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

. در اين  دسنتگاه اسن » ربا«اى مهم اشاره كنيم وآن جايگاه مسأله
در اسالم، از مسلّمات محسوب مى شود و همگنان از » ربا«حرم  

هنايى بني  اي  امر آگاهى دارند، هر چند در محندوده ى آن بحن 
.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 باشننصورت غير متساوى، هر چند از نظر ارزش مبادله
رنج درجه مانند فروش يك كيلوگرم برنج درجه يك به دو كيلوگرم ب

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

معاملنه ع ددو گردند، حرام اس  و در امنورى كنه بنه شنماره مى
.باشدشوند، جايز مىمى

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

.دهنده شود، اي  بهره را رباى قرضى گويند
ى، ايم كه حرم  رباى قرضنما 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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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
:برخى از آياتى كه بر حرم  ربا دالل  دارند، عبارتند از•
سانى ؛ اى ك»يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مض اعة «. 1•

(.357)ايد، ربا را چندي  وچند برابر نخوريدكه ايمان آورده
ربا ؛ خداوند خريد وفروش را حالل و»أحلّ اهلل البيع وحرّم الربا«. 2•

(.358)را حرام كرد
ر د-يهودينان -؛ وبا گرفت  آنان »وأخذهم الربا وقد نهوا عنه«. 3•

(.359)حالى كه از آن نهى شده بودند

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
عبينر مورد منع وتحريم قرار گرفته واي  ت» ربا«در تمامى اي  آيات •

يا مطلق وشامل هر دو گونه رباس ، يا ظهنور در خصنوص ربناى 
(. 360)قرضى دارد

د بنه اسنتنا» رباى قرضى«اي  رو، هيچ جاى ترديدى در حرم  از •
.اي  آيات نيس 

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم



9

اسالمىربا ودستگاه توزيع 
سن  مبتنى بر تعبند محنض ا» رباى معاملى«و اگر بعض صور در •

زينرا -اى براى عقال در حرم  آن وجنود نندارد وهيچ گونه نكته
نس ى دو كاالى هم جى حرم  اي  ربا، مبادلههمچنان كه گفتيم ادله

مالً اى كاكند، ولو از حي  ارزش مبادلهبه مقدار متساوى را حرام مى
 براى اى واضح در نظر عقالنكته» رباى قرضى«ولى -معادل باشند 

اى كه از جرينان فعاليّن  حرم  دارد وآن اي  كه سود دادن سرمايه
.اقتصادى خارج شده، نوعى سوء استفاده اس 

(.361)شماردرو، ارسطو نيز ربا را دزدى مىاز اي •

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
، توضيح اي  مطلب با توجه به مورد خاص اين  ربنا، يعننى قنرض•

:گرددآشكار مى

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
كنند ودر قرض، قرض دهنده مالى را به قرض گيرنده تملينك منى•

.شودى قرض گيرنده مىخودش مالك مماثل آن مال بر ذمه
گنردد واگنر در پس مال خارجى وعينى از آن قنرض گيرننده منى•

آن گيرد، اوسن  كنه سنزاوار سنودجريان فعالي  اقتصادى قرار مى
.باشدمى

ى قرض گيرنده كه يك ظرف اعتبارىامّا مال قرض دهنده، در ذمه•
، وخارج از تمنامى فعالين  هناى (362)براى اموال وتعهدات اس  

ى از اي  رو، زايش چني  مالى هيچگوننه مونوّز. باشداقتصادى مى
.ندارد

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
كيدى بنر به اعتقاد شهيد صدر اسالم با طرح اي  مطلب، بار ديگر تأ•

تنوان منىن» كار«ى سلبى دستگاه توزيع نموده، كه بدون نوعى جنبه
(.363)اى كسب كردثروت تازه

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
د وارد اى كه در جرينان تولينبنابر اي ، از ديدگاه اسالم بي  سرمايه•

ه شود ودر نتيوه سهمى از سنود توليند را بنراى صناحبان آن بنمى
شود ودر عي اى كه در اي  جريان وارد نمىآورد وسرمايهارمغان مى
.اى به صاحب خود برساند، وجود داردخواهد بهرهحال مى

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
ر توليند ى فيزيكى واز قبيل، مواد اوليه، ابزاچه اي  سرمايه، سرمايه•

