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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖ٘ٙ) 

 تصرحيات للسيد اخلوئي حبرمة الراب خالفًا ملا ههنا
تددوهم اب دده وإن اددان المجددام علددى حروددة الددراب ( ون  سددا ل   ددنص امددا  لددم عليدده النصددو  ال  ددًنة امددا عدد  وقددد ي

ا دده  اسددد رددًن زلددرم امددا هددو صددريل ن يلدده ههنددا، ل ددن  لدد   قدددس سددرلصدداحا ااددواهر وقددد   لنددا  عنددها إال ان وبنددال 
 .رًن اتم أل ه صرح يف وواطن شىت حبروة الراب

لدًنة ود ال او يعدة لد  حده سد بها يف  055ها ات اسدت مار صصدب  دد ع  للبند  : هناك ش1111(سؤال  وونها:
لددًنة  صدديبا (سددهماص واحدددا يف قرعددة شددهرية للددر ل   تددة وددا  155 دددل اددب  ارددًن ون وضددة علددى أن يعطددو  أي وقددم ااولددةً 

ضد  أودوايف يف هد ا  وم مل تس ا ادلبلد،، علمدا  ن الكدراة تدر ل ودن أودوال النداس أرابحدا و ا دب  لد .  هدب  دو  أن أ
 وهب الر ل حالل؟ البن ؟

اخلددوئي: ال  ددو   لدد  ودد  االشدددان وأوددا  دو دده حبيددط إن مل يعطددوك ال تطددالبهم  ددال وددا  ، وإن انددم تعلددم  دده وتريددد 
أن أتخ ل، راية األور أ ه إ ا اان ون البندوك االننبيدة  تسدتلمه  عندوان االسدتن ا  وتتصدرو  يده وزمد  ودا  ا  ونده آخدر 

ة وا مل تصر ه يف ادلؤو ة اسدائر األرابح، وإن ادان ودن البندوك احل وويدة االسدالوية  تسدتلمه ودن ابب االسدتيال  علدى السن
رلهول ادلال  إب  ندا وتتصددب  نصدفه علدى الف دًن  يا دة عدن صداحبه اصهدول وتتصدرو ابلبداقي،  دين   دي ونده شدي  آخدر 

 .ص1(السنة زمسه اما سبهص
ة وددن ان اددب قرضدداً نددرف  فعدداً  هددو راب وهدد ا قددرإ نددرف  فعدداً وهددو إعطدداؤل السددهم الدد ي و لدد  حسددا ال اعدددة العاودد

ويكدهد لده تفري ده  دٌن  ،ل ي يكارك يف ال رعدة وهدي ر دل عدريف اعتبداري  ون شد ، وال ريدا يف ا ده عددفل ودن الدراب يؤهلفه
ا ده اعتد ل ردًن ندائ  ود  ا ده وعاولدة  صورة االشدان وعدوه، ولئن  رإ ا ه عدفل ون ردًن الدراب ادان أ ل علدى ادل صدو  إ 

واالصب ال ا وي يف ادلعاوالت لديه الفسا   ون احلروة، اما سبه  د  عبارتده،  دب إ ا ادان ردًن راب واعتد ل زلروداً ود  ا ده 
 ال    يف و له  ا ه ابألوىل إ ا اان راب اان عليه ان يعت ل زلروًا و  ونو  النصو  والمجام  ب و عوى النرورة!

 الراب وهو قسمان:: (الفصب التاس نها: وا نا  يف ونهاج الصاحلٌن: وو
                                                             

 .550  1ج ، الناشر:   د  كر  رگ يدل،صران النجاةاستفتا ات السيد اخلوئي و  تعلي ة وول ه للكيخ الت ي ي،  ص1(
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 األول: وا ي ون يف ادلعاولة. 
 ال اين: وا ي ون يف ال رإ و أييت ح مه يف اتاب ال رإ إن شا  اّللف تعاىل. 

