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رفد
رفد•
.و االسم 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 عليهم 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، ثم 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»بَخٍ لك بَخٍّ لبَحْرٍ خِضَمّ روافِدُه أكرمُ الرّافداتِ •
.و من الباب الرِّفْد، و هو القَدَح الضَّخم؛ و هو الرَّفْد و المِرْفَد أيضا. العُظَّامَة التى تعظِّم بها الرّسْحاء عَجِيزتَها: و المرفد•
•______________________________
و األغاانى ( 21: 1)و زهر اآلداب ( 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)
(.بخ)و قد سبق فى ( بخخ، رفد)البيت فى اللسان ( 2)•
 422: ، ص2معجم مقائيس اللغة، ج •
. قومٌ من العرَب: و الرُّفَيْدات. الناقة تمأل الرِّفْد، و هو القدح الضخم، فى حَلْبةٍ واحدة: و الرَّفُوذ. اإلناء الذى يُقْرَى فيه: و يقال المِرْفَد•

421: ، ص2معجم مقائيس اللغة؛ ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَانْ حَمَّاادِ بْانِ « 7»-23274-5•

دِ اللَّهِ ع بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْالْحُسَيْنِ عَنِ« 8»عِيسَى 
ةٍ كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ عَمَّ-مِنْ ثَلَاثِينَ زَنْيَةً« 1»دِرْهَمٌ 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 



6

و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
وَ رَوَاهُ فِي « 2»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ •

الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّادِ 
.«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
قَاالَ : وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَاالَ« 5»-23275-6•

كُلُّهَاا بِاذَاتِ-أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِرْهَمٌ وَاحِدٌ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ عِشْرِينَ زَنْيَاةً
.«6»مَحْرَمٍ 

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

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

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

وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ -أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ 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 عَانْ ساَ

«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
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَانْ مُحَمَّادِ بْانِ يَحْيَاى عَانْ وَ •

.«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 بْا« 2»-23277-8•

وْ كَانَ إِنَّهُ لَفَقَالَ -الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا
 اللَّههُ فَحَهرَّمَ-لَتَرَكَ النَّاسُ التِّجَارَاتِ وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْههِ-الرِّبَا حَلَالًا

لْبَيْعِ وَ وَ إِلَى التِّجَارَاتِ مِنَ ا-الرِّبَا لِتَنْفِرَ النَّاسُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ
.«3»فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَرْضِ -الشِّرَاءِ

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

وع ، و فاي المطبا(هاامش المخطاوط)فيتصل ذلك بينهم في القرض 
.فيفضل

 120: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّاهِ عَانْوَ •

زِ عَانْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيا
.«4»هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ نَحْوَهُ 

.1-482علل الشرائع -(4)•

•

 120: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
نَانٍ أَنَّ عَلِايَّ بْانَ « 2»-23280-11• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّادِ بْانِ ساِ

ائِلِهِ-مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ ةُ وَ عِلَّا-مِانْ جَاوَابِ مَساَ
-وَالِوَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسَادِ الْأَمْ-تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ

كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ-لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
ى عَلَا-عَلَاى كُالِّ حَاالٍوَكْسٌفَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ -ثَمَنُ الْآخَرِ بَاطِلًا

ا لِعِلَّاةِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَاادِ الرِّبَا-الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ
-فَسَادِ الْأَمْوَالِ

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

عَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَازَّ وَ جَالَّ الرِّبَاا وَ بَيْا-حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ
-الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ

-حَرَامِ الْمُحَرَّمِلِمَا فِيهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِالْ-عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِوَ •
ا لَامْ يَكُانْ إِلَّا-وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْرِيمِ اللَّهِ عَازَّ وَ جَالَّ لَهَاا

-الْكُفْرِوَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِي-اسْتِخْفَافاً مِنْهُ بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ
مْوَالِ وَ وَ تَلَفِ الْه َ-عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَةِ 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 الْاأَمْوَ • وَالِ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِنْ فَساَ

لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ كَانَ ثَمَنُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَانُ
وَ عَلَاى الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِي

حَظَارَ الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْاأَمْوَالِ كَمَاا
يُؤْنَسَ مِنْهُ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِنْ إِفْسَادِهِ حَتَّى

رُشْدُهُ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّاهُ عَازَّ وَ جَالَّ الرِّبَاا وَ بَيْاعُ الرِّبَاا بَيْاعُ الادِّرْهَمِ 
تِخْفَافِ  بِاالْحَرَامِ بِالدِّرْهَمَيْنِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ لِمَا فِياهِ مِانَ الِاساْ

