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دار  تخفيف مبلغ بدهي در ديون مدت
   كاهش مدت سررسيدبرابردر 

  
  
  

  19/8/85: تاريخ تأييد  15/7/85: تاريخ دريافت
  *نيا علي معصومي غالم ______________________________________________________________

  

  چكيده
اي كـه تـصور       گونـه   كند؛ بـه    هاي اقتصادي نقش بسيار مهمي را ايفا مي         امروز، دين در تمام عرصه    

طـور معمـول داراي سررسـيد معـين هـستند؛ امـا چـون                 ديـون بـه   . تْن بسيار مشكل اس     اقتصاد بدون دي  
تـر يـا بلنـدتر        هـا بـه كوتـاه       شـود، آن    وضعيت مالي طلبكاران و بدهكاران در طول زمان دچار تغيير مي          

بدهكار پرداخت  طور معمول در اثر عدم توان         افزودن مدت كه به   . كنند  كردن زمان سررسيد اقدام مي    
وسيله شارع مقدس ممنوع شده است؛ امـا كاسـتن از زمـان     شود، به قاضا ميدر سررسيد از جانب وي ت    

 متعدد و معتبري با داللت صريح در خـصوص تخفيـف   هاي ترواي. سررسيد، مورد امضاي شرع است   
ميان عامـه   . مبلغ بدهي در مورد خود بدهكار در برابر كاهش مدت سررسيد در منابع شيعه وجود دارد               

كـه تعـدادي از    دانند، ادلة آنـان ضـعيف اسـت؛ افـزون بـر ايـن         را جايز نمي   هم گرچه گروهي اين امر    
برخـي از   . توان در موارد بسياري استفاده كرد       از اين حكم مي   . اند  فقيهان آنان هم به جواز حكم كرده      

  .ها  هاي دولت از مردم، مطالبات شركت ها، طلب هاي ليزينگ، بانك اين موارد عبارتند از  شركت

  .دين، تنزيل، ربا، صلح، ابرا، هبه، ضع و تعجل :يديواژگان كل

                                                      
 .)Alimasoominia@yahoo.com(دانشگاه تربيت معلم تهران علمي  عضو هيأت *
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  مقدمه
دي     ن و فروش دكمتر . ن يكي از مسائل مهم در زندگي فردي و اجتماعي بوده و هست            ي

ة هـايي از زنـدگي خـود بـه گـرفتن وام بـراي تهيـ                 رهه در ب  كم   دست شود كه   فردي پيدا مي  
بـادوام خـود را از راه   هـاي   ز افراد نيـز كـاال   بسياري ا .  باشد نيافتهزندگي نياز   هاي    نيازمندي
  .كنند صورت نسيه و قسطي تهيه مي خريد به

اين . دارد اقتصادي اهميت بيشتري     هاي  هسسؤو م ها     ها، شركت   اين امر در مورد كارخانه    
دهنـد و     مـدت انجـام مـي      مدت يا بلنـد     كوتاه صورت  اغلب به خود را   هاي    خريدها     مجموعه

هـاي    كاال، بانكينظام با گرفتن وام از ها ه اين مؤسس ،در بسياري از موارد   . ندهمواره بدهكار 
اي   ه  توان يافت كـه از عـد        ميرا  اقتصادي  ة  كمتر مؤسس . خرند  ميو نهايي خود را     اي    هواسط

 ليزينـگ نيـز بـا تـأمين مـالي           هـاي   هامروزه مؤسـس  .  و به گروه ديگر بدهكار نباشد      ،طلبكار
 و بـه تناسـب      ،ي در اقتـصاد ايفـا     ريابـس نقـش   ) هـا   هد و مؤسس  اعم از افرا  (كنندگان    مصرف

هـاي خـود يـا     وضعيت مشتريان و وضعيت نقدينگي خود به كاهش مدت سررسـيد طلـب          
  .كنند ال بيشتر مشتريان اقدام مياستمه

هـاي    شـكل  طلبكارنـد و بـه       هـا   ه ماليات از افراد و مؤسس     فراوانيبالغ  مهمواره  ها    دولت
 بدهكاران تسهيالتي از قبيـل      تر اقدام زود  برابردر  ها    آن. كوشند   مي ها  در وصول آن  گوناگون  

از مـردم  هـا   اين امر در مورد عوارضـي كـه شـهرداري   . گيرند  در نظر مي  ها    كاهش بدهي آن  
اقتـصادي را در    هـاي      عرصهة  ن هم يكنيم كه د    مشاهده مي . شوند نيز صادق است     طلبكار مي 
تر كردن     كوتاه برابرشود و كاهش مبلغ بدهي در         ل مي و اقتصاد بدون آن مخت    است  بر گرفته   

 آيا اين امر از نظر شرع مقـدس جـايز اسـت؟    .است همگان مورد ابتالي سررسيد نيز بسيار    
دار ماننـد بيـع     در معامالت مدت.هددپاسخ  به اين پرسش بسيار مهم خواهد مياين نوشتار  

ود كـه بـدهي خـود را طبـق          شـ    و متعهد مـي    ،نسيه، سلف، اجاره، قرض يك طرف مديون      
شود    يا نيازش برطرف مي    يابد  مي گاهي وضعيت مالي مديون بهبود       .ن بپردازد بندي معي  زمان

بپـردازد  كند كه تمام يا قسمتي از بدهي خود را زودتر از سررسـيد                و به طلبكار پيشنهاد مي    
ي است و به بدهكار     گاهي نيز طلبكار نيازمند نقدينگ    . مقداري از بدهي بكاهد   كه     اين مشروط به 
  .كندنظر كند در ازاي دريافت پيش از موعد بدهي از قسمتي از آن صرف پيشنهاد مي
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هـاي    اين موضوع يكي از مصاديق مبحث معروف تنزيل است كه در بـسياري از كتـاب               
 اين مسأله يعني كاسـتي از مبلـغ    متعددي دربارههاي ت افزون بر اين، رواي.فقهي آمده است  

اگـر  . انـد  اي از فقيهان نيز متعرض آن شده عده. ل خود مديون وارد شده استبدهي در مقاب  
تـوان از آن در سـامانه بـانكي     اين امر از نظر شرع جايز باشد، افزون بر موارد ذكر شده مـي      

هـا بـه كـساني كـه براسـاس عقـود شـرعي تـسهيالت                  صورت كه بانك    استفاده كرد به اين   
ها بهبود يابـد و اقـساط خـود را            رتي كه وضعيت مالي آن    كنند در صو    اند، اعالم مي    پرداخته

  .گيرند هاي معيني در نظر مي زودتر بپردازند، تخفيف
رواج تخفيف در ديون در برابر كاهش مدت سررسيد، پيامدهاي مثبت اقتصادي فراواني            

  :ها عبارت است از دارد كه برخي از آن
هـا    ودتـر از موعـد بـدهي       در صـورت وصـول ز      :هـاي مـالي     افزايش تـوان مؤسـسه    . 1

هـاي گونـاگون    هاي مالي قادر خواهند بود فعاليت خود را گـسترش داده، در زمينـه        مؤسسه
  تري انجام دهند؛ هاي گسترده گذاري سرمايه

كوشند   ميصورت، كساني كه مديون هستند،         در اين  :ها  ايجاد انگيزه براي پرداخت بدهي    . 2
  مند شوند؛  كنند تا از تخفيف بهره خود اقداماالمكان به پرداخت زود هنگام بدهي حتي
دار   هـاي مـدت     مبادلـه   در صـورت رواج تخفيـف در ديـون،         :دار  هاي مدت   گسترش مبادله . 3

  .شود باعث افزايش ميزان رشد اقتصادي و رفاه عمومي ميبه نوبه خود گسترش خواهد يافت كه 
شـود؛    ت آمده است ذكر مي     كه در مجامع روايي شيعه و اهل سن        هاي  تجا ابتدا رواي    اين