ائدة وعكدرين ونهددا، أوفدا األوفل:  هدو  يد  أحدد ادل لدٌن ابعخددر ود   ة ة عينيدة يف أحددئا ابيد  وائدة ايلددو ودن احلنطدة م
   أو مخسدٌن ايلددو وددن احلنطدة يمسددٌن ايلددو حنطدة و ينددار، أو  ة ة ح ميددة ابيد  عكددرين ايلددو ودن احلنطددة   دددا  عكددرين

 وهدو صدريل يف حروتده ادد ل . ص1(وهدب تددت  صرابده ابلبيد  أو  دري يف ردًنل وددن ادلعاوضدات؟ص ،ايلدو ودن احلنطدة  سديئة
 ه ا.

 ألنه تتمة كالم الكفار ( اْلبَ ْيعَ َأَحلَّ اّللَُّ )اإلشكال إبمجال 
ُ اْلبَ ْيَع َوَح رََّم ال ّراب(دش ب على االستدالل  أ  مث ا ه  علدى صد ة ادلعاطداة وإ ا ادا ادللد ، و ا دب الابحدة،  ص1(صَأَحلَّ اّللَّ

  :الد ونأي على إ ا اا ادلل  الال م، ابن اعية رلملة و ل  دلا  ارل السيد الو  ،مث الل وم و ا ب ااوا 
 إمجال اآلية واجلواب عنه(

ُ اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الّراب(مث إ ه رما ي ال: إبمجال  ادالم هللا سدب ا ه يف ر ف ال فدار الد ين قدالوا: ، ألن ه ا ون صَأَحلَّ اّللَّ
ْي  ُع ِم ْ  ُل ال  رِّاب( َ  ا اْلب َ أهنددم اددا وا ي ولددون وحيددط ال يعددرو وددرا هم ال يعددرو وددرا ل سددب ا ه يف ر فهددم، الحتمددال  صِإَّنَّ

البي  رًن الر وي والبي  الر وي سيان يف الص ة، أو اا وا ي ولون الفائدة احلاصلة ون ال اين االفائدة احلاصدلة ودن 
 ص َأَح لَّ (األول، أو ادا وا ي ولدون الدراب األعدم ودن ال درإ أو البيد  حالده حدال البيد  وضدعاً أو ت ليفداً،  علدى األول 

فددي، وعلددى ال الددط زلتمددب، وحيددط مل يظهددر وددرا هم مل يظهددر وددرا ل سددب ا ه يف ر فهددم، وضددعي، وعلددى ال دداين ت لي
ألن الرف  اما هو و اذلم
 .ص3(

                                                             

 .01-01  1السيد أ و ال اسم اخلوئي، ونهاج الصاحلٌن، الناشر: وؤسسة اخلوئي السالوية، ج ص1(
 .170الب رة: آية سورة  ص1(
الَّذيَن َيَُْكُلوَن الّراب ال يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكما يَ ُقوُم الَّذي يَ َتَخبَّطُ ُه الََّّ ْيطاُن ِم َن اْلَم ذِّ َلِ َ  (:  170سورة الب رة:  قال سب ا ه يفص 3(

ُ اْلبَ ْي َع َوَح  َ ا اْلبَ ْي ُع ِم ْ ُل ال ّراب َوَأَح لَّ اّللَّ َُُم َمْوِعٌَ ٌة ِم ْن رَ ِّ ِه فَ انْ َته ِِبَن َُّهْم قاُلوا ِإَّنَّ فَ لَ ُه م ا َس َلَو َوَأْم ُرُم ِإىَل اّللَِّ   رََّم ال ّراب َفَم ْن ء ا
 .صَوَمْن عاَد َفُأولِئَ  َأْصحاُب النَّاِر ُهْم فيها خاِلُدونَ 

ي ون  ددخول روح شدريرة يف  أقول: الصرم ال ي حيصب ون و  الكيطان د ال ال ي حيصب ون ادلرإ، إ  ئا قسمان يف الطا د إمنا
ااسم يونا اختالل توا  ه،   لما أرا  أن ي وم س ن، وا ل  الروح ااكعة إ ا تلون هبا الدنف ، ي دون شديئاً ودن اخلدارج، ألن 
 طددرة الددنف  علددى السددالوة وعدددم اسددتوالل اعخددرين، و لدد   سددبا االخددتالل يف تددوا ن الفطددرة وددن نهددة االقتصددا ،   لمددا أرا  

