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اکبرفقه3-2-99
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
الرِّبَاأَبْوَابُ •
بَابُ تَحْرِيمِه1ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 2»-23270-1•

الٍٍِ عََنْ أَبَِ ي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سََ
.أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ« 3»دِرْهٌٍَ رِبًا : عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.1-144-5الكافي -(2)•
(.هامش المخطوط)في الفقيه زيادة عند اهلل -(3)•

 117: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم

الٍٍِ • امِ بَْنِ سََ نَادِهِ عََنْ هِشََ يُُْ « 4»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسَْ وَ رَوَاهُ الشََّ
.«5»بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ 

.3992-274-3الفقيه -(4)•
.61-14-7التهذيب -(5)•

 117: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
الٍ عََنْ « 1»-23271-2• وَ عَنْهٍُْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضََّ

كَاسِبِ أَخْبَثُ الْمَ: أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
.كَسْبُ الرِّبَا

•______________________________
.12-147-5الكافي -(1)

 118: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
وَ عَنْهٍُْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بَْنِ « 2»-23272-3•

الَى قَدْ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ تَعَ: عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ
الَ قََ-فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَرَّرَهُ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لٍَِ ذَاكَ قُلْتُ لََا-ذَكَرَ الرِّبَا

.«3»لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ 
.«4»وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ •

 118: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
.7-146-5الكافي -(2)•
ارة  و ليس في هذا التعليل داللة على المنع من بيع الشَرط  و االجَ-(3)•

ل شَي ء بيع الشي ء باضعاف قيمته  و اشتراط قرض أو تاجيل دين  و جعَ
ما ظنه مع الناقص من غير جنسه  و نحو ذلك  مما يزول به تحريٍ الربا  ك

وص بعض المدققين  لتواتر األحاديث بجواز ذلك  و حجيَة قيَاس منصَ
و سلٍ العلة أمر خالفي  و دليله غير تام  مع معارضته بما هو أقوى منه  و ل

م العقَود  فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا  و قد تقدم في أحكا
علَة و في الخيار  و غير ذلك  و ياتي هنا و في عدة مواضع  و لو تمَت ال

(.قده. منه)لزم وجوب فعل المعروف  و تحريٍ العقود 
.71-17-7التهذيب -(4)•

 118: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
رٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيٍَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْ« 5»-23273-4•

إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جََلَّ: عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالٍٍِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ-الرِّبَا

.«6»مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيٍَ مِثْلَهُ •
.8-146-5الكافي -(5)•
.71-17-7التهذيب -(6)•

 118: ، ص18وسائل الشيعة، ج 



9

اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
و و قيل في علة تحريٍ الربَا أن فيَه تعطيَل المعَايش و االجَالب•

.المتاجر إذا وجد المربي من يعطيه دراهٍ و فضال بدراهٍ
الناس من إنما شدد في تحريٍ الربا لئال يمتنع( ع)و قال أبو عبد اللَّه •

رفدااصطناع المعروف فرضاً أو 

362: ، ص2التبيان في تفسير القرآن، ج
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
إلجَالب أما علة تحريٍ الربا فقد قيل هي أن فيه تعطيل المعايش و ا•

و المتاجر إذا وجد المربى من يعطيه دراهٍ و فضال بدراهٍ
مَن إنما شدد في تحريٍ الربا لَئال يمتنَع النَاس( ع)و قال الصادق •

رفدااصطناع المعروف قرضا أو 

670: ، ص2مجمع البيان في تفسير القرآن، ج
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
لصَادق من الكبائر للتوعّد عليه بالنار في آخَر اييَة  و لقَول االربا •

حرم ه من سبعين زنية بذات مٰ  درهٍ ربا أعظٍ عند اللّ»عليه السّالم 
«1« »ه الحرامٰ  في بيت اللّ

 يمتنئع في تحريم الربا لئلالاللّه إنّما شدّد »و قال أيضا عليه السّالم •
»قرضا و رفدا الناس من اصطناع المعروف 

