نيز  شود كه تنوع برداشت مي

هاي مصداقي همچون تفسير متعلَّق ربا در آيه به عطيه يا هديه يا هبه يا  رداشتتنوع ب
قرض فايده دار يا رباي نسيئه در نظر مفسران و فقيهان شيعه، ناظر به اختالف قرائات 
آيه است و توجه به قرائات توسط بسياري از اين فقيهان و مفسران است كه ظرفيت 

   .جاد كرده استاين تفاسير و فتاوي مختلف را اي
  

  واژگان كليدي

   االحكام، سوره روم اتيفقه، آ ر،يربا، اختالف قرائات، تفس

                                                 
  bayanelm@yahoo.com              (نويسنده مسئول) دانشيارگروه علوم قرآن و حديث دانشگاه اصفهان *
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  مقدمه

هاي  پژوهي و از موضوعات بنيادين در حوزه  اختالف قرائات يكي از مباحث مهم قرآن
تحوالت عصري و شود. از سوي ديگر  علوم قرآن، تفسير، فقه و كالم محسوب مي

در عرصه تكاليف شرعي، توجه به اختالف قرائات آيات  پيدايش نيازهاي جديد
االحكام و گسترش دامنه برداشت و استفاده مفسران و فقيهان از قرآن كريم را ايجاب 

با اينكه امروزه قرآن رايج در ميان بيشتر مسلمانان بر طبق روايت حفص از  كند. مي
ر و جواز عمل بر طبق ترديدي نيست كه جواز قرائات سبع و حتي عش عاصم است، اما

ق، 1419اين قرائات، ديدگاه غالب در بين عالمان شيعه و سني بوده است(ر.ك: عاملي، 
  ). 209، ص7 ج

برخي از فقيهان صاحب نام شيعه، قرائات مشهور قرآن را معتبر دانسته و در مباني 
) يا قرائات عشر 273، ص1ق، ج1412نظري خود بر اعتبار قرائات سبع (حلي، 

ق، 1414) تصريح نموده و به جواز قرائات سبع (كركي، 245ق، ص1420(شهيدثاني، 
) در نماز كه امري عبادي 171، ص1ق، ج1417) يا عشر (شهيد اول، 245، ص2ج

اند. حتي برخي فقيهان  است و برائت يقيني ذمه مكلف از عمل را اقتضاء دارد، فتوا داده
، 6ق، ج1416) و حكيم (293، ص9ش، ج1373شيعه همچون صاحب جواهر (نجفي، 

) و خوئي در 353ق، ص1422) و امام خميني در حواشي خود بر عروه (246-242ص
)، كه انحصار قرائات در سبع يا عشر مشهور و 502، ص1ق، ج1428تعليقات عروه (

تابند، هر قرائت صحيح و مطابق با نهج عربي را كه در زمان  ها را برنمي تواتر آن
 اند. داشته، هرچند در شمار قرائات سبع يا عشر نباشد، جايز دانستهائمه(ع) شهرت 

توان آيات االحكام داراي اختالف قرائات معتبر را در حوزه فقه  بر اين اساس مي
كه با اعمال مكلفان سروكار دارد و از اهميت خاصي برخوردار است، بر طبق هر قرائت 

د و متنوعي را ارائه كرد. چنانچه در هاي فقهي متعد مورد تحليل قرار داد و برداشت
)، شيخ طوسي در 219(بقره:» وال َتقربُوهّن حّتی َيطُهرنَ «تحليل دو قرائت كلمه يطهرن در 

تفسير تبيان دو فتواي جواز وطي زن قبل يا بعد از غسل را ناشي از دو قرائت تشديد يا 
فمن قال ال جيوز وطؤها اال بعد الطهر من الدم و االغتسال، تعلق «داند:  مي» يطهرن«تخفيف طاء 



  7    عهيش هانيو نقش آن در آراء مفسران و فق ربا هيآ نياختالف قرائت در اول

ا ال تفيد  لتخفيف و إ لقراءة  ا تفيد االغتسال. و من قال جيوز، تعلق  لتشديد، فا لقراءة 
  ). 231، ص2ق، ج1409(طوسي، » االغتسال

) كه دو قرائت با الف 191ره:(بق» َو ال تُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْحلَرامِ «و يا در آيه 
)، محقق 179م، ص2009(التقاتلوهم) و بدون الف (ال تقتلوهم) دارد (ابن مجاهد، 

َفاقْـتُُلوا اْلُمْشرِكَني َحْيُث «حلي به نسخ اين آيه و جواز قتل مشرك در حرم مطابق آيه 
فتوا از گرايش ) و اين 279، ص1ق، ج1408)، فتوا داده است (حلي، 5(توبه:» َوَجْدُمتُوُهمْ 

وي به قرائت بدون الف حكايت دارد زيرا بين قرائت بدون الف در اين آيه و فاقتلوا در 
دارد.  ناچار به نسخ گزاره متقدم وا مي آيد و فقيه را به آيه بعد، رابطه تباين به وجود مي

اما عالمه حلي ضمن مردود شمردن نسخ آيه، معتقد است وقتي در قرائت با الف از 
كند به طريق اولي كشتن آنان در حرم جايز نيست  قتال با مشركان در حرم، منع مي اصل
بايست آيه بعدي را با اين آيه تخصيص زد. وي رابطه بين اين آيه و آيه بعد را  و مي

داند و به تخصيص عام با خاص و تحريم قتل مشرك در حرم  رابطه خاص و عام مي
زند به اين صورت  آيه توبه (عام) را تخصيص مي دهد. زيرا آيه بقره (خاص)، فتوا مي

كه كشتن  مشركان در هر مكان جايز است مگر در حرم. اين فتوا از گرايش عالمه حلي 
  ).17، ص14ق، ج1412به قرائت يقاتلون حكايت دارد(حلي، 

آيه مورد بحث در اين مقاله نيز كه اولين آيه نزول يافته در موضوع ربا است، يعني 
آن، موجب وجود اختالف قرائت در وره روم، از جمله آياتي است كه س 39آيه 

  شود.  هاي تفسيري و فقهي متفاوت مي استخراج گزاره
در اين مقاله، اين آيه از زواياي مختلف لغوي، قرائي، روائي و تفسيري مورد 

شود كه اختالف قرائات مشهور در حروف و  تحليل قرار خواهد گرفت و نشان داده مي
تواند در تفسير  ، چگونه مي»ِلُرتبُوا -ِلَريبـَُوا«و » أتيتم -آتيتم«راب دو كلمه از اين آيه يعنياع

 هاي فقهي مستخرَج از آن تاثير گذارد. آيه و گزاره

  قرائات آن اختالف و ربا. آيه 1
ً لَِّريْبـَُوا (ِلُرتبُوا) ىف أَْمَوِل النَّاِس « َفال يـَْربُوا ِعنَد اهللَِّ َو َما َءاتـَْيُتم مِّن زََكوٍة َوَما َءاتـَْيُتم (اَتيتم) مِّن رِّ

كنيد) تا فزوني گيرد(يا  دهيد(يا ربا مي وآنچه ربا مي»: تُرِيُدوَن َوْجَه اهللَِّ فَأُولَئك ُهُم اْلُمضِعُفونَ 
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عنوان زكات  فزوني دهيد) در اموال مردم، نزد خدا فزونى نخواهد يافت، و آنچه را به
 ).39طلبيد چنين كسانى داراى پاداش مضاعفند(روم: و تنها رضاى خدا را مىپردازيد  مى

  در حروف و حركات دو كلمه از اين آيه اختالف قرائت وجود دارد:
  ». ِلَريبـَُوا« -2 و »آتَيُتم« -1

به » فـََعلُتم«به قصر الف بر وزن » اَتَيُتم«در كلمه اول، ابن كثير از قراء سبع، 
» أعطيتم«به مد الف از باب افعال به معناي » آتيتم«و ساير قراء، » فعلتمجئتم يا «معناي

؛ ابن 151ق، ص1405اند و در كلمه دوم، نافع از قراء سبع (ابن خلف،  قرائت كرده
)، 344تا، ص جزري، بي ) و ابوجعفر و يعقوب از قراءعشر(ابن507م، ص2009مجاهد، 

در هيأت غائب و ثالثي مجرد » ِلَريبـَُوا«ساير قراء در هيأت خطاب و باب افعال و » ِلُرتبُوا«
اند. در نتيجه، اختالف قراء سبع و عشر مشهور در قرائت كلمات ياد شده،  قرائت كرده

قرائت ابن كثير از قراء »: لَريبـَُوا –أتيتم« -1سه قرائت متفاوت را در آيه پديد آورده است: 
 - 3راء سبع و ابو جعفر و يعقوب از قراء عشر قرائت نافع از ق»: لُرتبُوا –آتيتم« -2سبع 

  قرائت ساير قراء سبع و عشر.»: لَريبـَُوا –آتيتم«

  . تأويل هر قرائت2
مطابق سه قرائتي كه از اختالف قرائات سبع و عشر در اين آيه شكل گرفته است، 

ائه توان سه تأويل و به تبع آن سه برداشت تفسيري و گزاره فقهي را براي اين آيه ار مي
  داد:

  ليربوا) –. تأويل آيه بر طبق قرائت ابن كثير(أتيتم2-1
دة« عَطی فی اموال الناس فاليزيد عنداهلل ما جئتم أی فعلتم من ز