أن يدك الراب وي وم عن احنرا ه،  سبا آية أو رواية أو ووعظة، تولبم عليه روح ااك   س ن يف  ؤرة التخلف وااك . ال سان 
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 اجلواب من وءوم
ودن  صَأَحلَّ (اً،  ب ون تتمة االم ال فار، وأ ه ايف أحبف وحرفم وئا سيان، وإمنا  ستدل  ددر ف ص َأَحلَّ (قيب: لي  

 وإمنا ر فهم يف و اذلم ابلتساوي.هم يف ه ل، ابب أن هللا مل ير ف 
 وإن مل يعدرو ودرا  وبدٌنف ص َأَح لَّ (و يه: إ ه خالو الظاهر، أوا اليرا  على قول الدبع  إبمجدال اعيدة،  هدو أن 

ال فار يف التساوي،  هم سوا  قصدوا التساوي  دٌن احلدروتٌن ت ليفداً، أو ادلعداولتٌن وضدعاً، اعيدة تددل علدى حليدة 
 .ص1(ر، وظاهرئا الوض  الال م للت ليف أو األعم على وا عر مصأحدئا وحروة اعخ

 وقد سبه تفصيب االستدالل على إطالب اعية.
ْيُع ِمْ ُل الرِّاب(قوذلم و نيف: ا ه إن اان  َا اْلب َ ْي َع َوَح رََّم (رلماًل  ان ادل ط  ال اين وهو  صقاُلوا ِإَّنَّ ُ اْلب َ َوَأَحلَّ اّللَّ

أل ده إ ا قلندا اان نواابً ون هللا تعاىل، أوا إ ا ادان تتمدة  واضدل   أمان ون تتمة االم ال فار رلمب سوا  أا صالرِّاب
ْي  ُع ِم ْ  ُل ال  رِّاب( ابن قددوذلم َ  ا اْلب َ أو وضددعاً؟ أو ت ليفدداً ووضددعاً؟  دداهنم إ   ؟ا دده و لدده ت ليفدداً وندده و وددرا هم  ال ي علددم صِإَّنَّ

ْيَع َوَحرََّم الرِّاب(، وسدتن رين،  عدها قالوا ُ اْلب َ حيدط ان البيد  ادان رلهدواًل أينداً ودرا هم، إ  اهندم عندوا:  صَوَأَحلَّ اّللَّ
،  هددو رلمدب حيددط ؟ابن هللا أحددبف البيد  وحددرفم الدراب – صددلى هللا عليده والدده وسدلم ة دمحم –و دب الدراب   يددف ت دول 

ْيُع ِمْ ُل الرِّاب( ون –الفرإ على  –أمجب ادلرا   َا اْلب َ  .صِإَّنَّ
واادددواب ت تندددي إمجدددال  أو الشددد ال ادددان ندددواابً ودددن هللا تعددداىل  دددقن أصدددالة التطدددا ه  دددٌن السدددؤالواودددا إ ا  

 ،اادواب أل ده إ ا علدم ا ده ارا وا الوضد  ادان وفدا  اادواب الوضد  أو ارا وا الت ليدف ادان وفدا  اادواب الت ليددف
 اان ادلفا  اليهما، وحيط نهب ورا هم نهب ااواب.  اليهماأو  

ظهور ااواب يف العموم أقوى ودن ظهدور السدؤال يف اخلصدو    يدف إ ا مل ي دن لده ظهدور  دب   وااواب: ان
اددان رلمدداًل،  ددب ال اعدددة العاوددة الددا وكددى عليهددا الف هددا  ان خصددو  السددؤال ال ينددرف  عمددوم ااددواب امددا ان 

 خصو  ادلور  ال تص  الوار .

