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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
ربا ودستگاه توزيع اسالمى•
ا دارد بهه حال كه تصوير كلى دستگاه توزيع در اسالم ترسيم شد، ج•

. در ايه  دسهتگاه اسه » ربا«اى مهم اشاره كنيم وآن جايگاه مسأله
در اسالم، از مسلّمات محسوب مى شود و همگهان از » ربا«حرم  

ههايى بهي  اي  امر آگاهى دارند، هر چنهد در محهدوده ى آن بحه 
.نظران وجود داردصاحب

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
:شودربا در فقه اسالمى به دو قسم تقسيم مى•
ه ى دو كاالى هم جنس بكه عبارت اس  از مبادله: رباى معاملى. 1•

. داى معادل باشهنصورت غير متساوى، هر چند از نظر ارزش مبادله
رنج درجه مانند فروش يك كيلوگرم برنج درجه يك به دو كيلوگرم ب

.دو
مبادلهه هپيمان يا وزنبه اعتقاد فقها، اي  ربا تنها در اجناسى كه به •

معاملهه ع ددو گردند، حرام اس  و در امهورى كهه بهه شهماره مى
.باشدشوند، جايز مىمى

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
اى بهراى قهرض هرگاه در يك قرض، شرط بههره: رباى قرضى. 2•

.دهنده شود، اي  بهره را رباى قرضى گويند
ى، ايم كه حرم  رباى قرضهما در طى بح  هاى مفصّل ثاب  كرده•

ى خ ار  از جري ان، جا س رمايههر و اختصاص به عقد قرض ندارد 
(.356)سود دهى داشته باشد، ربا وحرام خواهد بود

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
ارَ فِيهِمَها بَابُ أَنَّ الرِّبَا لَا يَثْبُ ُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ غَالِبها  وَ أَنَّ الِاعْتِبَه6« 6»•

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

قهال فهي أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، و كذا قال سالر و
ي الحجهاز المبسوط المماثلة شرط في الربا، و إنما تعتبر المماثلة بعهرف العهادف فه

م يجهز إال ، فاذا كان  العادف 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 خهالف فهان
البلد حمل على عادف( صلى اهلل عليه و آله)كان مما ال يعرف عادته في عهد النبي 

و ما كهان الذي فيه ذلك الشي ء، فاذا ثب  ذلك مما عرف بالكيل ال يباع إال كيال،
-يالعرف فيه وزنا ال يباع إال وزنا، و كذا قال اب  البراج و ههو اققهرب، نقلهه فه

تياط و ال و استدل عليه باصالة عدم التحريم، و استدل على اقول باالح-المختلف
90-2، و المبسوط 179، و المراسم 378راجع النهاية (. قده. منه)يخفى رجحانه 
.356و المختلف 

132: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحَسَ ِ بْ ِ مَحْبُوبٍ« 8»-23313-1•

ا لَا يَكُهونُ الرِّبَه: رِئَابٍ عَ ْ زُرَارَفَ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَبْ ِ عَ ْ عَلِيِّ
.إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

، و رواه العياشههي فههي تفسههيره تفسههير81-19-7التهههذيب -(8)•
.504-152-1العياشي 

132: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ أَحْمَهدَ بْه ِ يَحْيَهى عَه ْ « 1»-23314-2•

بْهدِ مُحَمَّدِ بْ ِ سُلَيْمَانَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ أَيُّوبَ عَ ْ عُمَرَ بْ ِ يَزِيدَ عَ ْ أَبِهي عَ
بِهعْ وَ يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا: اللَّهِ ع فِي حَدِي ٍ أَنَّهُ قَالَ

وَ -قُلْ ُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِهدَرَاهِمَ مِثْلَهيْ ِ بِمِثْهلٍ-ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ
.حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْ ِ بِمِثْلٍ

•______________________________
، و أورد 238-72-3، و االستبصههار 78-18-7التهههذيب -(1)

.م  أبواب آداب التجارف40م  الباب 1صدره في الحدي  

133: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
.«2»رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ عُمَرَ بْ ِ يَزِيدَ نَحْوَهُ وَ •
.4003-278-3الفقيه -(2)•

132: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّفٍ مِ ْ أَصْحَابِنَا عَ ْ أَحْمَدَ « 3»-23315-3•