ُ
است » لَِيزيَد الرَِّ املأخوذ او امل

كنيد تا در اموال مردم فزوني يابد، در نزد پروردگار اعتبار و  يعني آنچه اقدام به ربا مي
ندارد. نتيجه مبتني بر اين تأويل، نفي فعل ربا اعم از دادن و گرفتن به انگيزه ارزشي 

عم از دروني تفاضل و بيشتر گرفتن است. اگر درخصوص اين قرائت كه اقدام به ربا ا
اشكال شود كه گرفتن ربا به طمع و انگيزه فزوني يافتن در  رساند، دادن و گرفتن را مي

  اموال چه معنايي دارد؟ 
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د گفت كه اتفاقاً امروزه در نظام بانكي به دليل اينكه گاهي نرخ بهره بسيار كمتر باي
از نرخ تورم و ميزان كاهش ارزش پول ملي است، برخي وام گيرندگان به انگيزه 

برداري از  ها و بهره تجاري و سود بردن و ازدياد مال خود، به وام گرفتن از بانك
  كنند. )، اقدام ميوا فی اموال الناسلريبها ( هاي مردم در بانك دارايي

  لتُربوا) –. تأويل آيه بر طبق قرائت نافع(آتيتم2-2
عطُون) فی اموال الناس فال يزيد عنداهلل«

ُ
ئکم أی إلمنائکم (ايها امل دة ِإلر ». ما أعطيتم من ز

 دهيد بدين منظور و غرض كه در اموال مردم فزوني يابيد، آن افزايش يعني آنچه ربا مي
در نزد پروردگار معتبر نيست. نتيجه مبتني بر اين تأويل، نفي ربا دادن به شرط تفاضل و 

  بيشتر گرفتن است.

  ليربوا) –. تأويل آيه بر طبق قرائت ساير قراء(آتيتم2-3
عَطی فی اموال الناس فال يزيد عنداهلل«

ُ
دة لَِيزيَد الرَِّ امل يعني آنچه ربا » ما أعطيتم من ز

د تا ناخودآگاه در اموال مردم فزوني يابد، آن افزايش در نزد پروردگار معتبر دهي مي
نيست. نتيجه مبتني بر اين تأويل، نفي ربا دادن به انگيزه دروني و طمع تفاضل و بيشتر 

    گرفتن است.
  

  . شأن نزول آيه3
اند؛ اما بيشتر آنان از رواياتي  مفسران براي اين آيه شأن نزول خاصي را بيان نداشته

شمرد و آن  اند كه نوعي از ربا را مباح و مأكول مي در ارتباط با اين آيه شريفه يادكرده
عطيه يا هبه يا قرضي است كه انسان به طمع و انتظار دريافت عوضي بيشتر به كسي 

و نقل در ارتباط با اين آيه وجود دارد. در نقل اول، رباي موجود بدهد. از ابن عباس د
كند كه كسي به كسي بدهد و بيشتر از آن را  اي تفسير مي در آيه را به عطيه و هديه

اي  ) و در نقل دوم رباي آيه را به هبه104، ص20ق، ج 1420توقع داشته باشد(طبري، 
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كه بيشتر از آنچه داده به او كند كه هبه دهنده در قصد اين باشد  تفسير مي
  ). 217،ص5ق، ج1405بازگردانند(جصاص، 

از امام صادق(ع) نيز دو روايت در ارتباط با اين آيه وجود دارد. در يك روايت 
اند(كليني،  رباي آيه مورد بحث را از نوع رباي مأكول و آن را به هديه تفسير فرموده

در روايت ديگر آن را از  ) و17، ص7ش، ج1365؛ طوسي، 145، ص5ش، ج1365
اند كه قرض دهنده به طمع جلب بهره  قسم رباي حالل و آن را به قرضي تفسير فرموده

 ).159، ص2ش، ج1367و سود نسبت به آن اقدام نموده باشد (قمي، 

  

  . بررسي معناي لغوي و اصطالحي ربا4

  در لغت» رِبا. «4-1
» علَي يعلُو«از باب »  الشیُء يَربوَرَ «اسم مقصور به معناي افزايش و رشد و مصدر 

است » رشد يافت«به معناي » َتِعَب يَتَعبُ «از باب » َرِبَی الصغُري يَرَبی«و » زياد شد« به معناي 
(به تثليث راء) كه  َربَوةو اسم منسوب آن رِبوي و مثناي آن رِبوان ورِبيان است. كلمه 

نيز از همين ريشه و به معناي زيادت يا مكان و مدي است  َمديَةجمع آن ربى مثل 
  مرتفع است. 

ها  است كه در برخي گزاره» ربا«به تشديد، مأخوذ از » رُبِّيَّة«به تخفيف يا » رُبـَْية« نيز
از رباي دوران جاهليت با اين واژه ياد شده است؛ نظير حديث پيامبر در جريان صلح 

يعني ربايي كه در دوران جاهليت بر اموال » ٌة و ال َدمٌ َأن ليس عليهم رُبِّيَّ «نجران كه فرمودند: 
شود و بايد به اصل مال خود بسنده نمايند و نيز  اند از اين پس ساقط مي خود قرار داده

ها ساقط است  پرداختند از گردن آن هايي كه در پي مطالبه آن به نزاع و جنگ مي خون
؛ ابن منظور، 217، ص2 تا، ج بي؛ فيومي، 283، ص8ق، ج1410(ر.ك: فراهيدي، 

  ).307–304، ص14 ق، ج1414
» ربت«هاي مأخوذ از ربا، همچون  نگاهي به برخي از استعماالت قرآني واژه

و » تر بيشتر و افزون«) به معناي 92(نحل:» أربي«و » رويش يافت«) به معناي 5(حج:
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) به معناي 9(الحاقة:» ةرابي«و » پف كرده و به ظاهر انبوه«) به معناي 17(رعد:» رابيا«
دهد كه معناي مركزي موجود  ، نشان مي»بلندي«) به معناي 50(مؤمنون:» ربوة«و » بيشتر«

، 1ق، ج1416در تمام اين مشتقات، همان زيادت و ارتفاع و رشد است (طريحي، 
نحل، به  92رعد و 17). البته سياق برخي از آيات ياد شده همچون آيه 175-173ص

رشد كاذب و ارتفاع غلط انداز و سراب گونه اشاره دارد كه در حقيقت  نوعي فزوني و
  ماهيت رباي حرام و يا رباي حالل عاري از ثواب و عقاب نيز چيزي جز همين نيست.

  . ربا در اصطالح4-2
  رباي حرام در اصطالح فقه شيعه بر دو نوع است:

جنس مشابه آن  رباي معاملي يا معاوضي يعني معامله و معاوضه يك جنس با -1
تر باشد، مثل معامله يك كيلو شير پرچرب به يك كيلو  هرچند يكي از ديگري مرغوب

  و نيم شير كم چرب.
رباى قرضى يعني قرض دادن جنسي يا پولى به كسى با اين شرط كه مقدار  -2

بيشتري از همان جنس يا جنس ديگر يا حتّى خدمتى از خدمات را به آن وام ضميمه 
  گرداند. نمايد و بر

كند كه جنس  رباي قرضي در مكيل و موزون و معدود يكسان است و تفاوتي نمي
قرض داده شده با پيمانه يا وزن سنجيده شود يا با عدد، بلكه تنها ركن آن، شرط مقدار 
اضافى است ولي رباي معاملي در معدود جارى نيست و شرط اساسى در رباى معاملي 

-55ق، ص1422يا وزن باشد(ر.ك: مكارم شيرازي،  اين است كه قابل سنجش با كيل
). در اصطالح مذاهب ديگر اسالمي، شافعيه معاوضه دو كاالي غير متماثل در حال 57

عقد و بدون تاخير در تحويل (رباي فضل) يا معاوضه دو كاالي غير متماثل در إزاي 
اند. حنفيه،  ا دانستهتاخير در تحويل هردو  يا يكي از آن دو (رباي نسيئه يا نساء) را رب

  اند. تفاضل مشروط در بيع را كه در إزاي آن تفاضل چيزي قرار داده نشود، ربا دانسته
برخي از حنابله تفاضل در كاالهايي مخصوص را ربا دانسته و برخي ديگر ربا را 

اند و رباي جلي را همان رباي جاهلي يعني رباي  به رباي جلي و خفي تعريف نموده
ريم شده در قرآن و رباي خفي را رباي فضل يا رباي بيع و تحريم شده در نسيئه و تح
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اند. مالكيه ربا در بيع و در دين مقرّر در ذمه از ناحيه بيع يا سلف و غيره را  سنت دانسته
اند  رباي اصطالحي خود قرار داده و رباي جاهلي را از انواع مورد اتفاق ربا دانسته

  ).39تا، ص (كاشف الغطاء، بي
با تتبع بسيار در اين بحث دريافتيم كه اكثر فقيهان شيعه و سني، استعمال ربا در 
رباي جاهلي يا همان رباي نسيئه بنابر مصطلح عامه يا رباي قرضي بنابر مصطلح خاصه 
را استعمال حقيقي و يا حقيقت عرفي و استعمال لفظ ربا در غير رباي جاهلي يعني 

 اند. يا حقيقت شرعي دانسته رباي در بيع يا غيره را مجاز

  . پيشينه ربا قبل از نزول قرآن كريم5
پيش از طلوع اسالم رباخواري در شبه جزيره عربستان گسترش و رواج داشته و 
تعدادي از اشراف در سايه اين برنامه شوم اقتصادي به استثمار محرومان 