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

 الْفَسَادِ الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمْ لِلْقَرْضِ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ
وَ الظُّلْمِ 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 لم يتمَّ 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 علال الشارائع 93-2( علياه الساالم)عيون أخبار الرضاا -(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 باذلوها انّ للّه عبادا اختصّهم بالنعم، يقرّها فيهم م: قال عليه السالمو •

.للناس فاذا منعوها حوّلها منهم الى غيرهم
•

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•

عَانْ بَلَغَ أَبَاا عَبْادِ اللَّاهِ ع: بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ
فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّاهُ -«3»وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأَ -رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا

.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 
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اثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
أخرىمسألة •
دب في رجل أتى شيئا فوجب عليه األدب ثم عاوده فوجب علياه األ•

.ثم عاوده ثالثة فوجب عليه القتل
الجواب•
انية ثام هذا رجل أكل الربا بعد البينة فأدب ثم عاد إليه ثانية فأدب ث•

ى مان 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 بتحريم 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 لحم الخنزير و •

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

، فإن تكرّر منه ذلاك دفعاات. فإن عاد بعد ذلك، أدّب و غلّظ عقابه•
.قتل ليكون عبرة لغيره

تّاى و من أكل الرّبا بعد الحجّة عليه في تحريمه، عوقب على ذلك، ح•
، و عااد 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
تاى من أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه عوقب على ذلاك حو •

قتله فان استحل ذلك و كان مولودا على فطرة اإلسالم، وجبيتوب، 
ب، و اال من غير استتابة، فإن كان قد تقدمهه كفهر اسهتتيب، فهان تها

.وجب قتله
•

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

لاك ال و لو ارتكب ذممن ولد على الفطرة يقتهل و لحم الخنزير الربا
.مستحال عزر

158: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛ ج 
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أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّةِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَاجَوَازِ 
بَابُ جَوَازِ أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّةِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَا3« 6»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَانْ أَبِياهِ « 7»-23295-1•

لَّاهِ ع عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال
-الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ: قَالَ

لَ مِنْهَاا تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضاَ -الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِفَأَمَّا •
رِبااً آتَيْتُمْ مِانْ ما يُؤْكَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَذَلِكَ الرِّبَا الَّذِي

-«1»اللّهِ يَرْبُوا عِنْدَ أَمْوالِ النّاسِ فَال لِيَرْبُوَا فِي 
نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ -فَهُوَ الَّذِي-«2»أَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ وَ •

.عَلَيْهِ النَّارَ

125: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 



28

أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّةِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَاجَوَازِ 
.6-145-5الكافي -(7)•
.39-30الروم -(1)•
.في المصدر زيادة الربا-(2)•

125: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الربا الحالل
رْبُوا عِنْادَ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَال يَ»: قوله تعالى•

عِفُ « ونَاللَّهِ، وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِاكَ هُامُ الْمُضاْ
ة، فالمراد إلخ، يشير إلى وجه التسمي« لِيَرْبُوَا»: الربا نماء المال، و قوله

-أن المال الذي تؤتونه الناس ليزياد فاي أماوالهم ال إرادة لوجاه اهلل
اهلل أي ال فليس يزيد و ينمو عند-بقرينة ذكر إرادة الوجه في مقابله

.تثابون عليه لعدم قصد الوجه

185: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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الربا الحالل
وَ ماا آتَيْاتُمْ مِانْ زَكااةٍ تُرِيادُونَ وَجْاهَ اللَّاهِ فَأُولئِاكَ هُامُ »: قولهو •

 من المراد بالزكاة مطلق الصدقة أي إعطاء المال لوجه اهلل« الْمُضْعِفُونَ
لماال و ما أعطياتم مان ا: غير تبذير، و المضعف ذو الضعف، و المعنى

صدقة تريدون وجه اهلل فأولئك هام الاذين يضااعف لهام ماالهم أو 
.ثوابهم

185: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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الربا الحالل
شاواهد، بالربا و الزكاة بقرينة المقابلة و ما احتف بهماا مان الفالمراد •

ال الربا الحالل و هو العطية من غير قربة، و الصدقة و هي إعطااء الما
تقادير هذا كله على تقدير كون اآلية مكية و أما على. مع قصد القربة

.مفروضةكونها مدنية فالمراد بالربا الربا المحرم و بالزكاة هي الزكاة ال

185: ، ص16الميزان في تفسير القرآن، ج
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جَوَازِ أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّةِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَا
.«3»بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ •
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَانْ حَمَّاادِ بْانِ « 4»-23296-2•