  .سپس آراي فقيهان را بررسي خواهيم كرد
 نقل كـرده كـه از       ، در روايتي كه سند آن صحيح است       محمد بن مسلم از امام باقر     . 1

  : شدپرسيدهحضرت 
 شخصي دفـالن مقـدار از     : گويـد   آيد و مي    طلبكار نزد وي مي   . داري بر عهده دارد    ن مدت ي

قـسمتي را نقـد   : گويـد  كـه مـي   نظر كنم يا ايـن  آن صرف ة   از بقي   بپرداز تا  يات را نقد   بدهي
) مبلـغ بـدهي   (تي كه به اصل سرمايه      قتا و :  فرمود امام. بپرداز تا مدت بقيه را اضافه كنم      

 .تان  ست سرمايه  ا براي شما : فرمايد  خداوند مي . بينيم   اشكالي در اين كار نمي     نيفزايد،چيزي  
  .شويدنه ستم كنيد و نه مورد ستم واقع 

مرحوم كليني  .  نقل كرده است   عين اين حديث را حلبي به سند صحيح از امام صادق          
  ).168، ص 13ج : تا حرّ عاملي، بي (عمير اين روايت را نقل كرده هم به سند صحيح از ابن
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  . نقل كرده استشيخ طوسي روايت ديگري را از امام صادق. 2
نيمـي  : گويـد    از سررسيد به او مي     پيش. مردي از كسي طلب دارد    : راوي از حضرت پرسيد   

آيا اين عمل براي هر يـك از ايـن دو           . از بدهي را زودتر بده تا نصف ديگر را از تو بردارم           
  .بلي: جايز است؟ حضرت فرمود

  .ابان مشهور استة  و به مرسل،اين روايت را كليني نيز نقل كرده
  :شيخ طوسي از عمر بن يزيد نقل كرده كه وي گفت. 3

 پرسيدم در مورد مردي كه ضامن كسي شده؛ سـپس بـر سـر بـدهي وي                   امام صادق  از«
حـرّ  (» وي حقي جز آنچه بر آن مـصالحه كـرده نـدارد           :  فرمود امام. مصالحه كرده است  

  *).427 ، ص18ج : ق1414عاملي، 
  .سند صحيح از عمر بن يزيد نقل كرده استبه همين روايت را كليني نيز 

طـور    مـصالحه بـه   . كار با ضامن بر سر دين مصالح كـرده اسـت           ي طلب يعن»  ثم صالح عليه   «
وي حقي جز آنچه بر سر آن مصالحه كـرده           « ... گيرد نه مساوي    معمول بر سر كمتر صورت مي     

؛ يعني ضامن فقط حق دارد مبلغي را كه به طلبكار پرداخته است، از بدهكار بگيرد،                »است ندارد 
 صحت مصالحه بر كمتر از دين را مسلّم گرفتـه و            امام. بودهنه همة مبلغي را كه وي بدهكار        

  . استض شدهكه ضامن فقط حق مطالبة همان مقدار دارد را متعرّ آن يعني اينهاي  ض از فرييك
 اين روايت به خوبي بر مدعاي ما كه جواز تخفيف مبلغ بدهي در ديـون                ،به اين ترتيب  

  .كند ت مي دالل، پرداخت زودتر استدار در برابر مدت
  :گويد راره نقل كرده كه وي ميزمرحوم كليني از . 4

اي را به قيمت معين خريده، سپس آن را فروخته و از آن سود                   در مورد مردي كه جاريه     از امام صادق  
بعد از آن فروشندة اول بـراي       . كه بهاي جاريه را به فروشنده اول پرداخت كرده باشد          پيش از آن   **برده،

شـما فقـط    : ها فروخته گفته    او به كساني كه جاريه را به آن       .  خود به وي مراجعه كرده است      دريافت پول 
 ***.اشـكالي نـدارد   :  فرمـود  امـام . جواب طلبكار مرا بدهيد و سودي كه بردم از آن شما باشد           

                                                      
 .ليس له اال الذي صالح عليه: عن رجل ضماناً ثم صالح عليه، قال عن رجل ضمن لت ابا عبداهللاأس *

دار در ذمه كساني كه جاريـه را       ن مدت يصورت د  دار جاريه را فروخته و وجه آن به        صورت مدت  وي به  **
 .ها فروخته، قرار گرفته است به آن

ثم باعها فربح فيها قبل ان      سالته عن رجل اشتري جاريه بثمن مسمي        :  قال  عن ابي عبداهللا   ةعن زرار  ***
اكفـوني  : ينقد صاحبها الذي له، فاتاه صاحبها يتقاضاه و لم ينقد ماله فقال صاحب الجاريـه للـذين بـاعهم                  

 ).39، ص 18ج : ق1414 عاملي، حرّ(» ال بأس: غريمي هذا و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال
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 ؛ نسيه به گروهي فروختـه     صورت  به جاريه را    ،خريدار اول  *.سند اين روايت صحيح است    
ـ  د ،اول را بدهد  ة  فروشندپاسخ  نداشتن پول نتوانسته    سپس چون در اثر      ن خـود را بـه آن       ي

  .گروه به مبلغ كمتر فروخته تا بتواند بدهي خود را بپردازد
  رادار جاريـه  صورت مـدت  كند؛ زيرا اگر گروهي به اين روايت به خوبي بر مدعا داللت مي       

صـورت  اين در. ده است ببخشد  به آن گروه نفروخته بود، دليلي نداشت مقداري كه را سود بر           
  .داد داشت و بقيه را به فروشنده اول تحويل مي  و سود را برميطلبيد ميوي تمام وجه را 

  :استنقل كرده   روايتي را از امام صادقدعائم االسالممحدث نوري از . 5
 ويطلبكار نزد   . داري بر عهدة ديگري دارد      مدت نيدپرسيده شد در مورد مردي كه        از امام 

 بپرداز تا بقيه را كاهش دهم يا مدت را طوالني ي فالن مبلغ را به من نقد  :گويد  آيد و مي    مي
: ق1408نـوري،   ( مانعي نـدارد نيفزايد،در صورتي كه بر سرمايه چيزي      :  فرمود امام .كنم
  ).444، ص 13 ج

 سالمدعائم اال  همانند روايت اول است با اين تفاوت كه          ،شود كه اين روايت     مالحظه مي 
  . است مرسل نقل كردهصورت بهآن را 
  : به صورت ذيل نقل شده است كه مؤيد روايت ديگر استروايت ديگري از پيامبر اكرم. 6

 در  .كـرد  از سررسـيد آن را مطالبـه         پـيش   و حديد از كعب بن مالك طلب داشـت       ال ابن ابي 
ـ    .كردنـد  در اين مورد مشاجره      ،حالي كه هر دو در مسجد بودند        ؛ان بـاال گرفـت     صـداي آن

 كعـب  !اي كعـب : دو رفـت و فرمـود   ه سوي آن   و ب   شنيد كه حضرت رسول  اي    هگون به
 كـنم    وي گفت چنـين مـي      .قسمتي را واگذار و باقي را بپرداز      : لبيك، حضرت فرمود  : گفت

  ).320، ص 16ج : ق1414 عاملي، حرّ(
  . بنابراين فقط مؤيد خواهد بود؛سند اين روايت صحيح نيست

   وارده در مجامع روايي اهل سنتهاي ترواي
را  است كـه ضـع و تعجـل    هاي گروه اول روايت: دتوان به دو دسته تقسيم كر  را ميها  تاين رواي 

  .دشو  ميها حكم به عدم جواز فهميده دانند و گروه دوم شامل نصوصي است كه از آن جايز مي
                                                      

عه، ابان، زراره كه دو نفر اخيـر از مـشاهير           رجال سند عبارتند از حميد بن زياد، حسن بن محمد بن سما            *
معجـم  ). مـادة ح  : تـا   اردبيلـي، بـي   (كثير الحديث فقيه    :  در مورد حسن بن سماعه گفته      ةالرواهستند و جامع    