•

37: ، ص2ج ؛ (حلّى، مقداد )القرآنكنز العرفان في فقه 
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
تعطيَل انها عدم: يؤيده ما نقل في مجمع البيان في علة تحريٍ الرباو •

المعاش و اإلجالب و التجارة  إذ لو وجد المدين من يعطيه دراهٍَ و 
ي انمَا شَدد فَ: فضال بدراهٍ لٍ يتجر  و قال الصادق عليَه السَالم

فدا إلَُ تحريٍ الربا لئال يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا و ر
[3[ ]4.]
.الرفد بالكسر  العطاء و العون[ 3]•
.الى هنا كالم مجمع البيان[ 4]•

452: ، ص8مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان؛ ج 
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
سالٍ هشام بن( في الحسن عن خ ل)الذي رأيته في الكافي حسنة و •

كَيال انما حرم اللّه عز و جل الربا ل: عن أبي عبد اللّه عليه السالم قال
.«1»يمتنع الناس من اصطناع المعروف 

اللَّه اني رأيَت: قلت ألبي عبد اللّه عليه السالم: و رواية سماعة قال•
: ك؟ قلتأو تدري لٍ ذل: تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كرّره  فقال

.«2»لئال يمتنع من اصطناع المعروف : ال قال

 453: ، ص8مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج 
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
يكَون ( قرضَا و رفَدا)ما في المجمع إشارة الى هَذا  و قولَه كان •

.تفسيرا منه

 453: ، ص8مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج 
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
الظاهر أن المراد بالمعروف هو ما ذكره في الخبر األول من القَرضو •

يَان و الرفد  و أما ما ذكره بعض األفاضل من أن خبر كتاب مجمع الب
انما هو مضمون هذين الخبرين  و أن قوله قرضا و رفدا انما هَو مَن 

علٍ مَن كالم صاحب الكتاب تفسيرا منه للمعروف فالظاهر بعده  لما
عَة  و أيضَا نقله في هذا الكتاب كثيرا أخبارا ليست في الكتَب األرب

ين فلفظ خبره غير ألفاظ هذين الخبرين  و مَن القاعَدة المعهَودة بَ
اظ في الخبر المحدثين في نقل االخبار أنه متى أريد تفسير بعض األلف

. يشيرون الى ذلك بلفظ يدل عليه
•

272: ، ص19الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج 
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
ضَات  و معلوم انه انما يلزم ذلك ان لو كان التحريٍ مخصوصَا بَالبيع دون سَائر المعاو•

.ألخذ الزيادة بتبديل صيغة بعت بصالحت و نحو ذلك و هو ظاهر
.هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا  فافهٍبل •
ينَه كان الرجل مَنهٍ إذا حَل د: و يؤيده أيضا ما نقل فيه عن ابن عباس  قال ابن عباس•

ان عليَه و زدني و أزيدك في المال  فيتراضَي: على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له
ال هما سواء  يعنون بذلك ان الزيَادة فَي الَثمن حَ: يعمالن  فإذا قيل لهٍ هذا ربا  قالوا

لوعيد به و البيع و الزيادة فيه بسبب األجل عند محل الدين سواء  فذمهٍ اللّه و الحق بهٍ ا
ال اي أحل اللَّه البيَع الَذي( اٰ  هُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰ  وَ أَحَلَّ اللّ)خطأهٍ في ذلك بقوله 

خر الَدين و ربا فيه و حرم البيع الذي فيه الربا  و الفرق بينهما ان الزيادة في أحدهما لتَأ
[.1]في ايخر ألجل البيع إلُ 

و كأنه لذلك حرموا الزيادة لزيادة األجل في الفروع  و ليس ذلك بيعا •
•______________________________

مَن سَورة البقَرة 275في بيَان المعنَى ييَة 389ص 2رواه في مجمع البيان ج [ 1]
(.ا اييةٰ  الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّب)

 453: ، ص8مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج 
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ
•______________________________

.4من أبواب الربا  الحديث 1كتاب التجارة  الباب 12الوسائل  ج ( 1)
.3من أبواب الربا  الحديث 1كتاب التجارة  الباب 12الوسائل  ج ( 2)•
 454:   ص8مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان  ج •
•..........