ض زيرا همان گونه كه قر. ى نقدى وپولوغير آن، باشد وچه سرمايه
د، پنس باشندر پول متصّور اس ، در ساير اشياء نيز قابل تحقق منى

مانند بله، غير منقوالت. قرض ورباى قرضى اختصاص به پول ندارد
ا ربناى زمي  يا خانه قابل قرض نيستند ودر نتيوه، نسنب  بنه آنهن

.قرضى معنا ندارد

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
ى خنارج از سود دهى سرمايه«و» ربا«در حالى كه اسالم هر گونه •

شمارد، را ممنوع وآن را در مكتب اقتصادى خود مردود مى» جريان
مى كند وآن را حق مسنلدارى، بر وجود آن تأكيد مىاقتصاد سرمايه

هناى براى صاحبان سرمايه وعاملى براى كنترل ننا پينداى فعالين 
.دانداقتصادى مى

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 

لكنه ، وب»ربا«دارى آن را عامل توويز هايى كه سرمايهيكى از نكته•
بنه اعتقناد . باشدمى( 364)»خطر«ى شمارد، مسألهضرورت آن، مى

دهند، ننوعى دارى، كسى كه مالى را قرض منىاقتصاد دانان سرمايه
پذيرد، زيرا امكان دارد، هرگز منديون دين  خنود را اداء خطر را مى

ود نكند وشخص به مال خود نرسد، ولو ره  يا ضمان كافى نيز وجن
پس جا دارد، اجنرت اين  خطنر پنذيرى وريسنك را . داشته باشد
.درياف  كند

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
قمنار اما اسالم با تحريم ربا و اشكال ديگرى از خطر پذيرى، مانند•

ا وشرط بندى، در واقع اساس اي  استدالل را مردود شمرده وخطر ر
(.365)سود آور ندانسته اس 

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
دهند وباعن ى بي  ثروتمندان وفقنرا را افنزايش منىفاصله» ربا«•

ار گردد و در نهاي  فشار حاصل از آن بر دوش اقشتكاثر اموال مى
.افتدفقير جامعه مى

گنردد، كنه جنواز دريافن  سنود حاصنل از از اي  بيان آشكار مى•
كه در آن ندارد،» خطر«ى مضاربه در اسالم، هيچ ارتباطى به مسأله

مضاربه حالل اس ، چون صناحب منال در آن خطنر را : گفته شود
باشند، زينرا قنرض دهننده پذيرد، ولى قرض ربنوى حنرام منىمى
.گونه ريسكى نكرده اس هيچ

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
:توضيح بطالن اي  استدالل چني  اس •
پذيرد، چون امكان دارد به منال در قرض هم شخص خطر را مى. 1•

.خود نرسد
د گاه منشأ سود آورى ودرآمد در اسالم نيس  واالّ بايخطر هيچ. 2•

.شدقمار يا امثال آن جايز مى
ز سود صاحب مال در مضاربه به مقتضاى قاعده اس ، زينرا او ا. 3•

نهايتناً . آنوا كه مالك اصل مال اس ، مالك سودهاى آن نيز هسن 
ز تواند عامل مضاربه را از باب پرداخ  حق الزحمه در بخشنى امى

(.366)سود مال خود شريك كند
178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
الرِّبَاأَبْوَابُ •
بَابُ تَحْرِيمِه1ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ أَصْحَابِنَا عَ ْ أَحْمَدَ « 2»-23270-1•

الِمٍ عَن ْ أَبِن ي بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ عِيسَى عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ هِشَامِ بْ ِ سنَ
بْعِينَ زَنْيَ  ً كهلُّهَ ا بِ ذَا ِ « 3»دِرْهَمٌ رِبًا : عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَشَدُّ مِ نْ س َ

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

 117: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم

الِمٍ • امِ بْن ِ سنَ نَادِهِ عَن ْ هِشنَ يُُْ « 4»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسنْ وَ رَوَاهُ الشنَّ
.«5»بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ 

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

 117: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
الٍ عَن ْ « 1»-23271-2• وَ عَنْهُمْ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ِ ابْ ِ فَضنَّ

كَاسِبِ أَخْبَثه الْمَ: أَبِي جَمِيلَةَ عَ ْ سَعْدِ بْ ِ طَرِيفٍ عَ ْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
.كَسْبه الرِّبَا