بروجـردي،  (الحديث در مورد حميد بن زياد از قول نجاشي نقـل كـرده كـه وي ثقـه بـوده اسـت                        رجال
 ).320، ص 7ج : ق1413
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  ه مجوزهاي ترواي
  :عباس نقل شده است از ابن. 1

آن را به   : گويد  ن حقي به گردن كسي دارد، به وي مي         مردي كه تا مدتي معي     از وي در مورد   
  *.اشكالي ندارد:  گفتعباس ابن. من زودتر بپرداز تا از مقدار آن بكاهم

  : نقل شده است كه گفتعباس ابنهمچنين از . 2
ا اگـر    ام ؛مدت را اضافه كن تا به مبلغ بدهي بيفزايم        : كه كسي بگويد   ربا عبارت است از اين    

  .از مدت كم كن تا مقداري از بدهي را به تو ببخشم اين ربا نيست: گفت
  : گفتعباس ابن. 3

 آمدنـد   نزد حضرت اي    ه  نضير دستور داد از مدينه كوچ كنند، عد        ين به ب  وقتي رسول 
هـا     در حـالي كـه آن      ؛ايـد    شما بـه آنـان فرمـان كـوچ داده          !ااي رسول خد  : و عرض كردند  

: ضعوا و تعجلوا  : حضرت فرمود .  هنوز موعد پرداخت آن نرسيده است      هايي دارند كه   طلب
  ).28ص : تا بيهقي، بي (از مقدار آن بكاهيد و زودتر اقدام كنيد

حافظ بن كثيـر پـس      . در صحت سند آن نظر است      اند   اما گفته  ؛اين روايت مشهور است   
رشـد و سرخـسي در    اما ابـن  **؛در صحت آن نظر است : از نقل آن از بيهقي و غير او گفته        

 انـد  قياس شبه با اين حديث را دليل بر رد آن دانـسته ة  بلكه معارض؛اند  سند آن ترديد نكرده   
 امـا   ؛اين حديث صحيح اسـت    كه سند   حاكم نيشابوري گفته    ). 116ص  : ق1415رشد،    ابن(

  :هيثمي گفته). 52، ص 2ج : ق1411حاكم نيشابوري،  (اند صحيحين آن را نياورده
 آورده و در سند آن مسلم بن خالد زنجـي قـرار دارد كـه                اواسط را طبراني در      اين حديث 
   ).130، ص4ج : ق1408هيثمي،  (اند  البته برخي نيز او را توثيق كرده؛ضعيف است

مسلم بن خالـد اضـطراب      ة   قطني نيز آمده كه در سند اين روايت به واسط          سنن الدار در  
اش بد اسـت و       كه حافظه   مگر اين  ، ثقه است   وي .اش ضعيف بوده    وجود دارد و وي حافظه    

اي   ه نتيجـ  ).2964، ح   41، ص   3 ج   :ق1417دارقطني،   ( اضطراب در اين حديث شده     باعث
عامه ايـن حـديث      فقيهان    اين است كه مشهور    ،گونه اقوال گرفت   توان از مجموع اين     كه مي 

ـ  بسياريدر موارد   يهان  فقكه اين     با وجود اين  . اند   تضعيف كرده  را  ضـعيف   هـاي   روايـت  ه ب
                                                      

عجل لـي   : عباس سئل عن الرجل يكون له الحق علي الرجل الي اجل فيقول            روي ان ابن  : متن چنين است   *
 .الباس بذلك: اضع عنك، فقال و
 .البدايه و النهايه **
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 ديگر مانند قياس و شهرت اين معامله را باطـل           ادلّه چون به    :توان گفت   كنند مي   تمسك مي 
كه ديـديم بـراي    اند و جالب آن هكرد و از آن اعراض ، به اين روايت توجهي نكرده ،دانند  مي

  .اند ستهج به احاديث ضعيفي از صحابه تمسك ،اثبات ممنوعيت

  كننده  منعهاي ترواي
  :گويد  مقداد مي.1

 مـامور شـد بـه        سپس از طرف حضرت رسـول      ؛ دينار به مردي قرض دادم     100روزي  
 . او پـذيرفت   . دينار باقي بگذرم   10 دينار زودتر بپرداز تا از       90:  به آن مرد گفتم    .جايي برود 

 خوراندي  به آن فرد ربا    !اي مقداد :  فرمود ، عرض كردم  ه را به رسول اهللا    ألوقتي اين مس  
  ).10924ح : تا ي، بيبيهق(

مـسيب و     خود روايت كرده است كـه ابـن        مصنفدر  ) 211متوفي  (جافظ عبدالرزاق   . 2
  :اند عمر گفته ابن

ديگري داشته باشد تا زمان معلوم و قسمتي را در زمان حال بپردازد             ة  كس حقي بر عهد    هر
  ).569، ص 2ح : ق1418سالوس،  (ست اكند رباها  و قسمت ديگر را ر

 بن ثابت نقل شده اسـت كـه وي از ايـن عمـل نهـي كـرد                  وايت ديگري از زيد   در ر . 3
  ).569 ص :همان(

  :است نقل كرده أموطامام مالك در . 4
 از  پـيش بـدهكاران   . انجام داده و مبلغ شيء فروخته شده را طلبكار شده         اي    هشخصي معامل 

. دكنـ  دريافـت    ي نقد را ببخشد و بقيه را    ها  اند كه قسمتي از ب      سررسيد به وي پيشنهاد كرده    
كـنم ايـن را بخـوري          به تو امـر نمـي      : وي گفت  .از زيد بن ثابت پرسيدم    : گويد  طلبكار مي 

  ).267، ص 2ج : ق1422امام مالك،  (و به ديگران بخوراني) كنيتملك (
  :گويد  ميموطاشارح 

أ، موطـ  (كند   از تصرف در آن منع نمي      ، زيرا اگر مباح باشد    ؛ معناي اين عبارت تحريم است    
  ).177، ص 7ج : ق1425

  .آن نقل كرده كه شبيه همين روايت است  مالك روايت ديگري را نيز بعد از
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  مسألهشيعه در آراي فقيهان 
  :كنيم له ابراز شده است ذكر ميأ كه در مسآرايي راترين  مهم

  :فرموده الكافياب ابوالصالح حلبي در كت. 1
قسمتي از بدهي را    : گويدبطلبكار به وي    داري به كسي داشته باشد و        كسي بدهي مدت   هر

  انجام دهد صحيح است و مقـداري كـه            را كار فوراً بپرداز تا باقي را به تو ببخشم و او اين          
زاده  واعـظ (كند تواند بعد آن را مطالبه         براي بدهكار حالل است و طلبكار نمي       ،اسقاط شده 
  ).438ص : ق1420خراساني، 

  :اند  فرمودهسرائردر ادريس   و ابننهايهشيخ در . 2
ديگري داشته باشد و مقداري از آن را كم كنـد بـه هـر               ة  داري بر عهد   هركسي بدهي مدت  

  ).441  و428ص : همان(ميزان باشد و بقيه را فوراً مطالبه كند، اين عمل جايز و حالل است 
  : فرمودهقواعدعالمه در . 3

دار بـا پانـصد درهـم نقـد فاسـد            هزار درهم مدت  ة  اگر صلح را به بيع ملحق كنيم، مصالح       
  .خواهد بود

  :محقق ثاني در شرح آن گفته
 ،يمكردست و اگر صلح را به بيع ملحق  ادر قالب بيع مستلزم ربا  اي      هزيرا انجام چنين معامل   

تر اين است كه صلح بـه بيـع ملحـق         ولي قول صحيح   ؛ خواهد بود  رباهم  اي    هچنين مصالح 
  .)447ص : همان (نيست

  . بوداي بدون اشكال خواهد المان اماميه صلح عقد مستقلي است، چنين معاملهچون نزد ع
  : فرمودهدروسشهيد در . ، به صحت چنين صلحي تصريح كرده استتحريرعالمه در . 4