) و با توجه به 230و 138، ص7و ج 627-626، ص5تا، ج اند(جواد علي، بي پرداخته مي
اينكه خداوند در قرآن، عدم پايبندي يهوديان به كتاب آسماني خود در پرهيز از ربا را 
يكي از عوامل محروميت آنان از طيبات حالل و گرفتاري آنان به عذاب دردناك دانسته 

» ِه َهَذا َفِذمَِّيت ِمْنُه بَرِيَئةٌ َفَمْن َأَكَل الرَِّ ِمْنُهْم بـَْعَد َعامِ « ) و با توجه به عبارت162و161است(نساء:
در قرارداد صلح پيامبر(ص) با مسيحيان نجران كه بر سهيم بودن مسيحيان حجاز در 

)، به روشني 345، ص13ق، ج1408معامالت ربوي عربستان داللت دارد(نوري، 
توان دريافت كه يهوديان و مسيحيان حجاز در اقدام به ربا و گسترش دادن اين  مي

 اند.  ه، پيشگام بودهپديد

اي چنداليه را به اجراء  قرآن براي مبارزه با اين پديده اقتصادي شوم و ناروا، برنامه
روم، با بيان ماليم و در قالب مقايسه  39گذارد و در گام اول از اين برنامه يعني در آيه 

ر اين ربا با زكات، با رباخواري عصر نزول به مخالفت برخاست و اولين اعتراض را ب
فرهنگ جاهلي وارد ساخت و توصيه نمود كه به قرض گيرندگان فقير و تهيدست به 

  جاي اعطاي قرض ربوي، زكات داده شود.
در اين آيه بجاي تعبير تند أكل ربا (ربا خواري) كه درمجموع آيات ديگر ربا 

ْلباِطلِ َأْكِلِهْم «آل عمران؛  131و 130در» ال َُْكُلوا الرَِّبوا(«مشهود است  ِ  159در » أَْمواَل الّناِس 
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َُْكُلوَن الرِّ«نساء؛  160و إيتاء ربا (ربا  بقره)، از تعبير ماليمِ 279تا  275در» الَِّذيَن 
، استفاده شده و بجاي »أتيتم»ربا) بنابر قرائت  ربا (انجام وإتيان» آتيتم«بنابر قرائت   دادن)

اكتفاء شده است » فاليربوا عنداهلل«ا، تنها بر بحث از نهي و تحريم و منكَر خواندن رب
 ).25ق، ص1405(جواهري، 

  . تبيين رباي جاهلي6
غالب مفسران، رباي نقد يا رباي فضل در تعابير اهل تسنن يا همان رباي معاملي 
و معاوضي در تعابير اماميه يعني مبادله دو نقد يا دو كاالي متجانس همراه با تفاضل، 

ندم به دو من گندم يا فروش يك درهم به دو درهم، را از دايره مثل فروش يك من گ
شمول اين آيه خارج دانسته و معتقدند احكام اين نوع از ربا را بايد از روايات پيگيري 
نمود. لكن آنان در تبيين رباي جاهلي كه در ظرف نزول اين آيه جريان داشته است، 

 اند: موارد زير را مورد اشاره كرده

  ي نسيئه. ربا6-1
يعني اعطاي مبلغي به كسي مشروط بر اينكه در هرماه مبلغي را به وام دهنده 
بپردازد و اصل مال را نيز پس از مدتي معين برگرداند و چنانچه پس از اتمام مهلت 
بازپرداخت اصل مال، مديون قادر به پرداخت دين نباشد، زمان باز پرداخت در إزاي 

افتد. برخي با ذكر روايتي از ابن عباس رباي متداول در افزايش اصل بدهي، به تعويق 
ظرف نزول آيه را منحصر در اين نوع از ربا دانسته است. اينان معتقدند در همه موارد 
استعمال واژه ربا در قرآن، بايد آن را بر رباي نسيئه كه مصداق ربا در نزد مخاطبان اوليه 

  ). 73، ص7ق، ج1420 (ر.ك: فخررازي، قرآن بوده است، انطباق داد

  . رباي قرضي6-2
يعني قرض دادن درهم و دينار همراه با تعيين زمان بازپرداخت و تعيين مقدار 

بايست پس از سررسيد بر اصل مال بيافزايد. برخي اين نوع  اضافي كه قرض گيرنده مي
از ربا را رباي متداول در نزد عرب جاهلي و مشمول احكام ربا در قرآن دانسته و 
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بايست در روايات اصحاب  معتقدند احكام نوع ديگر ربا يعني رباي نقد يا فضل را مي
  ). 184، ص2ق، ج1405جستجو نمود(ر.ك: جصاص، 

  . ربا در پوشش عطيه يا هبه يا قرض طمع آلود6-3
اين ربا اينگونه بوده است كه افراد نيازمند بدون قرار پرداخت اضافي از توانگران 

گفته أتَقضي ام  ها مي و بعد از پايان مدت مقرر، وقتي وام دهنده به آناند  گرفته وام مي
دهي؟ در صورت ناتواني از بازپرداخت،  كني يا ربا مي تُربي؟ يعني آيا وام خود را ادا مي

يعني بر مهلتم بيافزا تا بر اصل مال تو بيافزايم، » زدين يف األجل و أزيدك يف املال«با عبارت 
كرده و طلبكاران با تمديد قرض مشروط به افزايش اصل  ت ميتقاضاي تمديد مهل
اند.  برخي با استناد به روايتي از ابن عباس و سعيد بن جبير از  كرده بدهي، موافقت مي

؛ 69، ص3ق، ج1412(ر.ك: طبري،  اند اين نوع خاص از ربا در جاهليت، سخن گفته
  ).49-46، ص2ق، ج1405راوندي، 

ر نمود كه معناي ربا در اين آيه، معناي عام رباي توان تصو در هرصورت مي
جاهلي و دربرگيرنده همه شقوق شايع يا غير شايع ربا در جاهليت است و اين آيه 

عنوان اولين آيه نازل شده در اين خصوص، درصدد است تا افكار عمومي را براي  به
د كه ربا در اين توان تصور نمو تحريم تدريجي ربا در آيات بعدي آماده سازد و يا مي

آيه، رباي جاهلي به معناي خاص يعني رباي نسيئه يا رباي قرضي يا ربا در پوشش 
عطيه يا هبه يا قرض طمع آلود است كه در اين صورت هم مؤيد اين مطلب خواهد بود 

شود(ر.ك: جواهري،  كه ربا در قرآن، به طريق أولي ديگر شقوق آن را نيز شامل مي
 ).26ق، ص1405

  ونه شناسي روايات تفسيري ذيل آيه. گ7
روايات ذيل آيه مورد بحث، در دو گونه تفسيري رباي حالل و رباي حرام و دو 

 باشد: بندي مي گونه تفسيري براي رباي حالل يكي هديه و ديگري قرض، قابل دسته
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  . روايات مفسر آيه به رباي حالل در قالب هديه ربوي7-1
كند كه در آن ربا به  را بدون ذكر سند نقل مي طريحي در مجمع البحرين حديثي

دو قسم تقسيم شده است رباي ماكول و مباح و عاري از پاداش و كيفر و رباي غير 
به رباي مأكول و به ...» وما آتيتم من ر«مأكول و حرام. در اين روايت، كالم پروردگار در

هديه از او انتظار  اي تفسير شده است كه به شخصي داده و عوضي بيش از آن هديه
  ).174، ص1ق، ج1416برده شود (طريحي، 

كليني و شيخ طوسي نيز همين روايت را با اندك اختالف از امام صادق(ع) از 
) 17، ص7ش، ج1365؛ طوسي، 145، ص5ش، ج1365طريق علي بن ابراهيم(كليني، 

يه ) روايت ماكول و حالل بودن هد126، ص18ق، ج1409ونيز حرّعاملي(حرعاملي، 
ربوي را با سه إسناد (اسناد كليني به علي بن ابراهيم در يك روايت و به حسين به 

عمر) و صدوق در الفقيه روايت را  بن سعيد در روايت ديگر و اسناد صدوق به ابراهيم
) و 275، ص3ق، ج1413با إسناد خود از ابراهيم بن عمر ازامام صادق(ع) (ابن بابويه،

) و در كتاب المقنع 286، ص3ق، ج1413ربا (ابن بابويه، اباثر در روايات ب در همين
  )، اين روايت را بطور مرسل و مقطوع آورده است. 373ق، ص1415(ابن بابويه، 

در تمام اين احاديث، با استشهاد به آيه مورد بحث، از نوعي رباي حالل و عاري 
تُريد، «عمال عبارات از پاداش و عقاب در قالب  هديه سخن به ميان آمده است و با است

بر قصد و انگيزه باطني هديه كننده يا شرط و درخواست » َتطلب و يُطَلب الثواب افضل منه
آشكار او بر بازگشت هديه با مقداري بيشتر از اصل آن (هديه ربوي)، تصريح شده 

  است.