•______________________________
.و ال قرضا  فيعلٍ العموم عندهٍ حتى انه ذكر ذلك من ينكر العموم  كالمصنف في سائر كتبه كالمتن

.و كان ذلك دليل تحريٍ الزيادة الحكمية•
.«1»و يؤيده أيضا ما ذكره في الفقيه في ذيل صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السالم •
( هِٰ  ا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰ  لاسِ فَٰ  الِ النّٰ  ا آتَيْتٍُْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰ  وَ م)و الربا ربا آن ربا يؤكل و ربا ال يؤكل  فاما الذي يؤكل فهو هديتك الى الرجل تريد الثواب أفضل منها  و ذلك قول اللّه تعالى : حيث يظهر انه منها•

«2».
.و اما الذي ال يؤكل فهو ان يدفع الرجل الى الرجل عشرة دراهٍ على ان يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى اللّه عنه إلُ•
.و هذا كالصريح في ان الربا ليس بمخصوص بالبيع بل و ال بالدين أيضا  ألن إعطاء غيره ألن يرد عليه األكثر  يشملهما و غيرهما•
.باسٍ الحرام  بل له معنى لغوي  و انه قد يكون حراما و قد ال يكون  فهو يدل على صحة االستدالل المتقدم( يخصصه خ)و أيضا ظاهر ان الربا ليس له معنى شرعي يختصه •
.و انه ال يحتاج لي القيد في تعريف الربا ليخرج ما حل منه كما مرّ  و هو ظاهر•
ة  حيث دلت على تقسيٍ ايي( ا آتَيْتٍُْٰ  وَ م)الى ايية الكريمة  و هي قوله تعالى ده و ال يخفى ان هذا الكالم يصح جعله دليال و مؤيدا لما جعلناه مؤيدا  من غير ان يكون من تتمة الرواية الصحيحة ليعقوب بن شعيب الستنا•

الربا و الحالل منه  فيكون 
•______________________________

.41ذيل حديث 182باب الربا ص ( 87)3من ال يحضره الفقيه ج ( 1)
.39-سورة الروم( 2)•
 455:   ص8مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان  ج •
•..........

•______________________________
.هو الزيادة مطلقا  و يتٍ الدليل  فتأمل

•________________________________________
ه  ق1403ايران  اول  -جلد  دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قٍ  قٍ 14اردبيلى  احمد بن محمد  مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان  

•



18

رفد
رفد•
.و االسٍ الرِّفْد. فالرَّفْد مصدر رفَدَهُ يَرْفِدُه  إذا أعطاه. الراء و الفاء و الدال أصلٌ واحدٌ مطّرد منقاس  و هو المعاوَنة و المظاهَرة بالعَطاء و غيره•
و •
«و يكون الفَى ء رِفْداً»: جاء فى الحديث•
.  أى يكون صِالتٍ ال يوضَع مواضِعَه•
:و الرافد. اكتسبته: و أُرفِدت المال. أصبْتُ من كَسبه: و يقال ارتفَدْتَ من فالنٍ•
:قال الفرزدق. دِجْلةُ و الفرات: و الرّافِدانِ. و رفَدَ بنو فالنٍ فالناً  إذا سَوَّدُوه عليهٍ و عظَّموه  و هو مرفَّد. المُعين  و المُرْفِدُ أيضاً•
« 1»فَزَارِيًّا أحَذَّ يَدِ القَميصِ بَعثْتَ على العِراق و رافديْهِ •
.اماً و زَبيبا و شراباًشى ء كانت قريش تُرَافِدُ به فى الجاهلية  يُخرِج كلُّ إنسانٍ شيئاً  ثٍ يشترون به للحاجِّ طع: و ترافدوا  إذا تعاوَنُوا عليه  و الرِّفادة•
:قال. خشب السَّقف؛ و هو من الباب؛ ألنه يُرفدَ بها السَّقْف: و الرَّوافِد•
« 2»بٍَُ لك بٍَُّ لبَحْرٍ خِضٍَّ روافِدُه أكرمُ الرّافداتِ •
.و من الباب الرِّفْد  و هو القَدَح الضَّخٍ؛ و هو الرَّفْد و المِرْفَد أيضا. العُظَّامَة التى تعظٍِّ بها الرّسْحاء عَجِيزتَها: و المرفد•
•______________________________
و األغانى ( 21: 1)و زهر ايداب ( ترجمة الفرزدق)و الشعراء 179لبيك و المعارف ]479و الكامل ( رفد  حذذ)؛ و اللسان 87ديوان الفرزدق ( 1)•