   اگر بر سر دصـورت   به و   كندن موجل به اين نحو مصالحه كند كه قسمتي از آن را اسقاط              ي 
 صـورت   بـه اصـحاب نيـز     .  از همان جنس نباشد     صحيح است در صورتي كه     د،حال درآور 

  ).331، ص 3ج : تا عاملي، بي (اند ق قول به جواز را ذكر كردهطلم
  : وجود داردبارهسه احتمال در اين 

  ؛صلح را معاوضه ندانند. 1
  ؛ربا را مختص به بيع بدانند. 2
  .مقداري كه از بدهي كاسته شده است را در برابر حلول قرار دهند. 3

شـهيد  ة  وي ايـن فرمـود    .  احتمال اول و سـوم را رد كـرده اسـت           ،فتاح الكرامه مصاحب  
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دانـد     را به اين سخن آنان ناظر مي       )اند   مطلق ذكر كرده   صورت  بهرا  جواز   قول به    ،اصحاب(
بـا رضـاي دو طـرف     ن موجل را حال كنند به اين نحـو كـه قـسمتي را   ياگر د«: اند  كه گفته 
  .»صحيح استكنند، اسقاط 

 ديگـر   هـاي   با و بسياري از كتـ     تبصره و   تحرير و   شرايع  و سرائر  و انتصارارت در   اين عب 
  ).830، ص 12ج : ق1418عاملي،  حسيني (آمده است

، احتمـال اولـي كـه در كـالم           نيست و عقدي مستقل است     دها عق ديگرچون صلح تابع    
  . قابل پذيرش نيستشهيد وجود دارد،

  : فرموددروسشهيد در . 5
 زيـرا   ؛ احتمال دارد باطل باشـد     ،با هزار درهم حال مصالحه كند      دار را  مدتاگر هزار درهم    

 بله اگر هزار درهـم      . مگر با اسقاط او    ،شود  در معناي اسقاط مدت است و مدت ساقط نمي        
  ).832ص : همان ( جايز است،را بپردازد و هر دو راضي شوند

 ،له صلح جاري بـدانيم     و از آن جم    هاد اگر ربا را در تمام عق      . عقدي مستقل است   ،صلح
  .الزم است مصالحه به كمتر صورت گيرد و مصالحه به مساوي جايز نخواهد بود

 ماننـد   ؛انـد   له نـشده  أمتعرض اين مـس   يهان   تعدادي از فق   ، شد وجو  جستجا كه    تا آن . 6
، فاضـل هنـدي در   لمعه، شهيد در البرهان و همجمع الفائد، محقق اردبيلي در   مسالكشهيد در   
شـيعه  ان  فقيهـ فقيهي بـين    چنين  هم. رياض المسائل  و   حدائق، محدث بحراني در     مكشف اللثا 

  .ه باشداي حكم كرد هبطالن چنين مصالحبه طور قاطع  نيافتيم كه به
  :اهللا گلپايگاني فرموده آيت. 7

دار بدهكار  چند درهم مدتكه   ايندار به قسمتي از آن مصالحه كند، مانند        اگر بر ديني مدت   
صورت حال مصالحه كند، اشكالي ندارد؛ در صورتي كـه غـرض،           ا به نصف به   باشد و آن ر   

ها متعارف است؛ اما غرض آنان نبايد           گونه مصالحه  اسقاط زياده و ابراي آن باشد كه در اين        
  ).406ص : ق1413گلپايگاني، (معاوضه بين ناقص و زايد باشد 

موزون و طال و نقره ابراز فرموده        مكيل و    باره سيستاني نيز نظير همين نظر را در       اهللا  آيت
  جايز دانسته است    بر صلح، بيع به كمتر را به مديون و غيرمديون         افزون  و در غير اين موارد      

  ).329: ق1415سيستاني، (
  : نيز چنين است عبارت امام

 دار به مبلغ كمتر با تراضي طرفين جايز است و اين همان است كـه                ين زمان تعجيل د
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دار كـردن ديـن حـال جـايز          زمان ما، به نزول معروف است؛ اما زمـان        در زبان تجار    
    كـردن مبلـغ نيـز جـايز نيـست          دار در مقابـل زيـاد       يـن مـدت   نيست و افزودن زمان د

  ).649ص : 1380خميني، (

  هألعامه در مس فقيهان اقوال
دهنـد و     ضع و تعجل حكم مي     مشهور آنان به عدم جواز    : اند   اهل سنت دو دسته    عالمان

  .دانند روهي هم آن را جايز ميگ

  مخالفانقول 
 وصـول   برابـر كـه كاسـتن از بـدهي در           به دليل ايـن    ،اهل سنت ة فقيهان   قسمت عمد . 1

اي از آنـان      ه  عـد . اند   آن حكم داده     به عدم مشروعيت   ،دانند  زودتر از موعد را مصداق ربا مي      
م، سـالم، حـسن، مالـك،       عمر، سعيد بـن مـسيب، قاسـ        عبارتند از زيد بن ثابت، ابن     فقيهان  

ص : ق1418سالوس، ( *نهايالشعبي و جمهور فق عينيه، ابوحنيفه، اسحق، شافعي، ثوري، ابن
  : اين دسته عبارت است ازادله). 569

  كنند ي منع ميل كه از چنين عمهاي ت رواي.أ
مـسيب و    از ابـن   آنچـه     ماننـد  ها  تاز اين رواي  اي    هدست.  را مالحظه كرديم   ها  تاين رواي 

اكي از قـول    حـ كـه      اين هم سندشان ضعيف است و هم     ،  عمر و زيد بن ثابت نقل شدند       ناب
نفـسه حجـت     كنند و نظـر صـحابه فـي          حكايت نمي  اند و از قول يا عمل رسول          صحابه
  . حكايت كننداز قول رسولكه   اين مگر،نيست

  . نقل شده كه آن هم سندش ضعيف استفقط يك روايت از حضرت رسول

  قياس. ب
در قرض ربـوي زيـاده در مقابـل زمـان قـرار      .  استگونه زياده در قرض ربا و حرام هر
. شود  به مقدار زياده افزوده مي،تر در نظر گرفته شود رو هر چه زمان طوالني از همين ؛  گرفته

ع و  ضـ در  . بيفـزايم مـدت   بـر    تا   بيفزامبلغ را   : گفت   طلبكار به بدهكار مي    ،در رباي جاهلي  
                                                      

الدين ابن الفرج عبـدالرحمن بـن        شمستأليف   ،الشرح الكبير علي متن المقنع     اين گروه در كتاب   كامل  اسامي   *
 .است آمده 3 ، صسوم المقدسي، جزء قدامة
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شـود و در مقابـل از مقـدار           از زمان كاسته مي   جا    اين. افتد   اتفاق مي  هألتعجل عكس اين مس   
 يكـي   أله ماهيت هـر دو مـس      ،به هر حال  ). 144، ص   2ج  : ق1415رشد،    ابن (كاهند  دين مي 
اين همان قيـاس فقهـي اسـت        . دهند  مقداري از وجه را در مقابل زمان قرار مي        ؛ يعني   است
  : چنين استمقنع بر متن ح كبيرشرعبارت . دانند عامه آن را جايز مي كه

 ؛دهد و بيع حلول جايز نيست       كاهد در مقابل كاستن زمان قرار مي        طلبكار مقداري را كه مي    
قدامـه،   ابـن  (جل بدهدؤگونه كه جايز نيست ده درهم حال را در مقابل بيست درهم م       همان
  ).13؛ سرخسي، ج 3، ص 3ج : تا بي

  : استمالك نيز گفته
دار از  زد ما در آن اختالفي نيست، اين است كـه اگـر مـردي دينـي مـدت     امر ناپسندي كه ن 

ديگري طلبكار باشد و طلبكار نزد او بيايد و مقداري از بدهي بكاهـد و از بـدهكار طلـب                    
. افزايـد   اندازد و طلبكار به مبلغ مي       كند، نزد ما به منزلة كسي است كه دينش را به تأخير مي            