  . روايات مفسر آيه به رباي حالل در قالب قرض7-2
كند كه آن حضرت  خود از امام صادق(ع) نقل ميعلي بن ابراهيم قمي در تفسير 

قرض ربوي بر مبناي طمع و انگيزه قرض دهنده و نه مبتني بر شرط را از مصاديق 
  ).159، ص2ش، ج1367(قمي،  اند رباي حالل در آيه مورد بحث دانسته
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  . روايات مفسر آيه به رباي حرام7-3
دعائم االسالم (ر.ك: مغربي، محدث نوري در مستدرك الوسائل دو روايت را از 

) مبني بر سحت و حرام بودن هديه ربوي با استشهاد به آيه 327، ص2ش، ج1385
كند. وي در عين حال بر حرمت برخي از مصاديقي كه صاحب  مورد بحث، ذكر مي

اي كه هديه كننده  دعائم االسالم براي هديه حرام ذكر نموده است همچون حرمت هديه
ُب «آورد و بابي را با عنوان  ميزان بيشتر طمع بسته است، اعتراض ميبه برگشت آن به  َ

باز نموده و در اين باب به ذكر رواياتي از كتاب فقه  »َجَواِز َأْكِل ِعَوِض اْهلَِديَِّة َو ِإْن زَاَد َعَلْيَها
اي  الرضا(ع) و كتب الهداية و المقنع صدوق، مبني بر حالل و مأكول بودن عوض هديه

  ).334ق، ص1408ه بيش از اصل هديه است، پرداخته است(نوري، ك
همچنين محمد كوفي در االشعثيات يا الجعفريات، روايتي از اميرمؤمنان(ع) بيان 

كند كه آن حضرت در بيان مصاديق سحت و حرام، هديه ربوي را نيز با استشهاد به  مي
). 180تا، ص وفي، بياند(ك آيه مورد بحث از مصاديق سحت و حرام معرفي فرموده

گفتني است بسياري از محققان شيعه روايات دعائم االسالم را مرسله و غيرقابل حجيت 
توان يافت كه صراحتاً به وثاقت  جز محدث نوري كسي را نمي اند و به و استناد، دانسته

و دوازده امامي بودن مؤلف اين كتاب اشاره كند و بر فرض كه ثقه و امامي بودن او را 
، 1ق، ج1374بتوان پذيرفت، روايات او بخاطر مرسله بودن، فاقد حجيت است(خوئي، 

). نيز كتاب االشعثيات به دليل وجود روات مجهول همچون موسي بن اسماعيل 30ص
  ).182، ص1ق، ج1374در أسناد آن، فاقد وثاقت و اعتبار معرفي شده است(خوئي، 

  . نقد و بررسي نظرات مفسران8
ه نقل از حسن و جبائي از انطباق اين آيه بر رباي حرام خبر داده هرچند طبرسي ب

(طبرسي، ) دانسته است 276(بقره:  »َميَْحُق اهللَُّ الرِّ َو يـُْرِيب الصََّدقاتِ «و آن را از مقوله 
در اين آيه را در معنايِ » من ربا«و نيز اندكي از مفسران، ) 479-478، ص8 ش، ج 1372

بكار برده و با اين تفسير، آيه را » برداري از اموال مردم براي بهره هر زيادت داده شده«
در همه مصاديق ربا اعم از رباي حالل و رباي حرام، قابل استشهاد و استناد 

، 8ق، ج1403؛ اردبيلي، 191-190، ص23 ش، ج1365اند(ر.ك: صادقي تهراني،  دانسته
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اند و  بيان رباي محلَّل دانسته )، اما عمده مفسران شيعه و سني آيه را فقط در454ص
اند. با اين وجود در مصاديق رباي  تنها در زمره ادله رباي حالل از اين آيه يادكرده

هايي از  حالل، در تفاسيرآنان تعابير مختلفي وجود دارد. در اينجا به مصاديق و گونه
  كنيم: اند، اشاره مي رباي حالل كه مفسران در ذيل اين آيه ذكر كرده

اقدام به عطيه يا هديه يا هبه به منظور مثاب واقع شدن به بيش از آن. در اين  -1
گونه هدايا تمام توجه به اين است كه اين هديه جايي رود كه مبلغ بيشترى صيد كند 

بديهي است اين سنخ هداياي عاري از شرط و قرارداد، حرام نبوده ». ِلَريْبـَُوا ِيف أَْمواِل النَّاسِ «
 ».فاليربوا عنداهلل«دليل تهي بودن از اخالص، فاقد ارزش معنوى و الهي است و تنها به 

قرض دادن نه به شرط باز پرداخت بيشتر، بلكه به اين انگيزه و قصد كه  -2
مديون در موقع اداء، زيادتر رد كند. در مقابل اين اقدام، در ادامه آيه از عطاياي محض 

تايش شده است كه تنها به انگيزه تحصيل هايي همچون زكوات، ياد و س و پرداخت
َو ما آتـَْيُتْم ِمْن «گيرد و عاري از شرط يا طمع بازپرداخت بيشتر است  ثواب الهي شكل مي

  ».زَكاٍة تُرِيُدوَن َوْجَه اهللَِّ فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ 
ي اعطاي مقداري از سود تجارت به معاون و خادم سفرتجاري. البته ابن عرب -3

داند، چرا  سازگار نمي» ليربوا في اموال الناس«اين مصداق را براي رباي مذكور در آيه با 
كه تاجر، اين مال را براي رشد اموال خودش و بخاطر سود بيشتري كه در پرتو اين 

  دهد! همكاري تحصيل نموده است، به خادم مي
  اموال آنان.هاي مادي و يافتن سهمي در  صله ارحام غني براساس انگيزه -4
دهد (ر.ك: ابوالفتوح رازي،  گرفتن سود پولي كه به ديگري براي تجارت مي -5
ش، 1372؛ طبرسي، 406، ص3 ق، ج1421؛ ابن عربي، 264-263، ص15 ق، ج1408

ق، 1415به نقل از ابن عباس و طاوس و روايت امام باقر(ع)؛ فيض،  479-478، ص8 ج
  ).348-345تا، ص ؛ استرآبادي، بي 350، ص4 ق، ج1416؛ بحراني، 134، ص4 ج 

هديه و بخشش براي جلب قلوب يا به عناوين ديگر مثل رسوم و غير آن كه  -6
است كه در همين » ال َمتُْنْن َتْسَتْكِثرُ «عاري از خلوص است. چنين انفاقى منطبق برآيه 

ش، 1361معنى نازل شده و از اعطاء مال به قصد ازدياد آن نهي شده است (ر.ك: امين، 
  ).108-106، ص10 ج
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  . ارتباط و به هم پيوستگي معنايي اختالف قرائات آيه9
گاهي اختالف قرائت دريك كلمه از آيه، زمينه ساز اختالف قرائت در كلمه ديگر 

رسد  شود. نمونه اين اتفاق در همين آيه مشهود است، زيرا به نظر مي از همان آيه مي
و قصر (أتيتم)، موجب اختالف آنان در قرائت  اختالف قراء در قرائت مد (آتيتم)

مغايب(ليربوا) و مخاطب(لتربوا) شده است. با اين توضيح كه قرائت قصر، به دليل افاده 
و تعلق مذمت و نكوهش موجود در آيه بر نفس » اقدام بر ربا«يعني » اتيان الربا«معناي 

ين دادوستد، دقيقاً با قرائت ربا  و در برگرفتن دهنده و گيرنده و همه عوامل دخيل در ا
  كند. يابد، انطباق پيدا مي اد ميمغايب در كلمه ديگر يعني ليربوا كه به نفسِ ربا إسن

و تعلق اين » دادن ربا«يعني» ايتاء الربا«همينطور قرائت مد نيز به دليل افاده معناي 
ئت مخاطب در نكوهش قرآني بر معطيان و دهندگان اين قسم هديه ربايي، دقيقا با قرا

يابد. بنابراين  يابد، انطباق مي كلمه ديگر يعني لتربوا كه به مرابيان(ربا دهندگان) إسناد مي
كامال آشكار است كه اختالف قرائت در كلمه اول، اختالف قرائت در كلمه دوم را 

نمايد و دو معناي ناشي از اختالف قرائت در كلمه اول است كه امامان  ايجاب مي
در واژه ديگر نيز يعني ليربوا كه با قرائت أتيتم سازگار است و لتربوا كه با قرائت را 

  قرائت آتيتم سازگار است، به اختالف افكنده است. 
بر اين اساس، ما معتقديم در مواردي از اين قبيل كه اختالف قرائات در چند كلمه 

توان اختالف  كند، نمي از يك آيه با يكديگر ارتباط و به هم پيوستگي معنايي، برقرار مي
معنايي قرائات در يك سوي آيه را پذيرفت و اختالف معنايي قرائات در سوي ديگر را 

توان اختالف معنايي حاصل از قرائت  نفي نمود، همانطور كه در آيه مورد بحث نمي
را پذيرفت ولي اختالف معنايي حاصل از قرائت مد و » ليربوا«مغايب يا مخاطب در 

  را انكار نمود. » مأتيت«قصر در
گفتني است شيخ طوسي در تفسير اين آيه دچار همين تناقض شده است زيرا وي 
تفاوت معنايي حاصل از دو قرائت مد و قصر را نپذيرفته و هر دو قرائت را به يك معنا 

، 5ق، ج1413دانسته است و به نقل از ابوعلي فارسي(فارسي، » اتيان الربا«يعني 
ل اين معنا، بين دو قرائت أتيتم (قرائت ابن كثير، به معناي )، در حصو447-446ص

و معتقد است  1) تفاوتي قائل نشدهأعطيتمفعلتم) و آتيتم (قرائت سايرين، به معناي 
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انبياء، تبديل به  73نور و  37در » َو ِإيتاِء الزَّكاةِ «درخصوص زكات، ايتاء الزكوة به دليل
در آيه مورد بحث، قرائت » ما آتـَْيُتْم ِمْن زَكاة«در  يك مصطلح قرآني شده است! و بنابراين

، چون اصطالحي غالب 2مورد اتفاق همه قراء، آتيتم است؛ اما در مورد اين قسم از ربا
شود.  به معنايي واحد منتهي مي» أتيتم من ر«يا » آتيتم من ر«وجود ندارد، هر دو قرائت 