تَيْاتُمْ ا آٰ  عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ م
قَالَ -«5»هِ ٰ  ا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰ  اسِ فَلٰ  الِ النّٰ  مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْو

.ؤْكَلُفَذَلِكَ رِبًا يُ-هُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تُرِيدُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا

 126: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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جَوَازِ أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّةِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَا
وَ تَقَادَّمَ مَاا : أَقُاولُ« 6»رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ وَ •

. «7»يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 
.73-17-7التهذيب -(3)•
.67-15-7التهذيب -(4)•
.39-30الروم -(5)•
.3995-275-3الفقيه -(6)•
. من أبواب ما يكتسب به91، 88تقدم في البابين -(7)•
•

 126: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَة الرِّبَا أَكَلَ من 
الًا بَابُ حُكْمِ مَنْ أَكَلَ الرِّبَا بِجَهَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ تَابَ أَوْ وَرِثَ م5َ« 1»•

فِيهِ رِبًا
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَادَ « 2»-23301-1•

الِمٍ عَانْ  بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْانِ ساَ
 لَاهُ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُاوَ يَارَى أَنَّاهُ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

ابَهُ مُتَعَمِّاداً-قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً-حَلَالٌ  فَهُاوَ فَاإِذَا أَصاَ
.قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ« 3»بِالْمَنْزِلِ الَّذِي 

.3-144-5الكافي -(2)•
(.هامش المخطوط)بالمنزلة التي في نسخة -(3)•

128: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَة الرِّبَا أَكَلَ من 
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَانْ أَبِاي « 4»-23302-2•

مَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّااسُ بِجَهَالَاةٍ ثُا: قَالَ« 5»الْمَغْرَاءِ 
ا وَرِثَ لَوْ أَنَّ رَجُلًوَ قَالَ -فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ-تَابُوا

وَ لَكِنْ قَدِ اخْهتَلَ َ-وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا-مِنْ أَبِيهِ مَالًا
 مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ عَرَفَ-كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَ ْكُلْهُ-فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٌ

يراً قَدْ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِ-أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا
فَمَاا -فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَاأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَاهُ-أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا

.مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ

128: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَة الرِّبَا أَكَلَ من 
رٍ عَانْرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِاي عُمَيْاوَ •

يَارُدَّ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْ
«1»الزِّيَادَةَ 

.4-145-5الكافي -(4)•
.في المصدر أبي المغرا، عن الحلبي-(5)•
.69-16-7التهذيب -(1)•

128: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَة الرِّبَا أَكَلَ من 
رِهِ فَإِنَّاهُ بِغَيْ-رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَوَ •

«2»وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا -لَهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَلْيَأْكُلْهُ

.3997-275-3الفقيه -(2)•

 129: ، ص18وسائل الشيعة، ج 



38

أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَة الرِّبَا أَكَلَ من 
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْانِ أَبِاي عُمَيْارٍ « 3»-23303-3. •

فَقَالَ « 4»أَتَى رَجُلٌ أَبِي ع : عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَ -يوَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِا-إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا

الِ عِلْمِي وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَ-قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ
فَقَاالُوا لَاا يَحِالُّ -سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ« 5»وَ قَدْ -فِيهِ

-أَكْلُهُ
.5-145-5الكافي -(3)•
ي عباد اهلل التحية لم ترد في الكافي، و في التهذيب أتى رجل الى أب-(4)•

(.عليه السالم)
(.هامش المخطوط)في نسخة فقد -(5)•
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَة الرِّبَا أَكَلَ من 
عْارِفُ وَ تَ-فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفااً رِبًاا•

وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْههُ -أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ
ولَ فَإِنَّ رَ-وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ-هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ ساُ

هِلَ فَمَنْ جَ-وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ-اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا
فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَارُمَ عَلَيْاهِ وَ وَجَابَ-وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ

.اكَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَ-عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ« 6»

(.هامش المخطوط)في نسخة و وجبت -(6)•
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَة الرِّبَا أَكَلَ من 
نَادِ الَّاذِي « 7»رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ • وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَيْضاً بِالْإِساْ

.«8»قَبْلَهُ 

.3999-276-3الفقيه -(7)•
.70-16-7التهذيب -(8)•
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَة الرِّبَا أَكَلَ من 
 130: ، ص18الشيعة، ج وسائل •
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْانِ مُحَمَّادٍ جَمِيعااً عَانِ ابْانِ « 1»-23304-4•

-بِجَهَالَةٍسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْبَى: مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ
جَعْفَارٍ ع فَقَاالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا-ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ قَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ وَ لْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ

.إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ
.«2»وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ •
هِ عَانْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيا« 3»-23305-5•

وَ قَادْ -أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِاهِ حَلَالًاا وَ حَرَامااً-أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنِّي اكْتَسَبْتُ مَالًا: آبَائِهِ ع قَالَ
إِنَّ فَا-فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ ع أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِاكَ-أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ

.وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ-اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ
نْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَا« 4»-23306-6•

صِايبَهُ فَقَالَ لَاا يَضُارُّهُ حَتَّاى يُ-أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ
.فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-مُتَعَمِّداً

نْ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِاي أَيُّاوبَ الْخَارَّازِ عَا« 5»-23307-7•
دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ: مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَة الرِّبَا أَكَلَ من 
•______________________________

.9-146-5الكافي -(1)
.44-90مستطرفات السرائر -(2)•
.3713-189-3الفقيه -(3)•
.66-15-7التهذيب -(4)•
.68-15-7التهذيب -(5)•
 131: ، ص18وسائل الشيعة، ج •
ا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَاى ٰ  فَلَهُ م-ٰ  اءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ  فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَمَنْ ج-إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَجَاءَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع-ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ فَقَالُوا لَيْسَ يُقْبَلُ مِنْكَ شَيْ ءٌ-قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ-ع مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ•

.وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ« 1»هِ ٰ  اللّ
« 3»ا إِنْ كُنْاتُمْ مُاؤْمِنِينَ ٰ  يَ مِنَ الرِّبا بَقِٰ  م-هَ وَ ذَرُواٰ  وَ أَرَادَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ فَنَزَلَتْ اتَّقُوا اللّ-وَ قَدْ بَقِيَ لَهُ بَقَايَا عَلَى ثَقِيفٍ-إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ كَانَ يُرْبِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ: الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ« 2»-23308-8•

.الْآيَاتِ
.قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ رِبًا-سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ رِبًا لَا يَرَى إِلَّا أَنَّهُ حَلَالٌ: عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ« 4»-23309-9•
وَ الْمَوْعِظَةُ هِيَ التَّوْبَةُ فَجَهْلُهُ بِتَحْرِيمِهِ ثُمَّ -«6»ا سَلَفَ ٰ  فَلَهُ مٰ  اءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ  فَقَالَ لَهُ مَخْرَجُكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ ج-فَخَرَجَ قَاصِداً أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ ع-إِنَّ رَجُلًا أَرْبَى دَهْراً مِنَ الدَّهْرِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ« 5»-23310-10•

.مَعْرِفَتُهُ بِهِ فَمَا مَضَى فَحَلَالٌ وَ مَا بَقِيَ فَلْيَتَحَفَّظْ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَكُونُ: وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ« 7»-23311-11•

•______________________________
.275-2البقرة -(1)

.392-1مجمع البيان -(2)•
.278-2البقرة -(3)•
.180-147مسائل علي بن جعفر -(4)•
.413-161نوادر أحمد بن محمد بن عيسى -(5)•
.275-2البقرة -(6)•
.414-162نوادر أحمد بن محمد بن عيسى -(7)•
 132: ، ص18وسائل الشيعة، ج •
.لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ« 1»وَ مَنْ أَكَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ -الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ•
.قَالَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ-«3»ٰ  اءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ  الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ فَمَنْ ج« 2»-23312-12•
. «5»وَ غَيْرِهِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخُمُسِ : أَقُولُ•
(.هامش المخطوط)في نسخة بتحريم اهلل -(1)•
.506-152-1تفسير العياشي -(2)•
.275-2البقرة -(3)•
.من أبواب ما يجب فيه الخمس10، و في الباب 3من الباب 6تقدم في الحديث -(4)•
. من ابواب جهاد النفس46من الباب 36و 33و 27و 16و 13و 4من هذه األبواب و األحاديث 1من الباب 11من أبواب ما يكتسب به، و الحديث 50و 5و 4من أبواب وجوب الحج، و في األبواب 52من أبواب الصدقة، و في الباب 46تقدم في الباب -(5)•
•
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
ارَ فِيهِمَاا بَابُ أَنَّ الرِّبَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ غَالِبااً وَ أَنَّ الِاعْتِبَا6« 6»•

«7»بِالْعُرْفِ الْعَامِّ دُونَ الْخَاصِّ 
د آخر كايال قال الشيخ في النهاية إذا كان الشي ء يباع في بلد جزافا و في بل-(7)•