.«أأطعمت»: و فى المجمل(. 510: 6/ 197: 5)و الحيوان 74و كنايات الجرجانى ( 17: 19)
(.بُ)و قد سبق فى ( بخُ  رفد)البيت فى اللسان ( 2)•
 422:   ص2معجٍ مقائيس اللغة  ج •
. قومٌ من العرَب: و الرُّفَيْدات. الناقة تمأل الرِّفْد  و هو القدح الضخٍ  فى حَلْبةٍ واحدة: و الرَّفُوذ. اإلناء الذى يُقْرَى فيه: و يقال المِرْفَد•

421: ، ص2معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
ادِ بَْنِ « 7»-23274-5• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عََنْ حَمََّ

دِ اللَّهِ ع بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْالْحُسَيْنِ عَنِ« 8»عِيسَى 
ةٍ كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ عَمََّ-مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً« 1»دِرْهٌٍَ رِبًا أَشَدُّ : قَالَ

.وَ خَالَةٍ
.62-14-7التهذيب -(7)•
.بدل حماد بن عيسى( محمد بن عيسى)في نسخة -(8)•
(.هامش المخطوط)زيادة عند اهلل 3991-274-3في الفقيه -(1)•

 119: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
وَ رَوَاهُ فِي « 2»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ •

دِ  الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيٍَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمََّ
.«4»عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ « 3»بْنِ عِيسَى 

.3991-274-3الفقيه -(2)•
.في األمالي حماد بن عيسى-(3)•
.7-153أمالي الصدوق -(4)•

 119: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
قََالَ : وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قََالَ« 5»-23275-6•

كُلُّهََا بَِذَاتِ-أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِرْهٌٍَ وَاحِدٌ رِبًا أَعْظٍَُ مِنْ عِشْرِينَ زَنْيََةً
.«6»مَحْرَمٍ 

.63-15-7التهذيب -(5)•
(.هامش المخطوط)في نسخة رحٍ -(6)•

 119: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عََنْ أَبَِي « 7»-23276-7•

ا وَ ٰ  هُ الرِّبٰ  قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ يَمْحَقُ اللّ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
فَقََالَ -وَ قَدْ أَرَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالَُهُ-«8»اتِ ٰ  يُرْبِي الصَّدَق

وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ -أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهٍٍَ رِبًا يَمْحَقُ الدِّينَ
.وَ افْتَقَرَ

.65-15-7التهذيب -(7)•
.276-2البقرة -(8)•

 119: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
مَاعَةَ « 9»رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ • وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عََنْ سََ

«10»عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ 
.4005-279-3الفقيه -(9)•
.83-19-7التهذيب -(10)•

 119: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
دِ بَْنِ يَحْيََى عََنْ وَ • بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عََنْ مُحَمََّ

.«1»سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ 
.83-19-7التهذيب -(1)•

 120: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
نِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بَْ« 2»-23277-8•

وْ كََانَ فَقَالَ إِنَّهُ لَ-الْحَكٍَِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيٍِ الرِّبَا
هُ فَحََرَّمَ-لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيَْهِ-الرِّبَا حَلَالًا  اللََّ