كند و بيانگر نظر شيخ طوسي در اتحاد معنايي  اين مطلب تا بدينجا اشكالي را ايجاد نمي
آيد كه شيخ طوسي در مورد  دو قرائت مد و قصر است. اما اشكال از اينجا پديد مي

كلمه ديگر در اين آيه يعني ليربوا، اختالف معنايي دو قرائت را پذيرفته است و تفاوت 
وا به معناي يزيد و فاعل آن داند كه در قرائت مغايب، يرب معنايي دو قرائت را در اين مي

؛ و در »زيد فعُل الر أو إعطاُء الر فی اموال الناسلي«ربا به تقدير مضاف محذوف است يعني 
تصريوا (انتم «قرائت مخاطب، فاعل تُربوا، ربا دهندگان و معطيان اين قسم ربا است يعني 

دة فی اموال الناس رابون) ذوی ز
ُ
  ). 253، ص8  ق، ج1409(ر.ك: طوسي، » امل

اين همان تناقضي است كه از آن ياد كرديم، زيرا در دو اختالف قرائت به هم 
توان تفاوت معنايي يكي را نفي و تفاوت معنايي  پيوسته و رابطه دار در يك آيه، نمي

ديگري را مورد پذيرش قرار داد. مضافا بر اينكه بر خالف ديدگاه شيخ طوسي كه 
و قصر و دو معناي فعل ربا و إعطاء ربا قائل نيست و اختالف تفاوتي بين دو قرائت مد 

را صرفا ناشي از وجود قرائن لفظي  ايتاءالزکوةقرائت در اين خصوص و اتحاد قرائت در 
داند، ثمره فقهي مترتب بر هر يك اين دو قرائت بسيار متفاوت به  در مقوله زكات مي

موجود در آيه بر نفس اين قسم از رسد، چراكه در قرائت اول مذمت و نكوهش  نظر مي
گيرد و در  شود و لذا دامان دهنده و گيرنده و همه عوامل دخيل را فرامي ربا مترتب مي

قرائت دوم، مخاطبان اين نكوهش قرآني صرفا معطيان و دهندگان اين قسم هديه ربايي 
  خواهند بود. 

اط تنگاتنگ با تفاوت بنابراين تفاوت معنايي ناشي از دو قرائت مد و قصر در ارتب
معنايي دو قرائت مخاطب و مغايب است و اين تفاوت نيز همچون تفاوت معنايي دو 

  باشد.  قرائت مخاطب و مغايب، قابل توجيه و اثبات مي
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  هاي فقهي . اثر اختالف قرائات آيه در برداشت10
قرائت همانطور كه اشاره شد اين آيه از زمره آيات االحكام قرآن است كه اختالف 

هاي تفسيري و فقهي متفاوتي را رقم زده است. هرچند دانستيم كه اين  در آن برداشت
تواند براي حكم به تحريم مورد استناد قرار  آيه داللت قطعي بر تحريم ندارد و نمي

كنيد كه مفاهيم مستفاد از هر قرائت آن با قرائت  گيرد، اما مطابق تبيين زير مشاهده مي
رسد اختالف تفسير ربا در اين آيه در  اساسي دارد و به نظر ميهاي  ديگر تفاوت

تواند مبتني بر اختالف قرائات آيه و  عبارات مفسران و فقيهان تا حدود زيادي مي
 حجيت اين قرائات باشد:

  

  . تفاوت مفاد فقهي دو قرائت مد و قصر 1- 10
نمايد و  معطوف ميقرائت جمهور(آتيتم)، آيه را به نكوهش ربا دادن (إيتاءالربا)، 

سازد و آيه در اين قرائت نسبت به ربا گرفتن  منع را به مرابِيان و ربا دهندگان متوجه مي
مسكوت است. اما قرائت ابن كثير (أتيتم)، به نكوهش هرگونه اقدام به ربا(إتيان الربا) 

ربا شود و ممنوعيت را به سمت عموم  يعني اعم از ربا دادن يا ربا گرفتن، منتهي مي
  سازد. متوجه مي

ثمره فقهي فوق در عبارات برخي مفسران، فقيهان و محققان علوم قرآني با 
صراحت بيان شده است. اينان معتقدند كه آيه از منظر پروردگار متعال بر چيزي بيشتر 

، داللت ندارد و در واقع توجيه گر حكم به تحريم » نفي افزايش مال از طريق ربا«از 
هاي نساء، آل عمران و بقره ) است و خود بر تحريم داللت  د(در سورهربا در آيات بع

ارزش بودن آن در منظر  از نظر اينان قرائت مد (آتيتم)، بر نكوهش ربا دادن و بي ندارد.
پروردگار داللت دارد و نسبت به أخذ ربا مسكوت است. اما قرائت قصر (أتيتم) بر 

ن يا گرفتن داللت دارد. به عبارت ديگر قرائت نكوهش هرگونه اقدام به ربا اعم از داد
اول منع و نكوهش را به شخص مرابي و قرائت دوم، منع و نكوهش را به عموم ربا 

؛ 393، ص8ق، ج1420؛ اندلسي، 37، ص14ق، ج1405سازد(ر.ك: قرطبي،  متوجه مي
  ).282-281ق، ص1419؛ حبش، 20، ص4ق، ج1418بيضاوي، 
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) 208، ص4ق، ج1418ر أنوارالتنزيل و أسرارالتأويل (البته قاضي بيضاوي در تفسي
)، مخاطب آتيتم در قرائت مد را 481، ص3ق، ج1407و زمخشري در تفسير كشاف (

دة حمّرمة ليزيد و «اند:  فقط رباگيرندگان دانسته و در تأويل آيه گفته ما أعطيتم أَكَلَة الر ِمن ز
دهيد تا در اموال رباخواران فزوني  به رباخواران مياي كه  : يعني ربا و زيادهيزكو يف أمواهلم
و با » فاليربوا عنداهلل«تواند درست باشد و با  ، اما بديهي است اين تأويل، نمي»حاصل شود

» لُرتبوا«را » لَريبُوا«و با قرائت نافع و يعقوب كه » ما آتيتم من زکوةو «فقره دوم آيه يعني 
را آيه درصدد القاء اين آموزه است كه رباخواران بايد اند، تناسب ندارد. زي قرائت نموده

بخشودن يا قرض دادن مال به طمع جلب بهره مادي را ترك نموده و به زكات و انفاق 
  ).347 -346تا، ص كه عوض مادي ندارد، روي آورند (استرآبادي، بي

  

  . تفاوت مفاد فقهي دو قرائت مخاطب و مغايب 2- 10
ش ربا در آيه به قصد ربا دهنده (بنابر قرائت آتيتم)و به در قرائت لتُربوا، نكوه

شود و از اين  قصد فاعل ربا اعم از رباگيرنده و ربا دهنده (بنابر قرائت أتيتم) منوط مي
رو در صورت عدم قصد، منعي در كار نخواهد بود. در حالي كه بر طبق قرائت ليربوا، 

در نظر گرفت، منع مطلق ربا اثبات » ربا«بايست نفس  چون فاعل زيادت مال را مي
ق، ج 1409شود، چه مرتكب ربا، در انديشه و قصد ربا باشد يا نباشد(ر.ك: طوسي،  مي

  ). 253، ص8 
  

  هاي مصداقي و حكمي از آيه . تفاوت برداشت3- 10
هاي حكمي از قبيل استناد رباي حالل يا حرام و يا هر دو به اين آيه  تنوع برداشت
هاي مصداقي همچون تفسير ربا در آيه به عطيه يا هديه يا هبه يا  و نيز تنوع برداشت

قرض فايده دار يا رباي نسيئه و غيره، همه حاكي از توجه مفسران و فقيهان به اختالف 
و رسميت قرائات مشهور است و اين عمده مطلبي است  قرائات آيه و پذيرش حجيت

كه اين مقاله درصدد ارائه و اثبات آن است. بديهي است قرائت آتيتم  كه به معناي ايتاء 
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و اعطاء است ظرفيت تفسير ربا در آيه را به عطيه يا هديه يا هبه را كه اقدامي يك 
داده است. در حالي كه  طرفه و فارغ از درخواست و پاسخ است، در درون خود جاي

قرائت أتيتم كه به معناي إتيان و انجام ربا است، ظرفيتي دو طرفه اعم از دهنده و 
گيرنده را در معناي خود نهفته دارد و بر اين اساس اين قرائت با مصاديق دو سويه 
همچون قرض تؤأم با طمع يا طلب فائده و سود كه تقاضاي وام گيرنده و اجابت وام 

ا در دو سوي خود دارد، سازگار است. از جهت حكمي نيز لحاظ طمع و انگيزه دهنده ر
خفي يا طلب و شرط آشكار معطي يا مقرض در سودآور بودن اين اقدام كه منجر به 

» ليربوا«صدور حكم رباي حالل يا حرام شده است، مطلبي است كه ريشه در دو قرائت 
حائز » لتُربوا«فارغ ازمعناي اراده و قصد آشكار و » ليربوا«دارد. زيرا دانستيم كه» لتُربوا«و 

 اين معناست.