قاال فاي أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، و كذا قال سالر و
ي الحجااز المبسوط المماثلة شرط في الربا، و إنما تعتبر المماثلة بعرف العاادة فا

م يجاز إال ، فاذا كانت العادة فيه الكيل ل(صلى اهلل عليه و آله)على عهد رسول اهلل 
سائر البالد، كيال في سائر البالد، و ما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه إال وزنا في

و المكيال مكيال أهل المدينة، و الميزان ميزان أهل مكة هذا كله بال خاالف فاان
البلد حمل على عادة( صلى اهلل عليه و آله)كان مما ال يعرف عادته في عهد النبي 

و ما كاان الذي فيه ذلك الشي ء، فاذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل ال يباع إال كيال،
-يالعرف فيه وزنا ال يباع إال وزنا، و كذا قال ابن البراج و هاو األقارب، نقلاه فا

تياط و ال و استدل عليه باصالة عدم التحريم، و استدل على األول باالح-المختلف
90-2، و المبسوط 179، و المراسم 378راجع النهاية (. قده. منه)يخفى رجحانه 

.356و المختلف 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ« 8»-23313-1•

ا لَا يَكُاونُ الرِّبَا: رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَبْنِ عَنْ عَلِيِّ
.إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

، و رواه العياشااي فااي تفساايره تفسااير81-19-7التهااذيب -(8)•
.504-152-1العياشي 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَادَ بْانِ يَحْيَاى عَانْ « 1»-23314-2•

بْادِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِاي عَ
بِاعْ وَ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا: اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ

وَ -قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِادَرَاهِمَ مِثْلَايْنِ بِمِثْالٍ-ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ
.حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ

•______________________________
، و أورد 238-72-3، و االستبصااار 78-18-7التهااذيب -(1)

.من أبواب آداب التجارة40من الباب 1صدره في الحديث 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
.«2»رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ نَحْوَهُ وَ •
.4003-278-3الفقيه -(2)•
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 3»-23315-3•

مِعْتُ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ ساَ 
.أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

.10-146-5الكافي -(3)•

132: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 



48

الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
نَادِهِ عَانِ « 4»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَانْ أَحْمَادَ بْانِ مُحَمَّادٍ وَ • وَ بِإِساْ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ « 5»الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ 
نَادِهِ عَانْ « 6»بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ  دُوقُ بِإِساْ وَ رَوَاهُ الصاَّ

.«7»عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ 
.74-17-7التهذيب -(4)•
.350-101-3، و االستبصار 397-94-7التهذيب -(5)•
.515-118-7التهذيب -(6)•
.3996-275-3الفقيه -(7)•

132: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَانِ « 1»-23316-4•

هَ أَبُاو كَارِ: ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ
.زَيْنِ مِنْ تَمْرٍوَ قَفِيزاً مِنْ تَمْرٍ بِقَفِي-عَبْدِ اللَّهِ ع قَفِيزَ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ لَوْزٍ

.13-189-5الكافي -(1)•

 134: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْارِهِ عَانْ مُحَمَّادِ بْانِ « 2»-23317-5•

يْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْانِ الْحُصاَ
قَالَ لَا -ضَتَيْنِسَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْ: عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ

.بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً
، و 16من البااب 1، و أورده في الحديث 8-191-5الكافي -(2)•

.من هذه األبواب17من الباب 2في الحديث 

 134: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 

اطٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَا•
.«3»عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِثْلَهُ 

.349-100-3، و االستبصار 513-118-7التهذيب -(3)•

 134: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ عَنْ عَلِيِّ بْانِ إِبْارَاهِيمَ عَانْ رِجَالِاهِ ذَكَارَهُ فِاي « 4»-23318-6•

-إِلَّا إِلَى الْعَامَّاةِ« 5»وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ : حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ
لُونَ الْجَوْزَ فَإِنْ كَانَ قَوْمٌ يَكِيلُونَ اللَّحْمَ وَ يَكِي-وَ لَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْخَاصَّةِ

.لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحْمِ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ-فَلَا يُعْتَبَرُ بِهِمْ
من الباب 2، و أورد قطعة منه في الحديث 1-192-5الكافي -(4)•

.من هذه األبواب17من الباب 12، و اخرى في الحديث 16
(.هامش المخطوط)في نسخة أو يوزن -(5)•

 134: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 

.«7»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ « 6»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
.من هذه األبواب5من الباب 11تقدم في الحديث -(6)•
مان 3و 2، و في الحاديثين 13من الباب 3ياتي في الحديث -(7)•

.من هذه األبواب17من الباب 3، و في الحديث 16الباب 

 134: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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