مِعْ ُ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ِ ابْ ِ فَضَّالٍ عَ ِ ابْ ِ بُكَيْرٍ عَ ْ عُبَيْدِ بْ ِ زُرَارَفَ قَالَ سَه 
.أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

.10-146-5الكافي -(3)•

132: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ بِإِسْهنَادِهِ عَه ِ « 4»رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْهنَادِهِ عَه ْ أَحْمَهدَ بْه ِ مُحَمَّهدٍ وَ •

وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحَسَ ِ « 5»الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ِ ابْ ِ بُكَيْرٍ 
دُوقُ بِإِسْهنَادِهِ عَه ْ « 6»بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ سَمَاعَةَ عَ ْ صَفْوَانَ  وَ رَوَاهُ الصهَّ

.«7»عُبَيْدِ بْ ِ زُرَارَفَ 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؛   
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ عَنْهُمْ عَ ْ سَهْلِ بْ ِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَه ِ « 1»-23316-4•

هَ أَبُهو كَهرِ: ابْ ِ مَحْبُوبٍ عَ ْ خَالِدِ بْ ِ جَرِيرٍ عَ ْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ
.زَيْ ِ مِ ْ تَمْرٍوَ قَفِيزا  مِ ْ تَمْرٍ بِقَفِي-عَبْدِ اللَّهِ ع قَفِيزَ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْ ِ لَوْزٍ

.13-189-5الكافي -(1)•

 134: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى وَ غَيْهرِهِ عَه ْ مُحَمَّهدِ بْه ِ « 2»-23317-5•

أَحْمَدَ عَ ْ أَيُّوبَ بْ ِ نُوحٍ عَ ِ الْعَبَّاسِ بْ ِ عَامِرٍ عَ ْ دَاوُدَ بْه ِ الْحُصَهيْ ِ
قَالَ لَا -ضَتَيْ ِسَأَلْتُهُ عَ ِ الشَّافِ بِالشَّاتَيْ ِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْ: عَ ْ مَنْصُورٍ قَالَ

.بَأْسَ مَا لَمْ يَكُ ْ كَيْل ا أَوْ وَزْنا 
، و 16م  البهاب 1، و أورده في الحدي  8-191-5الكافي -(2)•

.م  هذه اقبواب17م  الباب 2في الحدي  

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

اطٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحَسَ ِ بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ سَمَاعَةَ عَ ِ ابْ ِ رِبَه•
.«3»عَ ْ مَنْصُورِ بْ ِ حَازِمٍ مِثْلَهُ 

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

 134: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ عَ ْ عَلِيِّ بْه ِ إِبْهرَاهِيمَ عَه ْ رِجَالِههِ ذَكَهرَهُ فِهي « 4»-23318-6•

-إِلَّا إِلَى الْعَامَّهةِ« 5»وَ لَا يُنْظَرُ فِيمَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ : حَدِي ٍ 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
م  الباب 2، و أورد قطعة منه في الحدي  1-192-5الكافي -(4)•

.م  هذه اقبواب17م  الباب 12، و اخرى في الحدي  16
(.هامش المخطوط)في نسخة أو يوزن -(5)•

 134: ، ص18وسائل الشيعة،   
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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•
.م  هذه اقبواب5م  الباب 11تقدم في الحدي  -(6)•
مه  3و 2، و في الحهديثي  13م  الباب 3ياتي في الحدي  -(7)•

.م  هذه اقبواب17م  الباب 3، و في الحدي  16الباب 

 134: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
بَابُ أَنَّ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ جِهنْسٌ وَاحِهدٌ فِهي الرِّبَها لَها يَجُهوزُ 8« 2»•

«3»التَّفَاضُلُ فِيهِمَا وَ يَجُوزُ التَّسَاوِي 
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّفٍ مِ ْ أَصْحَابِنَا عَ ْ سَههْلِ « 4»-23326-1•

مٍ بْ ِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ جَمِيعا  عَ ِ ابْ ِ مَحْبُوبٍ عَ ْ هِشَامِ بْ ِ سَالِ
أَكْرَارَ سُئِلَ عَ ِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُهلَ الطَّعَهامَ الْه: عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

 كُهلِّ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ-فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ« 5»
 الْكَيْلِ قَالَ لَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِ َ-قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْ ِ مِ ْ شَعِيرٍ