  

  . اثر اختالف قرائات آيه در تفسير ربا به عطيه يا هبه و هديه4- 10
اي را در تعريف اين عناوين  بايست مقدمه ناچار مي براي نشان دادن اين تاثير به

ت كه بر تمام اقسام بخشش اعم از فقهي ذكر كنيم. در فقه اسالمي، عطيه عنواني عام اس
وصيت و وقف و هبه و هديه و صدقه، انطباق دارد. اگر عطيه، معلَّق(مشروط) بر وفات 
معطي باشد، آن را وصيت گويند و اگر منجز (قطعي) و مقيد باشد آن را وقف گويند و 

خاص  اگر منجز و مطلق باشد آن را هبه عام گويند كه شامل هديه و صدقه و هبه
شود. فرق هديه و صدقه و هبه خاص نيز بر خالف برخي فقيهان كه هر سه را به  مي

) در اين است كه عطيه با قصد قربت 303، ص3ش، ج1387اند(طوسي، يك معنا دانسته
اعم از منقول و غير منقول را صدقه گويند اما عطيه بدون قصد قربت را در صورت 

 قول بودن، هبه خاص گويند. منقول بودن، هديه و در صورت غير من

اي هديه يا صدقه نيست و  اي هبه عام است اما هر هبه بنابراين هر هديه يا صدقه
ممكن است هبه خاص باشد. بر همين اساس اگر شخصي قسم بخورد كه چيزي را هبه 
نكند و متعاقب اين قسم، آن چيز را صدقه بدهد يا هديه كند، قسم خود را نقض نموده 

گر قسم بخورد كه چيزي را صدقه يا هديه ندهد و آن را هبه كند، قسمش را است اما ا
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). تفاوت ديگري كه بين هبه خاص و 414تا، ص نقض ننموده است. (عالمه حلي، بي
هديه و صدقه وجود دارد اين است كه در هبه عالوه بر اقباض موهوب، به موهوب له 

تا،  رط است (عالمه حلي، بييا ولي او، ايجاب واهب و قبول موهوب له نيز ش
)؛ اما بنا بر مشهورفقهاء، در هديه و صدقه به ايجاب و قبول نياز نيست (شهيد 365ص

  ). 10، ص6ق، ج1423ثاني، 
رسد اين تفاوت ماهيت فقهي بين هبه و هديه نيز در اختالف تفاسير ربا  به نظر مي

از اختالف قرائات اين آيه است؛ در آيه به هبه يا هديه و گاهي با عنوان عام عطيه، متأثر 
زيرا قرائت قصر روي سخن با هردو طرف يعني دهنده و گيرنده دارد و با تفسير ربا به 
هبه (هبه خاص) كه امري طرفيني است، سازگار است و قرائت مد روي سخن با معطي 

ندارد،  دارد و با تفسير ربا به هديه كه فعلي يكطرفه است و به قبول مهدي اليه نياز
سازگارتر است. و نيز هر دو مورد از هبه و هديه در حالت طمع افزوني، با قرائت ليربوا 

  و در حالت شرط افزوني، با قرائت لتربوا هماهنگي خواهد داشت.
  

  هاي مختار در آيه . بررسي قرائت11
هاي مختار مفسران و فقيهان شيعه را  توان قرائت از مجموع نظراتي كه بيان شد مي

عنوان نمونه، نحوه برداشت و تحليل قرائت مختار سه نفر از  برداشت نمود. ابتدا به
هاي فقه و تفسير شيعه را بيان كرده و سپس به ذكر يك ضابطه كلي در اين  استوانه

  كنيم: پردازيم و در پايان قرائت مختار خود و دليل اين اختيار را ذكر مي خصوص مي

  . قرائت مختار شيخ طوسي1- 11
داند  اي مي وي آيه را در بيان رباي حالل و بدون پاداش و عقاب و در مورد عطيه

كه اعطاء كننده آن درصدد و نيت دريافت تفاضل و اضافي باشد يا تفاضل را 
از اين برداشت فقهي  3).252، ص8ق، ج1409درخواست و شرط نمايد (ر.ك: طوسي، 

لتُربوا: قرائت نافع) و  -توان دريافت كه شيخ طوسي قرائت مد و مخاطب (آتيتم مي
ليربوا: قرائت سبع به جز نافع و ابن كثير) را اختيار نموده  -قرائت مد و مغايب (آتيتم
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است. زيرا وي تفاوت معنايي بين دو قرائت مد و قصر در فعل ماضي را انكار نموده و 
هر دو قرائت را به يك معنا (أعطيتم) منتهي دانسته، ولي تفاوت معنايي بين دو قرائت 
مغايب و مخاطب در فعل مضارع را پذيرفته و فعل مضارع را در قرائت مغايب، به ربا 
و در قرائت مخاطب به مرابي و ربا دهنده إسناد داده است. البته همانطور كه در فراز 

وت معنايي در دومين اختالف قرائت آيه(ليربوا و لتربوا) با نهم بيان شد، پذيرش تفا
پذيرش يكسان دانستن معناي دو قرائت در اولين اختالف قرائت آيه(آتيتم و أتيتم)، 

  انجامد. چندان  قابل جمع نيست و به تضاد مي

  . قرائت مختار طبرسي2- 11
ر مي هد(ر.ك: وي نيز همچون طوسي تفاوت معنايي مد و قصر را مورد انكار قرا

يمحق اهللا «)، با اين تفاوت كه طبرسي آيه را از مقوله 269، ص3ش، ج1377طبرسي، 
داند(ر.ك: طبرسي،  ) و در بيان رباي حرام مي276(بقره: » الربا و يربي الصدقات

). اين تفسير، بر نكوهش مطلق ربا (ما أتيتم يعني ما 479-478، ص8 ش، ج 1372
به نفس ربا اعم از دهنده و گيرنده آن داللت دارد » ليربوا«فعل فعلتم من الربا) و اسناد 

  كند. (قرائت ابن كثير) توسط طبرسي حكايت مي» ليربوا - أتيتم«و از اختيار قرائت 

  . قرائت مختار صدوق3- 11
دهد كه با قصد و نيت تفاضل  وي آيه مورد بحث را بر هدايا و عطايائي انطباق مي

. اين انطباق و استشهاد به چندين روايت در اين خصوص، و فزوني مال صورت پذيرد
حكايت از اين دارد كه ايشان نيز رباي آيه را از مقوله رباي حالل و در قالب هديه و 

 - گيرد، دانسته و قرائت مد و مغايب (آتيتم اي كه با قصد و نيت تفاضل شكل مي عطيه
ختيار نموده است(ر.ك: ابن بابويه، ليربوا: قرائت قراء سبع بجر نافع و ابن كثير) را ا

  ).275، ص3ق، ج1413؛ ابن بابويه، 373ق، ص1415



  25    عهيش هانيو نقش آن در آراء مفسران و فق ربا هيآ نياختالف قرائت در اول

  هاي مختار . ضابطه كلي در برداشت قرائت4- 11
توان در يك قاعده و قانون كلي نحوه اختيار هر  هايي كه ذكر شد، مي بنا بر نمونه

در اين تحقيق را  قرائت از قرائات اين آيه توسط ساير مفسران و فقيهان شيعه ياد شده
  بدين شكل تبيين نمود:

كساني كه رباي آيه را به رباي حالل در قالب دادن قرض يا دادن عطيه تؤأم  -الف
اند، قرائت مد(آتيتم) را كه به معناي اعطاء  با نيت تفاضل و بدون اشتراط، تفسير كرده

وا) را كه صرفا به است و بر إسناد فعل به ربادهندگان داللت دارد و قرائت مغايب (ليرب
يابد و نسبت به شرط يا عدم شرط تفاضل از سوي عوامل ربا، اطالق دارد،  ربا اسناد مي
اند و به عبارت ديگر در هر دو كلمه داراي اختالف قرائت در اين آيه، يك  اختيار نموده

  اند. قرائت واحد يعني قرائت قراء سبع بجز نافع و ابن كثير را برگزيده
  
ه رباي آيه را به رباي حالل در قالب دادن هديه و عطيه با شرط كساني ك -ب

اند، قرائت مد (آتيتم) را كه به معناي اعطاء است و بر إسناد فعل به  تفاضل، تفسير كرده
ربادهندگان، داللت دارد و قرائت مخاطب (لتربوا) را كه به مرابيان و ربادهندگان إسناد 

اضافي داللت دارد، اختيار نموده و به عبارت ديگر  يابد و بر شرط تفاضل و دريافت مي
در هر دو كلمه داراي اختالف قرائت در اين آيه، يك قرائت واحد يعني قرائت نافع را 

  اند. برگزيده
  
كساني كه رباي آيه را به رباي حرام (رباي معاوضي يا قرضي)، تفسير  -ج
ا كه بر اتيان و انجام مطلق ربا أعم ، قرائت قصر (قرائت ابن كثير) ر»أتيتم«اند، در  كرده

، قرائت مخاطب (قرائت »ليربوا«اند و در  از دادن و گرفتن، داللت دارد، اختيار نموده
  اند.   نافع) را كه بر شرط تفاضل بين عوامل ربا، داللت دارد، اختيار نموده
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  . انتخاب يكي از وجوه قرائات5- 11
با اينكه، فزوني تفسير رباي آيه، به رباي حالل و دادن هديه و عطيه با نيت يا 
 -درخواست تفاضل يا دادن قرض و وام با نيت تفاضل، قرائت مد و مغايب (آتيتم

نمايد، لكن ما با  ليربوا) يعني قرائت قراء سبع بجز نافع و ابن كثير را در أنظار تقويت مي
ه، قرائت مد و مخاطب(قرائت نافع) و قرائت قصر و توجه به ساختار و سياق آي