                                                                                                                                                                                                                             

أوا زله الراب يف اعية،  قن الراب استيال  على أووال الناس، و لد  يسدبا ردورة االنتمدام علدى ادلدراذ بدا يد ها ابلدراب وأصدله  دب 
اب شددرارة احلددروبص  ينمددا (الصدددقةص عطددا ، والعطددا  يسددبا ناسدد  االنتمددام وتعاو دده، بددا يسددبا النمددو وادلددراذ، ولدد ا قددالوا: (الددر 

 ص.قدس سرلوال ة ة، ألن التعاون أصب الت دم. (ونه 
 .44-45  1هد، ج1515قم،  –السيد دمحم احلسيين الكًنا ي، الف ه/ اتاب البي ، وؤسسة الف ر السالوي  ص1(
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خاصدة يف ال ددرآن  ،لدي  حبجددةوهدو  ،سدديابهدو وددن نهدة قدرائن الوخصوصده السددؤال  خصوصديةواحلاصدب: ان 
أريدد الوضد  ادان ول ووده الت ليدف وإن أريدد الت ليدف  ان  –وامدا قدال السديد الوالدد  – ال رمي اما سدبه علدى ا ده

 اان ال وه الوض  وإن أريدا   الئا ورا  ابدلطا  ة  ال ينر إرا ام أةً ونهم  عموم االستدالل  تد ر.
 ورؤوس مباح ها (َتُكوَن ِِتارًَة َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ  ِإالَّ َأنْ )االستدالل   

ْي   عَ (و دد ل  ينتهددي الب دددط عددن   ددده اعيددة ال رابدددة  ُ اْلب َ ال (و نت ددب للب دددط عددن   ددده قولدده تعددداىل:  صَوَأَح  لَّ اّللَّ
إ  اسدددتدل هبدددا أينددداً علدددى صددد ة  ص1(صََتُْكلُ   وا َأْم   واَلُكْم  َ ي ْ   َنُكْم اِبْلباِط   ِل ِإالَّ َأْن َتُك   وَن ِِت   ارًَة َع   ْن تَ   راٍض ِم   ْنُكمْ 

 ادلعاطاة وإ ا اا ادلل  الال م  ن ول: ان رؤوس ادلباحط يف اعية الكريفة هي:
 ت ددون اعيددة أننبيددة عددن الب ددط؟ أو ادلددرا    أي اال  را األاددب ابلفددم صال ََتُْكلُ  وا(هددب ادلددرا  ابألاددب يف  -1

أو ادلدددرا  ال تتصددددر وا يف  ؟ابلباطدددب  تخددددت  ابدلعددداوالت الت نيدددة  ددده عددددن التملددد  أي ال تتمل دددوا أوددددوال م  يدددن م
 .؟أووال م  ين م ابلباطب  ت ون أعم ألن التملي  ابدلعاطاة  وم تصرو يف ادلال

 احل م الوضعي أو الت ليفي؟ وفا لادلولوي أو الرشا ي؟ وهب  ،هب ادلرا  ابذليئة وهي النهي -1
 .؟صَأْمواَلُكمْ (وا هو ادلرا   د -3
َنُكمْ (هو ونه اصي   دووا  -5  ؟.ص  َ ي ْ
 .؟هب السببية أو رًنها صاِبْلباِطلِ (ووا هو وعىن البا  يف  -0
 .؟ووا وعىن الباطب -4
 وتصب أو ونفصب؟ ص...ِإالَّ َأْن َتُكونَ (وهب االست نا   -7
 ووا وعىن التجارة والنسبة  ينها و ٌن البي ؟ ادلساواة أو ون ونه او التباين؟ -8
 .إب ن هللا تعاىل ىن الداضي وحدو ل؟ وللب ط صلةووا وع -9

 وصل  هللا عل  دمحم وآله الطاهرين
 

َقاَلِت اْْلََوارِيُّوَن ِلِعيَس  ََي ُروَح اّللَِّ َمْن ُُنَاِلُذ؟ َقاَل: َمْن يُذَكِّرُُكُم ((: صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا 
 ص.39  1ال ايف: ج( صصُبُكْم ِف اآْلِخَرِة َعَمُلهُ اّللََّ ُرْؤيَ ُتُه َوَيزِيُد ِف ِعْلِمُكْم َمْنِطُقُه َويُ َرغِّ 

                                                             

 .19سورة النسا : آية  ص1(