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

 118: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
وَ عَنْهُمْ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ ْ عُثْمَانَ بْ ِ « 2»-23272-3•

الَى قَدْ قُلْ ُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَأَيْ ُ اللَّهَ تَعَ: عِيسَى عَ ْ سَمَاعَةَ قَالَ
الَ قَن-فِي غَيْرِ آيَةٍ وَ كَرَّرَهُ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قُلْ ُ لَنا-ذَكَرَ الرِّبَا

.«3»لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسه مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ 
.«4»وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ •

 118: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
.7-146-5الكافي -(2)•
ارة، و ليس في هذا التعليل داللة على المنع م  بيع الشنرط، و االجن-(3)•

ل شني ء بيع الشي ء باضعاف قيمته، و اشتراط قرض أو تاجيل دي ، و جعن
ما ظنه مع الناقص م  غير جنسه، و نحو ذلك، مما يزول به تحريم الربا، ك
وص بعض المدققي ، لتواتر األحادي  بوواز ذلك، و حوينة قيناس منصن
و سلم العلة أمر خالفي، و دليله غير تام، مع معارضته بما هو أقوى منه، و ل
م العقنود، فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا، و قد تقدم في أحكا

علنة و في الخيار، و غير ذلك، و ياتي هنا و في عدة مواضع، و لو تمن  ال
(.قده. منه)لزم وجوب فعل المعروف، و تحريم العقود 

.71-17-7التهذيب -(4)•

 118: ، ص18وسائل الشيع ،   



25

و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
رٍ وَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْ« 5»-23273-4•

إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَنلَّ: عَ ْ هِشَامِ بْ ِ سَالِمٍ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.لِكَيْلَا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِ ِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ-الرِّبَا

.«6»مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ •
.8-146-5الكافي -(5)•
.71-17-7التهذيب -(6)•

 118: ، ص18وسائل الشيع ،   
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ
و و قيل في علة تحريم الربنا أن فينه تعطينل المعنايش و االجنالب•

.المتاجر إذا وجد المربي م  يعطيه دراهم و فضال بدراهم
الناس من إنما شدد في تحريم الربا لئال يمتنع( ع)و قال أبو عبد اللَّه •

رفدااصطناع المعروف فرضاً أو 

362: ، ص2التبيان في تةسير القرآن،  
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ
إلجنالب أما علة تحريم الربا فقد قيل هي أن فيه تعطيل المعايش و ا•

و المتاجر إذا وجد المربى م  يعطيه دراهم و فضال بدراهم
من  إنما شدد في تحريم الربا لنالال يمتننع النناس( ع)و قال الصادق •

رفدااصطناع المعروف قرضا أو 

670: ، ص2مجمع البيان في تةسير القرآن،  
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ
لصنادق م  الكبائر للتوعّد عليه بالنار في آخر اآلينة، و لقنول االربا •

حرم ه م  سبعي  زنية بذات مٰ  درهم ربا أعظم عند اللّ»عليه السّالم 
«1« »ه الحرامٰ  في بي  اللّ

 يمتن ع في تحريم الربا ل ئالاللّه إنّما شدّد »و قال أيضا عليه السّالم •
»قرضا و رفدا الناس من اصطناع المعروف 

•

37: ، ص2  ؛ (حلّى، مقداد )القرآنكنز العرفان في فقه 
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ
تعطينل انها عدم: يؤيده ما نقل في مومع البيان في علة تحريم الرباو •

المعاش و اإلجالب و التوارة، إذ لو وجد المدي  م  يعطيه دراهنم و 
ي انمنا شندد فن: فضال بدراهم لم يتور، و قال الصادق علينه السنالم

فدا إلنُ تحريم الربا لالال يمتنع الناس م  اصطناع المعروف قرضا و ر
[3[ ]4.]