  ).410ص : ق1422مالك بن انس، ( نيست اين همان ربا است و در آن شكي
 زيرا مورد بحـث مـا       ؛الفارق است  اين قياس مع  : دادپاسخ  توان چنين     به اين استدالل مي   

: ق1415رشـد،     ابـن  ( قياس شبه است   ،اين قياس كه     اين  بر ؛ افزون عكس رباي جاهلي است   
. ننـد دا   اهل سنت قياس علـت را حجـت مـي          عالمان نه قياس علت و خود       )116، ص   2ج  

 امري را علت حكم تشخيص دهـد و ايـن           ،قياس نزد آنان در صورتي حجت است كه فقيه        
 ؛علت را در موضوع ديگري غير از موضوعي كه در لسان دليل شرعي وارد شده است بيابد                

 كاسـتن از    برابر افزايش زياده و كاهش مدت در        برابرصرفاً بين افزايش مدت در      جا     اين اما
سـت و ربـا      ا  ربا ،تحريم شده  آنچه    كه پذيرند  مي همه   .ت وجود دارد  مقداري از بدهي شباه   

 پس علـت مـشتركي وجـود نـدارد و قيـاس بـين            ؛يعني افزايش مبلغ بدهي در مقابل مدت      
بخـش فرهنگـي     (داننـد   دو قياس شبه خواهد بود كه خود عامه نيـز آن را حجـت نمـي                اين

  ).326ص : 1381 قم، ة علميةجامعه مدرسين حوز

   مجوزانهاي تمشهور به روايپاسخ . ج
ضـعوا و   «: نقل شـد و خطـاب بـه يهـود فرمـود            كه از حضرت رسول   را  روايتي  . 1

 ممكن است بـر حكـم خاصـي         ،اگر اين حديث صحيح باشد    : اند   داده پاسخچنين  »  تعجلوا
توان آن را عموميت بخشيد؛ زيرا امر حضرت خطـاب بـه يهـود اسـت كـه                   كه نمي داللت كند   
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 گـاهي   ،كاهند   پس آنچه را مي    ؛)161 ،)4( نساء(» كردند  آنان رباخواري مي  «:  فرموده خداوند
انـد و ايـن قابليـت انطبـاق بـر             ي است كه از مردم گرفته و بـه باطـل خـورده            واز اموال رب  

  .مسلمانان را ندارد
شما : فرمود   حضرت خطاب به آنان مي     ،صورت  زيرا در اين   ؛اين توجيه بدون دليل است    

 مقاومـت در برابـر      وضـعيت تـوان   ن    ديون خـود را نداريـد و يهـود در آ          گيري   حق بازپس 
 چون شكست خورده بودند و حضرت دستور اخراج آنان از مدينـه را              ؛حضرت را نداشتند  

رشـد نيـز     ابـن  .بر چنين توجيهي وجود نـدارد     اي    ينه هيچ قر  ،در اين نقل  . صادر فرموده بود  
  ).116ص : ق1415رشد،  ابن ( است  دانستهقياس شبه با اين حديث را دليل رد آنة معارض
كنـد و نظـري        اما هنگـامي كـه اجتهـاد مـي         ؛ دارد بسياري عظمت   عباس  ابن: اند  گفته. 2

  .توان نظر وي را ناديده گرفت كند مي برخالف صحابه ابراز مي
 نقـل   به استناد روايتي كـه از حـضرت رسـول   عباس ابن زيرا ؛اين نيز نادرست است 

  .استداشته را ابراز  اين نظر ،كرده
3 .        دليل ديگر اين گروه اين است كه صاحب دپس  ؛ن موجل استحقاق معجل را ندارد     ي 

 معاوضـه  ، عقد صـلح ، بنابراين؛ حق قرار دهيم   ي استيفا باعثممكن نيست چنين صلحي را      
 و فـروش پانـصد واحـد        شـود   شمرده نمي  زيرا زمان مال     ؛بر زمان است و اين جايز نيست      

  ).4346ص : ق1418زحيلي،  (ابل هزار واحد جايز نيستپولي در مق
نـد  توا   از سررسيد نمي   پيش گرچه صاحب دين موجل      .اين دليل نيز قابل پذيرش نيست     

 استحقاق آن را دارد و   ، اگر بدهكار به ادا راضي شد و وي پذيرفت         دين خود را مطالبه كند،    
داري را هبه يا ذمـه بـدهكار را    البته با اين فرض كه طلبكار مق  ؛ چنين است  ألهدر فرض مس  

  .رو معاوضه بر سر مدت هم در كار نيست  از اين؛كند ابرا مي
 دليل معتبري ارائـه     ،دانند  عامه كه چنين صلحي را جايز نمي       فقيهان   مشهوركه     اين نتيجه

  . اهل سنت بوده و هستالمان بين عألهاصلي آنان شهرت اين مسة اند و گويا پشتوان نكرده

  انموافققول 
ايـن گـروه عبارتنـد از      . داننـد   ع و تعجل را صحيح مـي      ض ،عامه فقيهان   ازديگر  گروهي  

رشـد،   تيميـه، ابـن     ابوثور، زفر، ابـن    )3، ص   3ج  : تا  قدامه، بي   ابن (سيرين، نخعي، حسن،   ابن
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  .داند عباس نيز آن را صحيح مي ابن. قيم و احمد بن حنبل در قول دومش ابن
  :شود  اين گروه ذكر ميادلّه

نقل شـد و در     تر    پيشوا و تعجلوا كه     ضع:  خطاب به يهود   حضرت رسول ة  فرمود. 1
 روايت سنت، سند اين نتيجه اين شد كه گروهي از اهل. مورد سند آن هم نكاتي را متذكر شديم

  .اند  حديث را رد كرده، ولي گروه ديگر به دليل معارضه آن با قياس شبه؛دانند را ضعيف مي
  :تهتيميه گف ابن. 2

صـورت    صلح دين موجل به مقدار كمتر حال صحيح است و اين روايت احمد است و بـه        
  ).396ص ، 5ج : ق1408تميمه،  ابن(يك قول از شافعي هم نقل شده است 

  :قدامه گفته ابن. 3
 ؛ جداگانـه جايزنـد  صـورت  بـه تعجيل و اسـقاط هـر دو   : سيرين چنين باشد  شايد دليل ابن  

 بـه   پيـشين بـدون توافـق      گونه كه اگـر     همان ؛دو هم جايز خواهد بود      جمع بين آن   ،بنابراين
  . جايز خواهد بود،كار دست بزنند اين

 دليل معتبـري    انعانم: داوري كرد گونه   توان اين   ن مي ا و مجوز  ة مانعان ادلة  بعد از مالحظ  
 ،ن آوردنـد  ادليل مهمي هم كـه مجـوز      . دليل آنان قياس است   ة  اند و عمد    بر منع اقامه نكرده   

 ،اگر تضعيف اين گـروه را بپـذيريم       .  بود كه گروهي آن را تضعيف كردند       عباس  ابنروايت  
كـرد  ن قرار خواهد گرفت و با آنان تعارض خواهـد           عا مان هاي  تاين روايت در رديف رواي    

 كـه بـه     كنـيم صورت بايد به قواعد عامه رجوع        در اين .  اسقاط هر دو دسته است     ، نتيجه كه
  . صحيح خواهد بودمقتضاي آن اين معامله

  ها  تشده در رواي ضوابط تعيين
 گذشته را مـرور     هاي   روايت    ضابطه و قيدي آمده است يا نه؟       ، باب هاي  تآيا در رواي  . أ
 عنوان صلح نيامـده اسـت       ، در روايت  چون(مادامي  : در دو مورد اين قيد آمده بود      . كنيم  مي

محمد بن مـسلم    ة  در صحيح يكي  »  بيفزايد  به اصل سرمايه چيزي     كه )صلحي صحيح است  
. مسلم با سند ديگـر دانـستيم  ة  كه آن را تكرار همان صحيحدعائم االسـالم و ديگري روايت    