وَ لَكِه ْ يَهرُدُّ عَلَيْههِ الهدَّرَاهِمَ-لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِه َ الْحِنْطَهةِ-يَصْلُحُ
.بِحِسَابِ مَا يَنْقُصُ مِ َ الْكَيْلِ

137: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الربا المعاملي
جهوز قال في المبسوط يجوز بيهع الحنطهة بهدقيقها متمهاثال و ال ي-(3)•

بعض وزنها متفاضال يدا بيد، و ال يجوز نسيئة، و اقحوط أن يباع بعضه به
مه  مثال بمثل، قن الكيل يؤدي إلهى التفاضهل، قن الهدقيخ أخهف وزنها

الحنطة، و متى كان أحدهما يباع وزنا و اآلخهر كهيال فهال يبهاع أحهدهما 
ال ابه  بصاحبه إال كيال، ليزول التفاضل مثهل الحنطهة و الخبهز، و كهذا قه
ري فيهه البراج، و قال في باب السلم ال يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجه
له الوزن، الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، و ال كيال إذا كان أص

  و استدل على ذلك بصحيحتي زرارف، و محمد ب356نقلها في المختلف 
، ثم قال و إنما مسلم في الدقيخ بالحنطة و السويخ بالدقيخ، و البر بالسويخ

رض تتحقخ المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيهارا لهمها، ثهم اعته
تفاضهل على الشيخ في قوله و اقحوط، بنحو ما مر، و بانه حينئهذ يلهزم ال

.356راجع المختلف (. قده.منه. )شرعا

137: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الربا المعاملي
.1-187-5الكافي -(4)•
القاموس . )اقكرار جمع كر، و هو مكيال للعراق يسع ستي  قفيزا-(5)•

(.2130-المحيط كرر

.«1»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحَسَ ِ بْ ِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ •
.409-96-7التهذيب -(1)•

137: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الربا المعاملي
وَ عَنْهُمْ عَ ْ سَهْلٍ وَ عَ ْ مُحَمَّهدِ بْه ِ يَحْيَهى عَه ْ « 2»-23327-2•

أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ جَمِيعا  عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ أَبِي نَصْرٍ عَ ْ أَبَانٍ عَه ْ
وزُ قَفِيهزٌ قُلْ ُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُ: عَبْدِ الرَّحْمَ ِ بْ ِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

ثُمَّ قَالَ إِنَّ -فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْل ا بِمِثْلٍ-مِ ْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ ِ مِ ْ شَعِيرٍ
.الشَّعِيرَ مِ َ الْحِنْطَةِ

هُ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَه ِ ابْه ِ أَبِهي نَصْهرٍ مِثْلَه•
«3».

.5-188-5الكافي -(2)•
.410-96-7التهذيب -(3)•

 138: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
وَ عَ ْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْهعَرِيِّ عَه ْ مُحَمَّهدِ بْه ِ عَبْهدِ « 4»-23328-3•

 ْ أَبِي الْجَبَّارِ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ْ مَنْصُورِ بْ ِ حَازِمٍ عَ ْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَ
مَها لَا يُهزَادُ وَاحِهدٌ مِنْهُ-الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْسا  بِرَأْسٍ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.عَلَى الْآخَرِ
وَ رَوَاهُ « 5»وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَه ْ صَهفْوَانَ •

.«6»الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ 
.2-187-5الكافي -(4)•
.402-95-7التهذيب -(5)•
.4013-281-3الفقيه -(6)•

137: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الربا المعاملي
رٍ وَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْ« 7»-23329-4•

بَاعُ يُلَا : قَالَ: عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عُثْمَانَ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
بِمِثْلٍ وَ « 1»وَ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْل ا -مَخْتُومَانِ مِ ْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِ ْ حِنْطَةٍ

ا فَلَه-قَالَ وَ سُئِلَ عَ ِ الرَّجُلِ يَشْهتَرِي الْحِنْطَهةَ-مِثْلُ ذَلِكَ« 2»التَّمْرُ 
إِنَّمَها -ايَجِدُ صَاحِبُهَا إِلَّا شَعِيرا  أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْ ِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَ

.أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

 139: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
، و أورد قطعهة 399-94-7، و التهذيب 3-187-5الكافي -(7)•