بَيَْعِ وَ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مَِنَ الْ-الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ
.«3»فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهٍُْ فِي الْقَرْضِ -الشِّرَاءِ

.4937-567-3الفقيه -(2)•
و الشراء  في العلل لتفر الناس عن الحرام للتجارات  و إلى البيع-(3)•

وع   و فَي المطبَ(هَامش المخطَوط)فيتصل ذلك بينهٍ في القرض 
.فيفضل

 120: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
هِ عََنْوَ • رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللََّ

زِ عََنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيَ
.«4»هِشَامِ بْنِ الْحَكٍَِ نَحْوَهُ 

.1-482علل الشرائع -(4)•

•

 120: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
نَانٍ أَنَّ عَلَِيَّ بَْنَ « 2»-23280-11• دِ بَْنِ سَِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمََّ

ائِلِهِ-مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتََبَ ةُ وَ عِلََّ-مَِنْ جََوَابِ مَسََ
-وَالِوَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْ-تَحْرِيٍِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ

كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهٍَِ دِرْهَماً وَ-لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهٍََ بِالدِّرْهَمَيْنِ
ى عَلََ-عَلََى كَُلِّ حََالٍوَكْسٌفَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ -ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا

ةِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلََى الْعِبََادِ الرِّبََ-الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ ا لِعِلََّ
-فَسَادِ الْأَمْوَالِ

 120: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
ادِهِ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ-حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُكَمَا •  فَسََ

عَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عََزَّ وَ جََلَّ الرِّبََا وَ بَيَْ-حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ
-الدِّرْهٍَِ بِالدِّرْهَمَيْنِ

-حَرَامِ الْمُحَرَّمِلِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْ-عِلَّةُ تَحْرِيٍِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِوَ •
ا لٍََْ يَكَُنْ إِلََّ-وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْرِيٍِ اللَّهِ عََزَّ وَ جََلَّ لَهََا

-الْكُفْرِوَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِي-اسْتِخْفَافاً مِنْهُ بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ
مْوَالِ وَ وَ تَلَفِ الْئ َ-عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيلَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِوَ •

وَ عْرُوفِ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَوَ تَرْكِهِمُ الْقَرْضَ -رَغْبَةِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ
.لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْ َمْوَالِ

 120: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ
ادِ الَْأَمْوَ • وَالِ عِلَّةُ تَحْرِيٍِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسََ

لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهٍََ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهٍَِ دِرْهَمَاً وَ ثَمََنُ
وَ عَلََى الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِي

ادِ الَْأَمْوَالِ كَمََا حَظََرَ الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسََ
يُؤْنَسَ مِنْهُ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ إِفْسَادِهِ حَتَّى

هُ عََزَّ وَ جََلَّ الرِّبََا وَ بَيَْعُ الرِّبََا بَيَْعُ الَدِّرْهٍَِ  رُشْدُهُ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حََرَّمَ اللََّ
تِخْفَافِ  بَِالْحَرَامِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيٍِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ لِمَا فِيَهِ مَِنَ الِاسَْ

لِكَ مِنْهُ الْمُحَرَّمِ وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْرِيٍِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا لٍَْ يَكُنْ ذَ
رِ وَ عِلََّةُ إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِي الْكُفَْ
لنَّاسِ فِي تَحْرِيٍِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ ا

 الْفَسَادِ الرِّبْحِ وَ تَرْكِهٍِْ لِلْقَرْضِ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ
وَ الظُّلٍِْ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ

566: ، ص3من ال يحضره الفقيه؛ ج 
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وكس
وكس•
اتضاع الثمن: الوَكْسُ في البيع•
•