.الرفد بالكسر، العطاء و العون[ 3]•
.الى هنا كالم مومع البيان[ 4]•

452: ، ص8مجمع الةائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان؛   
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ
سالم هشام ب ( في الحس  ع  خ ل)الذي رأيته في الكافي حسنة و •

كيال انما حرم اللّه عز و جل الربا ل: ع  أبي عبد اللّه عليه السالم قال
.«1»يمتنع الناس م  اصطناع المعروف 

اللّنه اني رأين : قل  ألبي عبد اللّه عليه السالم: و رواية سماعة قال•
: ك؟ قل أو تدري لم ذل: تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كرّره، فقال

.«2»لالال يمتنع م  اصطناع المعروف : ال قال

 453: ، ص8مجمع الةائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان،   
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ
يكنون ( قرضنا و رفندا)ما في المومع إشارة الى هنذا، و قولنه كان •

.تفسيرا منه

 453: ، ص8مجمع الةائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان،   
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ
الظاهر أن المراد بالمعروف هو ما ذكره في الخبر األول م  القنرضو •

ينان و الرفد، و أما ما ذكره بعض األفاضل م  أن خبر كتاب مومع الب
انما هو مضمون هذي  الخبري ، و أن قوله قرضا و رفدا انما هنو من  

علم من  كالم صاحب الكتاب تفسيرا منه للمعروف فالظاهر بعده، لما
عنة، و أيضنا نقله في هذا الكتاب كثيرا أخبارا ليس  في الكتنب األرب

ي  فلفظ خبره غير ألفاظ هذي  الخبري ، و من  القاعندة المعهنودة بن
اظ في الخبر المحدثي  في نقل االخبار أنه متى أريد تفسير بعض األلف

. يشيرون الى ذلك بلفظ يدل عليه
•

272: ، ص19الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛   
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ
ضنات، و معلوم انه انما يلزم ذلك ان لو كان التحريم مخصوصا بنالبيع دون سنائر المعاو•

.ألخذ الزيادة بتبديل صيغة بع  بصالح  و نحو ذلك و هو ظاهر
.هذا يدل على عدم جواز أكثر الحيل التي تستعمل في إسقاط الربا، فافهمبل •
يننه كان الرجل منهم إذا حنل د: و يؤيده أيضا ما نقل فيه ع  اب  عباس، قال اب  عباس•

ان علينه و زدني و أزيدك في المال، فيتراضني: على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له
ال هما سواء، يعنون بذلك ان الزيادة فني النثم  حن: يعمالن، فإذا قيل لهم هذا ربا، قالوا

لوعيد به و البيع و الزيادة فيه بسبب األجل عند محل الدي  سواء، فذمهم اللّه و الحق بهم ا
ال اي أحل اللّه البينع النذي( اٰ  هُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰ  وَ أَحَلَّ اللّ)خطأهم في ذلك بقوله 

خر الندي  و ربا فيه و حرم البيع الذي فيه الربا، و الفرق بينهما ان الزيادة في أحدهما لتنأ
[.1]في اآلخر ألجل البيع إلُ 

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

من  سنورة البقنرة 275في بيان المعننى آلينة 389ص 2رواه في مومع البيان ج [ 1]
(.ا اآليةٰ  الَّذِي َ يَأْكُلُونَ الرِّب)

 453: ، ص8مجمع الةائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان،   
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اصْطِنَاعِ الْمَعْرهوفِ
•______________________________

.4م  أبواب الربا، الحدي  1كتاب التوارة، الباب 12الوسائل، ج ( 1)
.3م  أبواب الربا، الحدي  1كتاب التوارة، الباب 12الوسائل، ج ( 2)•
 454: ، ص8مومع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج •
•..........

•______________________________
.و ال قرضا، فيعلم العموم عندهم حتى انه ذكر ذلك م  ينكر العموم، كالمصنف في سائر كتبه كالمت 

.و كان ذلك دليل تحريم الزيادة الحكمية•
.«1»و يؤيده أيضا ما ذكره في الفقيه في ذيل صحيحة يعقوب ب  شعيب ع  أبي عبد اللّه عليه السالم •
( هِٰ  ا يَرْبُنوا عِنْندَ النلّٰ  لاسِ فَٰ  الِ ال ّٰ  ا آتَيْتُمْ مِ ْ 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 : حي  يظهر انه منها•

«2».
.و اما الذي ال يؤكل فهو ان يدفع الرجل الى الرجل عشرة دراهم 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 بالدي  أيضا، ألن إعطاء غيره ألن يرد عليه األكثر، يشملهما و غيرهما•
.باسم 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، حي  دلن  علنى تقسنيم اآلي( ا آتَيْتُمْٰ  وَ م)الى اآلية الكريمة، و هي قوله تعالى ده و ال يخفى ان هذا الكالم يصح جعله دليال و مؤيدا لما جعلناه مؤيدا، م  غير ان يكون م  تتمة الرواية الصحيحة ليعقوب ب  شعيب الستنا•

الربا و الحالل منه، فيكون 
•______________________________

.41ذيل حدي  182باب الربا ص ( 87)3م  ال يحضره الفقيه ج ( 1)
.39-سورة الروم( 2)•
 455: ، ص8مومع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، ج •
•..........