دهيم. زيرا همانطور كه اشاره شد  مغايب(قرائت ابن كثير) را بر قرائت ديگر ترجيح مي
 لتزدادوا انتم «به معناي » لتُربوا«با قرائت مخاطب » أعطيتم«به معناي » آتيتم«قرائت مد
به معناي » ليربوا«با قرائت مغايب  »فعلتم«به معناي » أتيتم«و قرائت قصر» المعطون

تناسب دارد. در حالي كه قرائت مد و مغايب(قرائت » ليزيد الربا المأخوذ او المعطَي«
ساير قراء سبع و عشر) به دليل عدم سازگاري معنايي دو وجه اين قرائت با يكديگر، 

(آتيتم) با رسد. زيرا جمعِ قرائت مد  قرائتي ناهمگون و در معرض اشكال به نظر مي
قرائت مغايب (ليربوا) در آيه، به اين دليل كه اولي موجب إسناد فعل به مرابيان و ربا 
دهندگان و دومي موجب إسناد فعل به نفس ربا و مشتمل بر ربا دهنده و ربا گيرنده 

شود و اين دو إسناد از لحاظ كمي با يكديگر همخواني ندارد، جمعي نامتناسب به  مي
  رسد.  نظر مي

  هاي تفسيري و فقهي اختالف قرائت در اولين آيه ربا و اثر آن در برداشت
ً لَِّريْبـَُوا ىف أَْمَوِل النَّاِس َفال يـَْربُوا ِعنَد اهللَِّ « 	»َوَما َءاتـَْيُتم مِّن رِّ

	قرائت ابن كثير
قرائت نافع و ابوجعفر و

	يعقوب

قرائت ساير قراء سبع و 
	عشر

 ليربوا آتيتم لتُربوا آتيتم ليربوا	أتيتم

  تأويل:
دة  ما جئتم أی فعلتم من ز

عَطی« لَِيزيدَ 
ُ
» الرَِّ املأخوذ او امل

: فی اموال الناس فاليزيد عنداهلل

  تأويل:
دة  ئکم أی ما أعطيتم من ز ِإلر

عطُون) فی اموال 
ُ
إلمنائکم (ايها امل
: آنچه ربا عنداهلل الناس فاليزيد

  تأويل:
دة لَِيزيَد  ما أعطيتم من ز

عَطی«
ُ
فی اموال » الرَِّ امل

: آنچه عنداهللالناس فال يزيد 
دهيد تا در اموال  ربا مي
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كنيدآنچه اقدام به ربا مي
تا در اموال مردم فزوني 
يابد، در نزد پروردگار 
  اعتبار و ارزشي ندارد.

دهيد بدين منظور و غرض مي
كه در اموال مردم فزوني 
يابيد، آن افزايش در نزد 
	پروردگار معتبر نيست.

مردم فزوني يابد، آن 
افزايش در نزد پروردگار 

	معتبر نيست.

 اثر حكمي:
توجه نكوهش آيه به فعل 

ربا (اعم از دهنده و 
  گيرنده)

+  
اطالق آيه نسبت به نيت يا 

	شرط تفاضل

  اثر حكمي:
توجه نكوهش آيه به دهنده 

  ربا
+  

صراحت آيه نسبت به اشتراط 
 تفاضل

  اثر حكمي:
توجه نكوهش آيه به 

  دهنده ربا
+  

اطالق آيه نسبت به نيت 
 يا شرط تفاضل

 اثر مصداقي:
انطباق رباي آيه با قرض و 

هبه خاص و ساير 
تعامالت ربوي دو طرفه 

كه با انگيزه برگشت 
	بيشتر تؤأم باشد

  اثر مصداقي:
انطباق رباي آيه با عطيه و 
هديه و هبه عام و ساير 

تعامالت يكطرفه كه مشروط 
	به برگشت بيشتر باشد.

  اثر مصداقي:
انطباق با عطيه و هديه و 
هبه عام و ساير تعامالت 

يكطرفه كه با انگيزه 
برگشت بيشتر تؤأم باشد

قرائت مختار مفسران و
فقيهاني كه رباي آيه را به 
رباي حرام (رباي معاوضي 

اند.  يا قرضي)، تفسير كرده
ر دومين كلمه البته اينان د

داراي اختالف قرائت در 
آيه، به قرائت نافع (لتُربوا) 

	اند.گرايش يافته

قرائت مختار مفسران و 
فقيهاني كه رباي آيه را به 
رباي حالل در قالب دادن 

هديه و عطيه با شرط تفاضل، 
 اند. تفسير كرده

قرائت مختار مفسران و 
فقيهاني كه رباي آيه را 

قالب به رباي حالل در 
دادن قرض يا دادن عطيه 

بدون اشتراط تفاضل، 
 اند. تفسير كرده
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  نتيجه گيري
روم، اولين آيه نازل شده در  39اختالف قراء سبع و عشر در دو كلمه از آيه  -1 

موضوع ربا، سه قرائت متفاوت را در آيه پديد آورده است. هر يك از اين سه قرائت در 
  آيه تأثيرات متفاوتي بر جا نهاده است. تفسير و نتيجه فقهي مستخرج از

هاي حكمي و مصداقي مفسران و فقيهان از اين آيه، از تاثير  تنوع برداشت -2
هاي فقهي در  هاي تفسيري و به تبع آن برداشت انكارناپذير اختالف قرائت در برداشت

قيهان حوزه آيات االحكام، و از اعتبار قرائات سبع و عشر مشهور در نظر مفسران و ف
  شيعه، حكايت دارد:

از جهت مصداقي، قرائت قصر (أتيتم) كه به معناي إتيان و انجام ربا است  -2-1
شود و ماهيتي دو طرفه را در معناي خود  و مطلق دادن و گرفتن ربا از آن استنباط مي

نهفته دارد، بر مصاديق دو سويه همچون قرض ربوي كه تقاضاي وام گيرنده و اجابت 
ه را در دو سوي خود دارد يا هبه ربوي كه به ايجاب واهب و قبول موهوب له وام دهند

يابد. در حالي كه قرائت مد (آتيتم) كه صرفا به معناي ايتاء و دادن  نياز دارد، انطباق مي
سويه همچون هديه ربوي كه اقدامي يكطرفه و فارغ از ايجاب  ربا است، با مصاديق يك

  و قبول است، سازگاري دارد.

از جهت حكمي، لحاظ نيت و انگيزه دروني معطي يا مقرض در سودآور  -2-2
دهد و يا لحاظ  بودن عطيه يا قرض كه رباي حالل و بدون ثواب و عقاب را شكل مي

درخواست و شرط آشكار معطي يا مقرض در سودآور بودن عطيه يا قرض كه رباي 
است كه از دو قرائت غايب و كند، دو برداشت فقهي متفاوت  حرام را تداعي مي

بر » لُرتبوا«بر طمع و قصد دروني و» لَريبوا«گيرد. زيرا  نشأت مي» لُرتبُوا«و» لَريبـَُوا«مخاطب در
شرط و قصد آشكار داللت دارد. به عبارت ديگر، قرائت مخاطب ناظر به نكوهش ربا 

  مطلق ربا است. ناظر به نكوهش » لَريبوا« در صورت شرط تفاضل در بازپرداخت و قرائت
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در يك ضابطه كلي، فقيهان و مفسراني كه رباي آيه را به رباي حالل در قالب  -3
اند، به قرائت قراء سبع بجز نافع و  دادن قرض يا عطيه بدون اشتراط تفاضل، تفسير كرده

اند و فقيهان و مفسراني كه رباي آيه را به رباي حالل در  ابن كثير در اين آيه روي آورده
اند  اند، به قرائت نافع گرايش يافته ب دادن هديه و عطيه با شرط تفاضل، تفسير كردهقال

و مفسران و فقيهاني كه رباي آيه را به رباي حرام (رباي معاوضي يا قرضي)، تفسير 
اند، در فعل ماضي آيه، قرائت ابن كثير(أتيتم) و در فعل مضارع، قرائت نافع  كرده

  اند. (لتُربوا) را اختيار نموده
باشد. زيرا از نظر ساختار  قرائت مختار از نظر ما، دو قرائت ابن كثير و نافع مي -4

  .و سياق آيه، مد با مخاطب و قصر با مغايب، تناسب و ارتباط معنايي دارد
  

  ها يادداشت
                                                 

 

و » َوما أتـَْيُتْم ِمْن ِرً «و قرئ:  در تفسير جوامع الجامع نيز به همين مطلب اشاره شده است: -1
(طبرسي، » قراءة من مد و هو كما تقول: أتيت الخطاء و أتيت الصواب  هو يؤل فى المعنى إلى

 )269، ص3ش، ج1377
اهداي هديه به منظور دريافت معوضي بيشتر و برتر شيخ طوسي ربا در اين آيه را به معناي  -2

از آن تلقي نموده واطالق اسم ربا بر اين عمل را بخاطر زيادتي دانسته است كه در اين داد و 
». مسي هذا املدفوع على هذا الوجه ر ملا كان فيه من االستزادة«ستد براي معطي حاصل مي شود: 
فال «، با نقل اقوال بزرگاني همچون طاوس و جبائي، معنايوي در پايان تفسير اين فراز از آيه

را نيز تاكيد بر اين واقعيت مي داند كه زيادت حاصل از اين نحو هديه ي ربايي » يربو عنداهللا
براي ربا دهنده و ديگر عوامل دخيل، در حقيقت به صاحب مال تعلق دارد و به آنان تعلق نمي 