م  17م  الباب 13، و في الحدي  13م  الباب 4منه في الحدي  
.هذه اقبواب

(.هامش المخطوط)في نسخة مثل -(1)•
(.هامش المخطوط)في نسخة و الثم  -(2)•

 139: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَ ْ أَبِي عَبْهدِ اللَّههِ ع فِهي حَهدِي ٍ « 3»-23330-5•

.وَ لَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ: قَالَ
«4»رٍ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْ•
وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ•
مه  البهاب 3، و أورد ذيله في الحدي  12-189-5الكافي -(3)•

.م  هذه اقبواب14م  الباب 1، و صدره في الحدي  13
.398-94-7التهذيب -(4)•

 139: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَه ْ « 5»-23331-6. •

فَقَهالَ -سَأَلْتُهُ عَ ِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ: عُثْمَانَ بْ ِ عِيسَى عَ ْ سَمَاعَةَ قَالَ
فَقَالَ -«6»قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَ ِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيخِ -إِذَا كَانَا سَوَاء  فَلَا بَأْسَ

 إِذَا كَانَا إِذَا كَانَا سَوَاء  فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَ ِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيخِ فَقَالَ
.سَوَاء  فَلَا بَأْسَ

.4-188-5الكافي -(5)•
(.هامش المخطوط)في نسخة بالدقيخ -(6)•

 139: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
 عِيسَهى بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ عُثْمَانَ بْ ِمُحَمَّدُ •

.«7»مِثْلَهُ 
.405-95-7التهذيب -(7)•

 139: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
وَ عَنْهُ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّهادٍ عَه ِ الْحَلَبِهيِّ « 1»-23332-7•

عِي: عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِي ٍ قَالَ رُ إِلَّها لَا يَصْهلُحُ الْحِنْطَهةُ وَ الشهَّ
.وَ قَالَ الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْر ى وَاحِدا -وَاحِدا  بِوَاحِدٍ

رٍ مِثْلَههُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْه•
«2».

م  البهاب 3، و أورد ذيله في الحدي  398-94-7التهذيب -(1)•
.م  هذه اقبواب14م  الباب 1، و صدره في الحدي  13

.12-189-5الكافي -(2)•

 140: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
وَ عَنْهُ عَ ِ النَّضْرِ عَ ْ عَاصِمِ بْ ِ حُمَيْدٍ عَ ْ مُحَمَّهدِ « 3»-23333-8•

حِنْطَهةَ قَالَ أَمِيرُ الْمُهؤْمِنِي َ ع لَها تَبِهعِ الْ: بْ ِ قَيْسٍ عَ ْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
 ْ شَهعِيرٍ وَ لَا تَبِعْ قَفِيهزا  مِه ْ حِنْطَهةٍ بِقَفِيهزَيْ ِ مِه-بِالشَّعِيرِ إِلَّا يَدا  بِيَدٍ

.الْحَدِي َ
.«4»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
مه  2، و أورد قطعة منه في الحهدي  408-95-7التهذيب -(3)•

.م  هذه اقبواب15م  الباب 4، و اخرى في الحدي  14الباب 
.م  هذه اقبواب9م  الباب 2ياتي في الحدي  -(4)•

137: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الربا المعاملي
نْهُبَابُ أَنَّ حُكْمَ الدَّقِيخِ وَ السَّوِيخِ وَ نَحْوِهِمَا حُكْمُ مَا يَكُونَانِ م9ِ« 5»•
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ مُحَمَّهدِ « 6»-23334-1•

 أَبِي بْ ِ الْحُسَيْ ِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ الْحَكَمِ عَ ِ الْعَلَاءِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْلِمٍ عَ ْ
بِمِثْهلٍ لَها فَقَالَ مِثْل ها-قُلْ ُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيخِ: جَعْفَرٍ ع قَالَ

هُ فَقَالَ أَ لَيْسَ لَ-إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ« 1»قُلْ ُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ -بَأْسَ
يْئَانِ فَلَه-قَالَ هَذَا بِذَا-مَئُونَةٌ فَقُلْ ُ بَلَى ا بَهأْسَ وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشهَّ

.مِثْلَيْ ِ بِمِثْلٍ يَدا  بِيَدٍ
الَةَ عَه ِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ صَفْوَانَ وَ فَضَ•

.«2»الْعَلَاءِ مِثْلَهُ 

137: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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السويق
دقيخ مقلو يعمل م  الحنطهة أو الشهعير، و قهد جهاء فهي: السويخو •