392: ، ص5كتاب العين؛ ج 
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وكس
وكس•
.كلمةٌ تدلُّ على نَقصٍ و خُسْران: الواو و الكاف و السين•
.سِرخَ: و وُكِسَ الرّجلُ و أُوكِسَ. نَقَصْتُه: وَكَسْتُه. النَّقْص: فالوَكْس•
.و بَرَأت الشّجَّةُ على وَكْسٍ  إذا لٍ يتٍَّ بُرؤُها•

139: ، ص6معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
.«3»وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي •
.4934-565-3الفقيه -(2)•
  و علَل الشَرائع 93-2( عليَه السَالم)عيون أخبار الرضَا -(3)•

(.أ)و تاتي أسانيدها في الفائدة االولى من الخاتمة برمز 483-4

 120: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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االْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَثُبُوتِ 
ا بَذلوها انّ للّه عبادا اختصّهٍ بالنعٍ  يقرّها فيهٍ م: قال عليه السالمو •

.للناس فاذا منعوها حوّلها منهٍ الى غيرهٍ
•

159: ؛ ص(حلّى، عالمه)الرسالة السعدية
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االْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَثُبُوتِ 
بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَا2« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 2»-23294-1•

هِ ع: بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ عََنْ بَلَغَ أَبََا عَبَْدِ اللََّ
هُ -«3»وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأَ -رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللََّ

.مِنْهُ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ
.11-147-5الكافي -(2)•
(.70-1-القاموس المحيط لبا)اللباء أول اللبن في النتاج -(3)•

125: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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االْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَثُبُوتِ 
.«5»وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا : أَقُولُ•

.من هذه األبواب1من الباب 11تقدم في الحديث -(4)•
.من أبواب مقدمة العبادات2تقدم في الباب -(5)•

125: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 



36

اثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
أخرىمسألة •
دب في رجل أتى شيئا فوجب عليه األدب ثٍ عاوده فوجب عليَه األ•

.ثٍ عاوده ثالثة فوجب عليه القتل
الجواب•
انيَة ثٍَ هذا رجل أكل الربا بعد البينة فأدب ثٍ عاد إليه ثانية فأدب ث•

ى مَن عاد ثالثة فوجب عليه القتل على ما جاء به األثر عن أئمة الهد
.آل محمد ع

44: ؛ ص(بغدادى، مفيد)جوابات المسائل النيسابورية-العويص 
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اثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
تى يتوب  إذا قامت البينة على اإلنسان بتحريٍ الربا و اكله عوقب حو •

لك   فإن أدب مرتين و عاد الى ذفان استحل ذلك، وجب عليه القتل
ثالثة  كان عليه القتل

•

536: ، ص2؛ ج (البن البراج)المهذب 
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اثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
طرة ممّن هو مولود على فمن استحل الميتة أو الدّم أو لحٍ الخنزير و •

و . اعاإلسالم  فقد ارتدّ بذلك عن الدّين  و وجب عليه القتل باإلجمَ
.من تناول شيئا من ذلك محرّما له  كان عليه التّعزير

  فإن تكرّر منه ذلَك دفعَات. فإن عاد بعد ذلك  أدّب و غلّظ عقابه•
.قتل ليكون عبرة لغيره

تَّى و من أكل الرّبا بعد الحجّة عليه في تحريمه  عوقب على ذلك  ح•
  و عَاد فإن أدّب دفعتين. فإن استحلّ ذلك، وجب عليه القتل. يتوب

.ثالثا  وجب عليه القتل

713: النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص
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اثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
تَى من أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلَك حو •

قتله فان استحل ذلك و كان مولودا على فطرة اإلسالم، وجبيتوب  
ب، و اال من غير استتابة، فإن كان قد تقدمه كفئر اسئتتيب، فئان تئا

.وجب قتله
•

478: ، ص3السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج 
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اثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
لدم و و اكالميتة عليهااستحل شيلا من المحرمات المجمع من األولى •

لَك ال و لو ارتكب ذممن ولد على الفطرة يقتل و لحٍ الخنزير الربا
.مستحال عزر

158: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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