ادت و سود حاصل از اين قسم ربا را به رسميت نشناخته و يابد و لذا پروردگار متعال اين زي
مشروع و پسنديده ندانسته است(فاليربوا عنداهللا) و در هر صورت معناي كلي آيه شريفه را 
دور داشتن مردم از ربا و ترغيب آنان به اعطاي صدقات محض دانسته است (ر.ك: طوسي، 

  ).254- 253، ص8 ق، ج 1409
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نْيا«م من قوله فمن مّد أراد أعطيت -3 ُهُم اهللَُّ ثَواَب الدُّ و من قصره فاملعىن يؤل اىل قول من مد إال »  َفآ
دة يف ما آتيتم من أموال الناس أي » لرتبوا«و من ضم ».... فعلتم«انه على لفظ  فاملعىن لتصريوا ذوي ز

ا ار داده باشد) (يعني تفاضل را درخواست و شرط نمايد نه اينكه صرفا در نيت خود قريستدعو
دة مثل أقطف و اضرب. و من فتح أسند الفعل اىل الربوا املذكور و قدر املضاف  من أرىب إذا صار ذا ز
)، فحذفه كما قيل: اجتذاب أموال الناس و اجتالبه. و جيوز ذلك. و مسي  (لَريبوا فعل الر او إعطاء الر

  .تزادةهذا املدفوع على هذا الوجه ر ملا كان فيه من االس

  كتابنامه
  .قرآن كريم -
 ، قم: انتشارات جامعه مدرسينمن ال يحضره الفقيهق)، 1413ابن بابويه، محمد بن علي( -

 ، قم: مؤسسه امام هادي(ع)المقنعق)، 1415(ــــــــــــــــــــ ،  -

 محمـد، بيـروت: دار   الضـباع، علـي   ، مصـحح: العشر القراءات في النشرتا)،  جزري (بي ابن -

  العلمية الكتب
 ، بيروت: عالم الكتبالعنوان في القرائات السبعق)، 1405ابن خلف، ابوطاهر اسماعيل( -

 ، بيروت: دارالكتاب العربياحكام القرآنق)، ابوبكر محمد بن عبداهللا، 1421( ابن عربى -

، بيـروت: دار  لسـان العـرب  ق)، 1414ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم(  -
 الفكر

 ، قاهره: دارالمعارفالسبعة في القرائاتم)، 2009د(ابن مجاه -

، قم: انتشارات جامعه مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد االذهانق)، 1403اردبيلي، احمد( -
 مدرسين

 ، تهران: كتابفروشى معراجيآيات األحكامتا)،  استرآبادى، محمد بن على بن ابراهيم(بي -

 ، بيروت: دارالفكرالبحر المحيط فى التفسير  ق).1420اندلسى، ابو حيان محمد بن يوسف( -

 ، تهران: نهضت زنان مسلمانمخزن العرفانش)،  1361امين، سيده نصرت ( -

 ، تهران: بنياد بعثتالبرهان فى تفسير القرآنق)،  1416بحرانى، سيد هاشم( -
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، بيروت: دار احيـاء التـراث    ل و أسرار التأويلأنوار التنزيق)، 1418بيضاوى، عبداهللا بن عمر( -
  العربى

 ، بيروت: دار احياء التراث العربىاحكام القرآنق)، 1405جصاص، احمد بن على( -

 قم: مطبعة الخيام ،الربا فقهياً و اقتصادياق)، 1405محمدتقى( جواهرى، حسن -

، و األحكـام الشـرعية  القراءات المتواترة و أثرها في الرسم القرآنـي  ق)، 1419( حبش، محمد -
 دمشق: دار الفكر

 ، قم: مؤسسه آل البيت (ع)وسائل الشيعةق)، 1409حر عاملى، محمد بن حسن( -

، مشـهد: مجمـع البحـوث    منتهى المطلبق): 1412( حلي، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى -
  اإلسالمية

 آل البيت(ع)القديمة)، قم: مؤسسه  -( طتذكرة الفقهاء  تا)، (بيــــــــــــــــــــ ،  -

 ق1408، قم: مؤسسه اسماعيليان،شرائع اإلسالمحلّى، نجم الدين، جعفر بن حسن،  -

 ، دمشق : دارالمنيراعراب القرآن الكريمق)، 1425دعاس، حميدان قاسم( -

، مشـهد: بنيـاد   روض الجنـان و روح الجنـان  ق)،  1408رازى، ابوالفتوح، حسين بـن علـى(   -
 پژوهشهاى آستان قدس

: دار احياء التراث  ، بيروت مفاتيح الغيبق)، 1420ابوعبداهللا محمد بن عمر( رازى، فخرالدين -
  العربى

 ، قم: كتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفيفقه القرآنق)، 1405راوندي، قطب الدين( -

  ، بيروت: دار الكتاب العربي الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق)، 1407زمخشرى، محمود( -

، قم: انتشارات جامعـه   الدروس الشرعية في فقه اإلماميةق)،  1417( شهيد اول، محمد بن مكى -
 مدرسين

، قـم:   المقاصد العلية فـي شـرح الرسـالة األلفيـة    ،  ق ) 1420شهيد ثانى، زين الدين بن علـى(  -
 انتشارات دفتر تبليغات

، قـم: مؤسسـة   مسالك األفهام إلى تنقيح شـرائع اإلسـالم  ق)، 1423(ـــــــــــــــــــــ ،   -
 المعارف اإلسالمية
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، قـم: انتشـارات فرهنـگ    الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآنش)، 1365صادقى تهرانى، محمـد(  -
 اسالمى

 ، قم: مؤسسة دار التفسيرمستمسك العروة الوثقىق)، 1416طباطبايى حكيم، سيد محسن ( -

شـارات  ، قـم: انت العروة الوثقى مـع التعليقـات  ق )،  1428طباطبايى يزدى، سيد محمد كاظم ( -
 مدرسه امام على (ع)

، تهـران: مؤسسـه   العروة الوثقى مع تعاليق اإلمام الخمينـي ق)، 1422( ــــــــــــــــــــ ، -
 خميني(ره). امام تنظيم و نشرآثار

 ، بيروت: دارالمعرفة جامع البيان فى تفسير القرآن)، 1412طبرى، ابو جعفرمحمد بن جرير( -

، تهـران: انتشـارات ناصـر    البيان فى تفسير القرآنمجمع ش)،  1372طبرسى، فضل بن حسن( -
 خسرو

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران تفسير جوامع الجامعش)، 1377(  ــــــــــــــــــــ ، -

 ، تهران: المكتبة المرتضويه مجمع البحرينق)، 1416( طريحى، فخر الدين -

، قـم: دفتـر تبليغـات    آنالتبيان فـى تفسـير القـر   )، 1409( طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن  -
 اسالمي

 ، تهران: دار الكتب اإلسالميهالتهذيبش)، 1365( ــــــــــــــــــــ ، -

، محقق: كشفي،سيد محمد تقى، المبسوط في فقه اإلماميةق)، 1387(ــــــــــــــــــــ ،  -
 تهران: المكتبة المرتضوية

ي، محمد باقر، قـم، انتشـارات   ، محقق: خالصمفتاح الكرامةق )،  1419( عاملى، محمد جواد -
 جامعه مدرسين

 ، بيروت، دار الماليينالمفصل في تاريخ العرب قبل االسالمتا)،  (بي علي، جواد -

، بيـروت: دارالمـامون   الحجة للقـراء السـبعة  ق)، 1413فارسى، ابوعلى حسن بن عبد الغفار( -
 للتراث

   ، قم: نشر هجرت كتاب العينق)، 1410( فراهيدى، خليل بن احمد -

 ، تهران: انتشارات صدرتفسير الصافىق)،  1415فيض كاشانى، محسن( -

  ، قم: منشورات دار الرضيالمصباح المنيرتا).  فيومى، احمد بن محمد مقرى(بي -
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، بيروت: دارالتراث الجامع الحكام القرآن)، 1405قرطبي، ابوعبداهللا محمد بن احمد انصاري( -
 العربي

 ، قم: دارالكتاب تفسير قمى،  ش)1367قمى، على بن ابراهيم( -

، قـم: كتابخانـه   الرسالةالجعفرية (رسائل المحقّـق الكركـي)  ق)، 1414كركي، علي بن حسين( -
 مرعشي

 ، تهران: دار الكتب اإلسالميةالكافيش)، 1365كلينى، مخمد بن يعقوب( -

، تهـران: مكتبـة نينـوى    الجعفريـات (األشـعثيات)  تا)،  كوفى، محمد بن محمد بن اشعث(بي -
 يثةالحد

، قـم: مؤسسـه آل    دعـائم اإلسـالم  ش)، 1385( )ابوحنيفـه (  مغربى، نعمان بن محمد تميمـى  -
 البيت(ع)

 ، قم: انتشارات مدرسه االمام علي(ع)الربا و البنك االسالميق)، 1422مكارم شيرازي، ناصر( -

، مقـرّر: توحيـدي تبريـزي. نجـف:     مصباح الفقاههق)، 1374موسوي خوئي، سيد ابوالقاسم( -
 ه الحيدريةالمكتب

، بي جا: مؤسسه كاشـف  المعامالت المصرفيةتا)،  (بي )كاشف الغطاء( نجفى، عباس بن على -
 الغطاء

، تهـران: دارالكتـب   جواهر الكالم في شرح شـرايع االسـالم  ش)، 1373نجفي، محمد حسن( -
 االسالميه

 ، بيروت: مؤسسه آل البيت(ع)مستدرك الوسائلق)، 1408( نورى، ميرزا حسين -