،  حال پرداختصورت بهبدهي  زي اروشن است كه زياده در صورتي متصور است كه قسمت
ل ري زياد شود كه بر اصـ      قد مبلغ باقي مانده به      ، بر مدت  ، و افزون  شود زودهفو مدت بقيه ا   

 اما در صورتي كـه  محقق شود؛با ر يكي از مصاديق بارز    ،صورت نيدر ا . يابدسرمايه فزوني   
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 هرگز چنين   كند،نظر    حال پرداخت شود و طلبكار از بقيه صرف        صورت  بهبدهي   قسمتي از 
  :جه كردبايد تونيز  كه بسيار مهم است يديگرة  به ضابط.مشكلي پيش نخواهد آمد

 داننـد    جـاري مـي    ها  ه بلكه آن را در تمام معاوض      ؛دانند  يع نمي  ربا را مختص به ب     ،مشهور
 ، يكي از شرايط صحت صـلح      ،صورت در اين  *).827، ص   12ج  : ق1418حسيني عاملي،   (

گونه كه بيع و قرض ربوي حرام و ممنوع هـستند،             همان ، بنابراين ؛ست ا بودن آن از ربا    سالم
  .استصلح ربوي نيز حرام 

   معامله است يا مفاد معامله؟ و تعجل عنوانضعآيا . ب
ع و تعجـل  ضيابيم كه در دو روايت   در مي، كه ذكر شد  هاي  ترواي مجدد در ة  با مالحظ 

  :آمده بود
  .نعم:  فقط فرمودپاسخابان كه اين عبارت در متن سوال آمده بود و امام در ة مرسل. 1
: ر فرمـود  نـضي   نقل كرده كه به يهـود بنـي         از حضرت رسول   عباس  ابنروايتي كه   . 2

 أله مرجـع اصـلي در مـس       ، كه به دليـل صـحت سـند        ها    تر رواي ديگاما در   ؛  ضعوا و تعجلوا  
بن يزيد مصالحه مطرح شـده بـود و در           در صحيحة عمر  . خورد  اين اصطالح به چشم نمي     ،هستند

  .استتي ندارد و مفاد آن مورد نظر يروايت زراره نيز ضع و تعجل نيامده بود؛ پس اين عنوان مدخل
   هست يا نه؟نيدهبه، بيع  و ار ناظر به معامله خاصي چون صلح، ابهاي تآيا رواي. ج

بايد روشن شود كه آيا الزم است مفاد مزبور در قالـب يكـي از               . دارد اهميت   ألهاين مس 
 مبلغ مورد توافـق را پرداخـت بـدون          ،بدهكاركه     اين رفصورت گيرد يا صِ   پيشين  عناوين  

  :شود؟ توجه به چند امر ضرورت دارد اش بري مي ين ذمهقصد هيچ يك از اين عناو
 اما ابرا   ؛يم نياز دارد  غرصلح و ابرا در اين است كه صلح به قبول           هاي    يكي از تفاوت  . 1

  . استعهبه و صلح عقد هستند و ابرا ايقا. هبه نيز نيازمند قبول است. نيازمند قبول نيست
 حق رجـوع نـدارد بـه        ، كرده ،صي كه ابرا   شخ ،در ابرا : تفاوت ديگري نيز وجود دارد    . 2

: ق1394نجفـي،   (خالف صلح كه دو طرف، حق اقاله يا جعل خيار و فسخ بعد از آن را دارند                  
  ).232، ص 26ج 

 فقـط اعتبـارات     . و هـر سـه ايقـاع هـستد         ،عفو و اسقاط و ابرا يكي     كه     اين ظاهر امر . 3
                                                      

*   ايـضاح النـافع  ، المهـذب البـارع  ، دروس، ايـضاح د، شيخ، قاضي، وي اين مطلب را از محقق اردبيلي، سي ،
 . نقل كرده استالشرايع ، والمسالك، الروضه
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 مال در نظر گرفتـه شـده و در          ، و در اسقاط   ، بخشنده مالحظه شده   ،در عفو . استگوناگون  
: ق1409شـيرازي،   (نظر قرار گرفته اسـت       اش بري شده مد     ابرا، معفو عنه يعني شخصي كه ذمه      

  ).172، ص 52 ج
هنگام مواجهه بـا     جواهر الكالم  و صاحب    دروسبزرگواري همانند شهيد اول در      يهان  فق
ن موجل با مبلغ    يدة  مصالح كه   اين اند و آن    م گرفته  مورد بررسي ما يك مطلب را مسلّ       ألهمس

هـا   ه زيرا ربا مختص بيع نيـست و در تمـام معاوضـ   ؛ست ا مصداق ربا، حالصورت  بهكمتر  
 ايـن   ،از طرفـي  . اند   عامه است كه به منع آن فتوا داده        و اين همان پندار عالمان    . جريان دارد 

براي توجيـه   . كند  اند كه به صحت چنين امري حكم مي          را مالحظه كرده   هاي  ترواييهان،  فق
دليـل ايـن    .  بلكه در معنـاي ابـرا اسـت        ؛صلح معاوضه نيست  جا    اين: اند   گفته ها  تاين رواي 

اتـرك الـشطر و    : اند كه به كعب بن مالك فرمود         دانسته حضرت رسول ة  توجيه را فرمود  
، 26ح  : ق1394نجفـي،   (كـن   و باقي را دريافـت      ها،    قسمتي از دين خود را ر     : اتبعه بالباقي 

  ).839، ص 12ج : ق1418حسيني عاملي،  (اترك الشطر معنايش ابرا است. )232ص 
ند نه  اد   صلح را عقد مستقلي مي     ،اماميهة فقيهان    همانند قاطب  ، گفتيم كه شهيد اول    تر  پيش

 چگونه فرموده صلح معاوضـه نيـست و در معنـاي ابـراء              ،صورت  در اين  .دها عق ديگرتابع  
 صـلح را عقـد مـستقلي        ،گرچـه شـهيد اول    : ه كنـيم  كالم شهيد را توجيـ    كه     اين است؟ مگر 

صلح مراد نيـست، و     و به واقع    كار رفته     در اين مورد لفظ صلح از روي مسامحه به         ،داند  مي
بـه  .  بيان شده  )اترك الشطئ (روايت مذكور با تعبير      گونه كه در    همان ؛مراد حقيقي ابرا است   

صـورت   به ايـن  جا     اين لحه در سزاوار است صورت مصا   : همين دليل است كه شهيد فرموده     
مـصالحه  :  زيرا اگر بگويـد    ؛كنم با تو هزار درهم را در مقابل پانصد درهم           مصالحه مي : باشد
  .شود  معاوضه مي،كنم هزار درهم را در مقابل اين پانصد درهم مي

 همچنين گرچه قبول را     وي.  تفاوت بين اين دو تعبير را نفي كرده است         ،جواهرصاحب  
ـ         انياز به قبول را     جا    ، اين داند  نميدر ابرا شرط     يابـد  ق  قرب دانسته است تا عقـد صـلح تحقّ

  ).232، ص 26ج : ق1394نجفي، (
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  هألتحقيق در مس
  :شدن حقيقت امر توجه به دو مطلب الزم است براي روشن

  ؛معنا و حقيقت ربا. 1
  .ها مفاد روايت. 2

  معناي ربا. 1
ربـا  : زاد و نمـا، همچنـين    : اي  يربو يءربا الش «:  لغت به زياده معنا شده     هاي  باربا در كت  

 ؛)126، ص   5ج  : ق1408: منظـور   ابـن  (»كل ما ارتفـع مـن االرض      : ةزاد بالربا و الربو   : المال
 يعنـي   ةربـا المـال و ربـو      : گوينـد    مـي  ،شـود   مـي افـزوده   يعني هنگامي كه مال به سبب ربا        