•______________________________
.هو الزيادة مطلقا، و يتم الدليل، فتأمل

•________________________________________
ه  ق1403ايران، اول، -جلد، دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسي  حوزه علميه قم، قم 14اردبيلى، احمد ب  محمد، مومع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان، 

•
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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 الحدي •
.، أى يكون صِالتٍ ال يوضَع مواضِعَه•
:و الرافد. اكتسبته: و أُرفِدت المال. أصبْ ُ م  كَسبه: و يقال ارتفَدْتَ م  فالنٍ•
:قال الفرزدق. دِجْلةُ و الفرات: و الرّافِدانِ. و رفَدَ بنو فالنٍ فالناً، إذا سَوَّدُوه عليهم و عظَّموه، و هو مرفَّد. المُعي ، و المُرْفِدُ أيضاً•
«  1»فَزَارِيًّا أحَذَّ يَدِ القَميصِ بَعثْ َ على العِراق و رافديْهِ •
.اماً و زَبيبا و شراباًشى ء كان  قريش تُرَافِدُ به فى الواهلية، يُخرِج كلُّ إنسانٍ شيالاً، ثم يشترون به للحاجِّ طع: و ترافدوا، إذا تعاوَنُوا عليه، و الرِّفادة•
:قال. خشب السَّقف؛ و هو م  الباب؛ ألنه يُرفدَ بها السَّقْف: و الرَّوافِد•
« 2»بٍَُ لك بٍَُّ لبَحْرٍ خِضَمّ روافِدُه أكرمُ الرّافداتِ •
.و م  الباب الرِّفْد، و هو القَدَح الضَّخم؛ و هو الرَّفْد و المِرْفَد أيضا. العُظَّامَة التى تعظِّم بها الرّسْحاء عَوِيزتَها: و المرفد•
•______________________________
و األغنانى ( 21: 1)و زهر اآلداب ( ترجمة الفرزدق)و الشعراء 179لبيك و المعارف ]479و الكامل ( رفد، حذذ)؛ و اللسان 87ديوان الفرزدق ( 1)•

.«أأطعم »: و فى المومل(. 510: 6/ 197: 5)و الحيوان 74و كنايات الورجانى ( 17: 19)
(.بُ)و قد سبق فى ( بخُ، رفد)البي  فى اللسان ( 2)•
 422: ، ص2معوم مقائيس اللغة، ج •
. قومٌ م  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 اللغ ؛   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَن ْ حَمَّنادِ بْن ِ « 7»-23274-5•

دِ اللَّهِ ع بْ ِ الْمُخْتَارِ عَ ْ أَبِي بَصِيرٍ عَ ْ أَبِي عَبْالْحُسَيْ ِ عَ ِ« 8»عِيسَى 
ةٍ كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ عَمَّ-مِ ْ ثَلَاثِي َ زَنْيَةً« 1»دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ : قَالَ

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

 119: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
وَ رَوَاهُ فِي « 2»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ •

الْمَوَالِسِ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ْ جَدِّهِ عَ ْ مُحَمَّندِ 
.«4»عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ الْمُخْتَارِ نَحْوَهُ « 3»بْ ِ عِيسَى 

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

 119: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
قَنالَ : وَ عَنْهُ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ْ سَعِيدِ بْ ِ يَسَارٍ قَنالَ« 5»-23275-6•

كُلُّهَنا بِنذَاتِ-أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِرْهَمٌ وَاحِدٌ رِبًا أَعْظَمُ مِ ْ عِشْرِي َ زَنْيَنةً
.«6»مَحْرَمٍ 

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

 119: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
وَ عَنْهُ عَ ْ عُثْمَانَ بْ ِ عِيسَى عَ ْ زُرَارَةَ عَن ْ أَبِني « 7»-23276-7•

ا وَ ٰ  هُ الرِّبٰ  قُلْ ُ لَهُ إِنِّي سَمِعْ ُ اللَّهَ يَقُولُ يَمْحَقُ اللّ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
فَقَنالَ -وَ قَدْ أَرَى مَ ْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالُنهُ-«8»اتِ ٰ  يُرْبِي الصَّدَق

وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ -أَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِ ْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ الدِّي َ
.وَ افْتَقَرَ

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

 119: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
مَاعَةَ « 9»رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ • وَ عَنْهُ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ عِيسَى عَن ْ سنَ

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

 119: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ الْحَسَ ِ الصَّفَّارِ عَن ْ مُحَمَّندِ بْن ِ يَحْيَنى عَن ْ وَ •

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

 120: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
 ِ مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْ ِ الْحُسَيْ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ هِشَامِ بْن« 2»-23277-8•

وْ كَانَ إِنَّهه لَفَقَالَ -الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ْ عِلَّةِ تَحْرِيمِ الرِّبَا
 اللَّ هه فَحَ رَّمَ-لَتَرَكَ النَّاسه التِّجَارَا ِ وَ مَا يَحْتَاجهونَ إِلَيْ هِ-الرِّبَا حَلَالًا

لْبَيْعِ وَ وَ إِلَى التِّجَارَا ِ مِنَ ا-الرِّبَا لِتَنْةِرَ النَّاسه مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ
.«3»فَيَبْقَى ذَلِكَ بَيْنَههمْ فِي الْقَرْضِ -الشِّرَاءِ

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

وع ، و فني المطبن(هنامش المخطنوط)فيتصل ذلك بينهم في القرض 
.فيفضل

 120: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ أَحْمَدَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ أَبِي عَبْدِ اللَّنهِ عَن ْوَ •

زِ عَن ْ مُحَمَّدِ بْ ِ أَبِي بِشْرٍ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ الْعَبَّاسِ عَ ْ عُمَرَ بْ ِ عَبْدِ الْعَزِين
.«4»هِشَامِ بْ ِ الْحَكَمِ نَحْوَهُ 

.1-482علل الشرائع -(4)•

•

 120: ، ص18وسائل الشيع ،   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
نَانٍ أَنَّ عَلِنيَّ بْن َ « 2»-23280-11• وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّندِ بْن ِ سنِ

ائِلِهِ-مُوسَى الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ ةُ وَ عِلَّن-مِن ْ جَنوَابِ مَسنَ
-وَالِوَ لِمَا فِيهِ مِ ْ فَسَادِ الْأَمْ-تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ

كَانَ ثَمَ ُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ-لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْ ِ
ى عَلَن-عَلَنى كُنلِّ حَنالٍوَكْسٌفَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ -ثَمَ ُ الْآخَرِ بَاطِلًا

ا لِعِلَّنةِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَنادِ الرِّبَن-الْمُشْتَرِي وَ عَلَى الْبَائِعِ
-فَسَادِ الْأَمْوَالِ
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
ادِهِ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِ ْ-حَظَرَ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُكَمَا •  فَسنَ

عَ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّهُ عَنزَّ وَ جَنلَّ الرِّبَنا وَ بَيْن-حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ
-الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْ ِ

-حَرَامِ الْمُحَرَّمِلِمَا فِيهِ مِ َ الِاسْتِخْفَافِ بِالْ-عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِوَ •
ا لَنمْ يَكُن ْ إِلَّن-وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْرِيمِ اللَّهِ عَنزَّ وَ جَنلَّ لَهَنا

-الْكُفْرِوَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِي-اسْتِخْفَافاً مِنْهُ بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ
مْوَالِ وَ وَ تَلَفِ الْ أَ-عِلَّ ه تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيئَ ِ لِعِلَّ ِ ذَهَابِ الْمَعْرهوفِوَ •

وَ عْرهوفِ وَ الْقَرْضه صَنَائِعه الْمَوَ تَرْكِهِمه الْقَرْضَ -رَغْبَ ِ النَّاسِ فِي الرِّبْحِ
.لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْةَسَادِ وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ
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الْقَرْضه صَنَائِعه الْمَعْرهوفِ
ادِ الْنأَمْوَ • وَالِ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا لِمَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ لِمَا فِيهِ مِ ْ فَسنَ

لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا اشْتَرَى الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْ ِ كَانَ ثَمَ ُ الدِّرْهَمِ دِرْهَماً وَ ثَمَن ُ
وَ عَلَنى الْآخَرِ بَاطِلًا فَبَيْعُ الرِّبَا وَ شِرَاؤُهُ وَكْسٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى الْمُشْتَرِي
حَظَنرَ الْبَائِعِ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ الرِّبَا لِعِلَّةِ فَسَادِ الْنأَمْوَالِ كَمَنا

يُؤْنَسَ مِنْهُ عَلَى السَّفِيهِ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ لِمَا يُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ مِ ْ إِفْسَادِهِ حَتَّى
رُشْدُهُ فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ حَرَّمَ اللَّنهُ عَنزَّ وَ جَنلَّ الرِّبَنا وَ بَيْنعُ الرِّبَنا بَيْنعُ الندِّرْهَمِ 

تِخْفَافِ  بِنالْحَرَامِ بِالدِّرْهَمَيْ ِ وَ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ لِمَا فِينهِ مِن َ الِاسنْ
لِكَ مِنْهُ الْمُحَرَّمِ وَ هِيَ كَبِيرَةٌ بَعْدَ الْبَيَانِ وَ تَحْرِيمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا لَمْ يَكُ ْ ذَ
رِ وَ عِلَّنةُ إِلَّا اسْتِخْفَافاً بِالْمُحَرَّمِ الْحَرَامِ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِذَلِكَ دُخُولٌ فِي الْكُفْن
لنَّاسِ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا بِالنَّسِيالَةِ لِعِلَّةِ ذَهَابِ الْمَعْرُوفِ وَ تَلَفِ الْأَمْوَالِ وَ رَغْبَةِ ا

 الْفَسَادِ الرِّبْحِ وَ تَرْكِهِمْ لِلْقَرْضِ وَ الْقَرْضُ صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ وَ لِمَا فِي ذَلِكَ مِ َ
وَ الظُّلْمِ وَ فَنَاءِ الْأَمْوَالِ

566: ، ص3من ال يحضره الةقيه؛   
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وكس
وكس•
اتضاع الثم : الوَكْسُ في البيع•
•

392: ، ص5كتاب العين؛   
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وكس
وكس•
.كلمةٌ تدلُّ على نَقصٍ و خُسْران: الواو و الكاف و السي •
.سِرخَ: و وُكِسَ الرّجلُ و أُوكِسَ. نَقَصْتُه: وَكَسْتُه. النَّقْص: فالوَكْس•
.و بَرَأت الشّوَّةُ على وَكْسٍ، إذا لم يتمَّ بُرؤُها•

139: ، ص6معجم مقائيس اللغ ؛   
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
.«3»وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي الْعِلَلِ بِأَسَانِيدَ تَأْتِي •
.4934-565-3الفقيه -(2)•
، و علنل الشنرائع 93-2( علينه السنالم)عيون أخبار الرضنا -(3)•

(.أ)و تاتي أسانيدها في الفائدة االولى م  الخاتمة برمز 483-4
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االْقَتْلِ وَ الْكهةْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَثهبهو ِ 
ا بنذلوها انّ للّه عبادا اختصّهم بالنعم، يقرّها فيهم م: قال عليه السالمو •

.للناس فاذا منعوها حوّلها منهم الى غيرهم
•

159: ؛ ص(حلّى، عالمه)الرسال  السعدي 
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االْقَتْلِ وَ الْكهةْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَثهبهو ِ 
بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ وَ الْكُفْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَا2« 1»•
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ أَصْحَابِنَا عَ ْ أَحْمَدَ « 2»-23294-1•

عَن ْ بَلَغَ أَبَنا عَبْندِ اللَّنهِ ع: بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ِ ابْ ِ فَضَّالٍ عَ ِ ابْ ِ بُكَيْرٍ قَالَ
فَقَالَ لَالِ ْ أَمْكَنَنِي اللَّنهُ -«3»وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأَ -رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا

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

125: ، ص18وسائل الشيع ؛   
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االْقَتْلِ وَ الْكهةْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَثهبهو ِ 
.«5»وَ فِي مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ « 4»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا : أَقُولُ•

.م  هذه األبواب1م  الباب 11تقدم في الحدي  -(4)•
.م  أبواب مقدمة العبادات2تقدم في الباب -(5)•