.الحدي 
•________________________________________

جلد، كتابفروشهى مرتضهوى، 6طريحى، فخر الدي ، مجمع البحري ، 
ه  ق1416ايران، سوم، -تهران 

•

•

189: ، ص5مجمع البحرين؛   
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الرّيع
•______________________________

.«ريع»137: 8لسان العرب . النماء و الزيادف: الرّيع[ 1]
•

•

206: ، ص10؛   (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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الرّيع
بيان•
خهالف لعل مراد السائل أن البر له ريع فيه فضل قنه يزيهد إذا خبهز ب•

السويخ 
•

579: ، ص18الوافي؛   
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الربا المعاملي
.أحادي 6فيه 9الباب -(5)•
13م  الباب 1، و أورد ذيله في الحدي  9-189-5الكافي -(6)•

.م  هذه اقبواب
(.هامش المخطوط. )في نسخة زيادف أو، و في اخرى أي-(1)•
.404-95-7التهذيب -(2)•

137: ، ص18وسائل الشيعة؛   
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الربا المعاملي
وَ عَ ْ عِدَّفٍ مِ ْ أَصْحَابِنَا عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَه ِ « 3»-23335-2•

الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ جَمِيلٍ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْهلِمٍ وَ زُرَارَفَ عَه ْ أَبِهي
-خِ مِثْل ا بِمِثْلٍالْحِنْطَةُ بِالدَّقِيخِ مِثْل ا بِمِثْلٍ وَ السَّوِيخُ بِالسَّوِي: جَعْفَرٍ ع قَالَ

.وَ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْل ا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ
.10-189-5الكافي -(3)•

 141: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّهدٍ عَه ْ « 4»-23336-3•

: الَعَلِيِّ بْ ِ الْحَكَمِ عَ ِ الْعَلَاءِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْلِمٍ عَ ْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَه
عْطِهيَ فَيُقَاطِعُههُ عَلَهى أَنْ يُ-سَأَلْتُهُ عَ ِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ

قَهالَ لَها قُلْه ُ فَالرَّجُهلُ يَهدْفَعُ-لِكُلِّ عَشَرَفِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقها 
.اوَ يَضْمَ ُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَال ا مُسَمَّاف  قَالَ لَ-السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ

.11-189-5الكافي -(4)•

 141: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
بِي رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ الْحَكَمِ عَ ْ أَوَ •

«6»الْعَلَاءِ جَمِيعا  « 5»أَيُّوبَ عَ ِ 
لِكُهلِّ عَشَهرَفِ أَمْنَهانٍ-عَ ِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ•

.«7»عَشَرَفَ أَمْنَانٍ 

.واوا، فالحظ( ع )كذا في اقصل، و كتب فوق -(5)•
.411-96-7التهذيب -(6)•
.3860-233-3الفقيه -(7)•

 141: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
دٍ مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْه ِ سَهعِي« 1»-23337-4•

الهدَّقِيخُ : عَ ْ صَفْوَانَ عَ ْ جَمِيلٍ عَه ْ زُرَارَفَ عَه ْ أَبِهي جَعْفَهرٍ ع قَهالَ
.بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيخُ بِالدَّقِيخِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ

.«2»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ •
.401-94-7التهذيب -(1)•
.4012-280-3الفقيه -(2)•

 142: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
وَ عَنْهُ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ْ رَجُلٍ مِ ْ أَصْحَابِهِ عَ ْ أَبِي « 3»-23338-5•

.الْحِنْطَةُ وَ الدَّقِيخُ لَا بَأْسَ بِهِ رَأْسا  بِرَأْسٍ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.403-95-7التهذيب -(3)•

 142: ، ص18وسائل الشيعة،   
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الربا المعاملي
: وَ عَنْهُ عَ ِ الْقَاسِمِ عَ ْ عَلِيٍّ عَ ْ أَبِهي بَصِهيرٍ قَهالَ« 4»-23339-6•

خِ فَقَهالَ إِذَا وَ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِي-سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ
.كَانَا سَوَاء  فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا

. «6»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ « 5»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
.407-95-7التهذيب -(4)•
.م  هذه اقبواب8م  الباب 6تقدم في الحدي  -(5)•
.م  هذه اقبواب17م  الباب 12ياتي في الحدي  -(6)•

 142: ، ص18وسائل الشيعة،   
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