  :گويد راغب مي. هايي كه در زمين وجود دارد بلندي
راغـب،   (» في الشرع بالزيادة علي وجه دون وجه       خصعلي رأس المال ولكن     ه  لزيادالربا ا «

  ).ماده الربا
  .تعبير شده استاي  ه خاص و نه هر زيادة  ولي در شرع به زياد؛شدن سرمايه است ربا زياد

 و النمـو    هبرخي ربا را به معناي الزيـاد      . معناي اصطالحي ربا نيز نظير معناي لغوي آن است        
ربـا ايـن اسـت كـه فـردي          . است كه جايز نيست   اي    ه   زياد قصودكه روشن است م    ندا  گرفته

در اشـياي ربـوي     كه     اين يا) رباي قرضي . (مبلغي به ديگري قرض دهد تا از او بيشتر بگيرد         
توجه به معاني ربا مبين اين حقيقت است        . چيزي را با چيز ديگر مبادله كند تا زيادتر بگيرد         

طلبكـار از بـدهي خـود       جـا      ايـن  . ربـا نيـست    يابد،  مي بحث تحقق    موردمسأله  در   آنچه   كه
 بـا پـذيرش ايـن       .شـود   مـي  ربا موضوعاً منتفي     ، بنابراين ؛گيرد  كاهد و زمان را ناديده مي       مي

 برطـرف   ،اند  اماميه در اين زمينه كرده     فقيهان   عامه و برخي   فقيهان    تمام اشكاالتي كه   ،مطلب
در صورت  . مشكلي وجود ندارد  ) مبناي اهل سنت  (نيم  اگر صلح را فرع بيع هم بدا      . شود  مي

واهللا (شـايد   *.يـست  صلح ربوي ن، نيز صلح مورد بحثها هتعميم تحريم ربا به تمام معاوض    
 ،نـد  ا كردن مدت را تجويز كـرده   كاستن از مبلغ در مقابل كوتاه،ها تروايكه    اين علت) العالم

 مـسأله بودن   امري مشروط است به واقعي     است كه جواز چنين      روشن البته   ؛همين امر باشد  

                                                      
 كيلـو گنـدم     90تـوان بـا       ماهه را نمي    كيلو گندم به سررسيد سه     100مگر در كاالهاي ربوي، مثالً مصالحه        *

 .دصورت نقد مصالحه كر به
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  . بوداي صوري براي فرار از ربا ترتيب دهند، جايز نخواهد  و در صورتي كه دو طرف، معامله

  ها تمفاد رواي. 2
  :گيريم  را جداگانه در نظر ميها ترواي

فـالن  : كنـد  طلبكار به بدهكار پيشنهاد مي: در صحيحه محمد بن مسلم سؤال شده بود    . أ
كار  ايناشكالي در   :  فرمود امام. نظر كنم  ات را نقدي بپرداز تا از بقية آن صرف          از بدهي مقدار  
و هم  )  هستند گفتيم عفو و اسقاط نيز به معناي ابرا       (هم با ابرا    » نظر كردن  صرف«تعبير  . بينم  نمي

 بـدهي   .بـا صـلح هـم تناسـب دارد        .  البته با ابرا بيـشتر سـازگار اسـت          سازگار است؛  با هبه 
  .پذيرد ميكند و طرف مقابل هم آن را  صورت حال مصالحه مي دار را با مقداري كمتر به مدت
  .ابان نيز مفادش شبيه صحيحه محمد بن مسلم استة مرسل. ب
عمر بن يزيد .  با لفظ صريح مصالحه مطرح شده استمسألهدر روايت عمر بن يزيد . ج
. پرسـيدم » ثـم صـالح عليـه     «گويد از حضرت در مورد مردي كه ضـامن ديگـري شـده                مي

 البته اين داللت بر ايـن  ؛بر آن مصالحه كرده است ندارد    آنچه    وي حقي جز   :حضرت فرمود 
پرسيد كـه اگـر در قالـب صـلح انجـام            كننده    سؤال. قالب صلح مشروع است   فقط  ندارد كه   

روشن اسـت كـه صـلح در        . بان حصر نيست  ز جوابزبان سؤال و    .  چه حكمي دارد   ،گيرد
  .ابراء و اسقاط را داردة ديفامورد  اين

يمي هـذا   غراكفوني  « آمده بود كه     ، جاريه وارد شده بود    بارهكه در ه  در روايت صحيح  . د
و نيز با هر سه امر يعني صلح، ابـرا،          » سود براي شما باشد   » « عليكم فهو لكم   تو الذي ربح  

كـه بـه   داري قـ بـا م   وي اين باشد كه طلب خـود را     مقصودممكن است   . هبه سازگار است  
 ايـن باشـد كـه    قـصود  همچنين ممكن است م.كنم شخص اول بدهكارم با شما مصالحه مي     

روشن است كه اين تعبير نيـز در كـالم          . كنم  شما را بري مي   ة  بخشم يا ذم    بقيه را به شما مي    
  . بلكه در سؤال سائل مطرح شده بود؛ نيامده بودامام
نيز گرچـه  » طر و اتبعه بالباقياترك الش « به كعب بن مالك      حضرت رسول ة  فرمود. ه

 امر تعبدي   ،دستور حضرت .  از همه با ابرا سازگار است      ر بيشت ،با هر سه عنوان تناسب دارد     
 ؛ناچار به پذيرش مقدار كمتر به جـاي كـل طلـبش باشـد             ) طلبكار(حديد   نيست كه ابن ابي   

ة  ذمـ  ،ه شود  هنگامي كه مقداري كمتر هم به او داد        ،داشتاصرار  بلكه چون وي بر دريافت      
 ، اسـت  داند كه چون زمان سررسيد فـرا نرسـيده    وي مي.كند  باقي بري مي  دربارهبدهكار را   
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  . بايد به مقدار كمتر قانع باشدوا دارد،حق مطالبه ندارد و اگر طرف مقابل را به پرداخت 
اصراري  بر يك عنوان خاص مانند صلح        ،ها  تتوان گفت كه رواي      مي گيري  نتيجهدر يك   

هـاي    اند چه در قالب صلح انجام شود و چه در قالـب             را تاييد كرده   مزبور بلكه مفاد    ؛دندارن
 عبـاس   ابـن از روايت   . هستندديگري مانند ابرا و هبه كه عفو و اسقاط نيز عبارت ديگر ابرا              

  .شود كه از طريق عامه نقل شد نيز همين امر استفاده مي

  بيع دين به مبلغ كمتر
صـورت نقـد در      بـه ) موجـل (دار    عروف است و فروش دين مدت     اين مسأله به تنزيل م    

ايـن  . شـود  التفاوت دو مبلغ، نزول گفتـه مـي         به ما به  .  است نيدمقابل مقداري كمتر از مبلغ      
صورت گسترده به آن پرداخته       هاي فقهي به     است كه در كتاب    نيدمسأله، يكي از موارد بيع      

بيـع  . 2 بـه مـديون؛      نيدبيع  . 1: و صورت است   هم داراي د   نيدخود موضوع بيع    . شود  مي
دماهيت مسأله مورد بررسي در اين نوشتار بـا صـورت اول يعنـي بيـع     .  به شخص ثالث  ني
دبه مديون يكسان است؛ بنابراين، بيع        ني دبه غيرمديون به موضوع ربطي ندارد و از اين          ني 

 خالصة نظر فقيهان در مورد بيع       جا  اين. نظر مسأله تنزيل اعم از موضوع ضع و تعجل است         
ددر مورد بيع نظرات ترين   عمده.شود  موجل ذكر مينيدموجل از اين قرار استن ي:  

صـاحب  ادريس، عالمه،     مانند شهيد اول، ابن    ؛دانند  آن را جايز نمي   يهان  گروهي از فق  . 1
 اين  ادله .)34، ص   11ج  : ق1418عاملي،   حسيني (شرايع محقق در    ،دروس، شهيد در    حدائق

  :گروه عبارت است از
تـوان قبـل از حلـول          اجماعي كه در بيع سلف وجود دارد كه مبيع را در بيـع سـلم نمـي                 .أ

  ؛)35 ص :همان (فروخت اجل
  .پاسخ اين است كه تعدي از مورد اجماع به مورد ديگر درست نيست  
كـار مالـك    طلب: شود جـواب     از سررسيد نمي   پيش موجل مالك چيزي     نيدطلبكار در   . ب

  .بدهكار قرار داردة ديني است كه در ذم
بـه  چـه    ؛انـد    از سررسيد قائل شده    پيشموجل   هم به جواز فروش   يهان  بسياري از فق  . 2

، شهيد اول و ثـاني در      مختلف و   تذكره مانند عالمه در     ؛مديون فروخته شود و چه به ديگري      
چـون  كه   اين دليل جواز).34ص : همان (،مسالك، محقق اردبيلي و شهيد ثاني در  شرح لمعه 
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ماننـد و شـامل ايـن     دليل معتبري بر منع نداريم، عمومات صحت بيع از معارض سـالم مـي   
كنـد كـه بـراي رعايـت اختـصار از             دو روايت نيز بر اين مطلب داللـت مـي         . شود  مورد مي 
  ).347، ص 18ج : تا حرّ عاملي، بي (شود خودداري ميها   آن بهپرداختن 

 آن را   ،داننـد    كساني هم كه بيع دين موجل را صـحيح مـي           :م اين است  سلّيكي از امور م   
 زيـرا در    ؛ نه در مقابل دين ديگر     ،دانند كه دين به مبلغ نقد فروخته شود         جا مي  مخصوص آن 

  .شود كه ممنوع است ن ميي مصداق بيع دين به د،صورت اين
 برخـي بـه جـواز بـه         ،ددانن  مي  از سررسيد را جايز    پيش موجل   نيد كه بيع    نيهايبين فق 

  محقق ثـاني   ،)المذهب( براج، ابن ،)النهايه ( مانند شيخ طوسي   ؛اند  مبلغ كمتر نيز تصريح كرده    
  . محقق اردبيليو

ج  (،منهاج الصالحين محقق خويي در      مانند ؛اند  دادهفتوا  معاصر نيز به جواز      فقيهان   برخي
 :ق1415سيـستاني،    (سيـستاني  ،)67، ص   2ج  : ق1413گلپايگاني،  (اني  يگ گلپا ،)173، ص   2

  فاضـل لنكرانـي،    اهللا  آيـت ،  )249، ص   1ج  : 1380خميني،   (، امام خميني  )279، ص   2ج  
المـسائل،    مكارم شيرازي، رساله توضيح    ( مكارم شيرازي،  اهللا  آيت )303فاضل لنكراني، ص    (

  .)211ص : 1376ايزدي،  ( صاحب عروه،)2420مساله 
توان بـه صـحت    بزرگ مي فقيهان ايون و فتاا مجوزدلهان و  امانعة  با توجه به ضعف ادل    

كنيم كـه هماننـد       نيز يادآوري مي  جا    اين. فروش دين به مديون به مبلغ كمتر اطمينان داشت        
 زيرا هرگونه ؛براي رباخواري نباشداي  هموارد ديگر تنزيل در صورتي صحيح است كه وسيل 

 . غيرمشروع است،استفاده قرار گيرد حيله براي رباخواري مورد صورت صوري كه بهة  معامل
  :توان چنين استفاده كرد از آنچه در مورد بيع دين به مبلغ كمتر ذكر شد مي

يكـي از  » ضـع و تعجـل  «داننـد، مـسأله     فقيهاني كه بيع دين به مبلغ كمتر را جايز مي       . 1
جواز آن  صورت، هم از باب جواز بيع دين به مبلغ كمتر، به             در اين . مصاديق آن خواهد بود   

  .كنيم و هم از باب وجود ادله خاصي كه ذكر شد حكم مي
دانند، در مسأله ضع و تعجل بـه دليـل            فقيهاني كه بيع دين به مبلغ كمتر را جايز نمي         . 2

  .كنند كه اقوال آنان گذشت  وجود نصوص معتبر به جواز حكم مي
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  تخفيف در مبلغ بدهي در متون حقوقي
هاي   كتاب. اند   نپرداخته مسأله متون حقوقي به اين      كرده، وجو  جستجا كه نگارنده     تا آن 
از نويسندگان مطرح در حقوق مدني، حقوق تعهدات، مباحث مربوط به صلح، بيع،             فراواني  
 ، ولي هيچ مطلبي كه به اين موضـوع اشـعار داشـته باشـد          ؛ شد وجو  جست ... و نيدقرض،  

توجه  با. به اين امر اذعان داشتند  كهحقوق نيز مشورت شد   متخصصان  با برخي   . يافت نشد 
 ، بپردازند و با اسـتفاده از متـون فقهـي          مسأله الزم است حقوقدانان به اين       مسأله،به اهميت   

  .كنندمطالب مربوط را تدوين و وارد متون حقوقي 

  گيري نتيجه
دار در برابر كاسـتن از         مدت نيدالسند داللت بر جواز تخفيف        متعدد صحيح  هاي  ترواي
» ضع و تعجـل    «هاي  تهاي روايي شيعه وارد شده است كه به رواي          سررسيد در كتاب  مدت  

. انـد   اند نيز به جواز فتوا داده       ض مسأله شده  قريب به اتفاق فقيهاني كه متعرّ     . اند  معروف شده 
كننـد، وجـود       صريحي كه بر جـواز داللـت مـي         هاي  تدر مجامع روايي اهل سنت هم رواي      

كند؛ اما يا سند آنان ضـعيف اسـت           شده است كه بر ضع داللت مي       هم وارد    هاي  ترواي. دارد
  :در پايان توجه به چند نكته ضرورت دارد. يا حكايت از قول صحابه است كه حجيت ندارد

هاي گونـاگون اقتـصاد اشـاره شـد،           گرچه در ابتدا به كاربرد حكم يادشده در عرصه        . 1
شدن حكم به جـواز،       راين، بعد از مسلّم   هدف اصلي اين مقاله، بررسي فقهي مسأله بود؛ بناب        

 ؛صورت جداگانه كاوش شود ها به الزم است موارد كاربرد اين مسأله در مبادله
هاي گوناگون وضـع      كردن اين حكم در زمينه     الزم است ضوابط حقوقي براي اجرايي     . 2
. شـود  صورت قانونمنـد فـراهم مـي    به اين ترتيب، امكان استفادة بيشتر از اين حكم به . شود

همچنين اين  . جو گرفته خواهد شد     هاي سود   استفاده افراد و شركت     افزون بر اين، جلو سوء    
 ؛حكم ابزاري نخواهد شد در دست كساني كه قصدشان فرار از ربا است

همـواره گروهـي كـه تـوان مـالي بـااليي            . حكم موردنظر با ربا تفاوت مـاهوي دارد       . 3
هاي   رواج ربا باعث كاهش فعاليت    . اند  ها ظلم كرده    آنربوي به   هاي    اند، با دادن قرض     داشته

شود؛ اما تخفيف مبلغ بدهي در برابر كاهش مدت مـاهيتش   ميمفيد در بخش واقعي اقتصاد      
يابند، با اسـتفاده      ن مالي مي   از سررسيد، تمكّ   پيشبدهكاراني كه   . طور كامل متفاوت است     به
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فـع آنـان اسـت؛ چـون ربـا ممنـوع اسـت              پردازند و اين به ن      از اين حكم مقداري كمتر مي     
كارگيري آن در بخـش   كنند، با به طلبكاراني هم كه زودتر از موعد طلب خود را دريافت مي      

رشـد اقتـصادي    هاي مرتبط با آن مانند مشاركت در بازار مالي غيرربوي به              واقعي يا فعاليت  
  .دكنن  تبيينكنند، الزم است اين موضوع را تا حد ممكن محققان كمك مي
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