125: ، ص18وسائل الشيع ؛   
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اثهبهو ِ الْقَتْلِ وَ الْكهةْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
أخرىمسألة •
دب في رجل أتى شيالا فوجب عليه األدب ثم عاوده فوجب علينه األ•

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

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

44: ؛ ص(بغدادى، مةيد)جوابا  المسائل النيسابوري -العويص 
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اثهبهو ِ الْقَتْلِ وَ الْكهةْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
تى يتوب، إذا قام  البينة على اإلنسان بتحريم الربا و اكله عوقب حو •

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

•

536: ، ص2؛   (البن البرا )المهذب 
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اثهبهو ِ الْقَتْلِ وَ الْكهةْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
طرة ممّن هو مولود على فم  استحل الميتة أو الدّم أو لحم الخنزير و •

و . اعاإلسالم، فقد ارتدّ بذلك ع  الدّي ، و وجب عليه القتل باإلجمن
.م  تناول شيالا م  ذلك محرّما له، كان عليه التّعزير

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

تّنى و م  أكل الرّبا بعد الحوّة عليه في تحريمه، عوقب على ذلك، ح•
، و عناد فإن أدّب دفعتي . فإن استحلّ ذلك، وجب عليه القتل. يتوب

.ثالثا، وجب عليه القتل

713: النهاي  في مجرد الةقه و الةتاوى؛ ص
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اثهبهو ِ الْقَتْلِ وَ الْكهةْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
تنى م  أكل الربا بعد الحوة عليه في تحريمه عوقب على ذلنك حو •

قتله فان استحل ذلك و كان مولودا على فطرة اإلسالم، وجبيتوب، 
ب، و اال من غير استتاب ، فإن كان قد تقدم ه كة ر اس تتيب، ف ان ت ا

.وجب قتله
•

478: ، ص3السرائر الحاوي لتحرير الةتاوى؛   
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اثهبهو ِ الْقَتْلِ وَ الْكهةْرِ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَ
لدم و و اكالميتة عليه ااستحل شيئا من المحرما  المجمع م  األولى •

لنك ال و لو ارتكب ذممن ولد على الةطرة يقت ل و لحم الخنزير الربا
.مستحال عزر

158: ، ص4شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام؛   
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أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّ ِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَاجَوَازِ 
بَابُ جَوَازِ أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّةِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَا3« 6»•
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَن ْ أَبِينهِ « 7»-23295-1•

لَّنهِ ع عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عِيسَى عَ ْ إِبْرَاهِيمَ بْ ِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَ ْ أَبِي عَبْدِ ال
-الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ: قَالَ

لَ مِنْهَنا تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضنَ -الَّذِي يُؤْكَلُ فَهَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِفَأَمَّا •
رِبناً آتَيْتُمْ مِن ْ 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 الشيع ؛   
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أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّ ِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَاجَوَازِ 
.6-145-5الكافي -(7)•
.39-30الروم -(1)•
.في المصدر زيادة الربا-(2)•

125: ، ص18وسائل الشيع ؛   



60

الربا الحالل
رْبُوا عِنْندَ وَ ما آتَيْتُمْ مِ ْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَال يَ»: قوله تعالى•

عِفُ « ونَاللَّهِ، وَ ما آتَيْتُمْ مِ ْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولالِنكَ هُنمُ الْمُضنْ
ة، فالمراد إلُ، يشير إلى وجه التسمي« لِيَرْبُوَا»: الربا نماء المال، و قوله

-أن المال الذي تؤتونه الناس ليزيند فني أمنوالهم ال إرادة لوجنه اهلل
اهلل أي ال فليس يزيد و ينمو عند-بقرينة ذكر إرادة الوجه في مقابله

.تثابون عليه لعدم قصد الوجه

185: ، ص16الميزان في تةسير القرآن،  
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الربا الحالل
وَ منا آتَيْنتُمْ مِن ْ زَكناةٍ تُرِيندُونَ وَجْنهَ اللَّنهِ فَأُولالِنكَ هُنمُ »: قولهو •

 م  المراد بالزكاة مطلق الصدقة أي إعطاء المال لوجه اهلل« الْمُضْعِفُونَ
لمنال و ما أعطينتم من  ا: غير تبذير، و المضعف ذو الضعف، و المعنى

صدقة تريدون وجه اهلل فأولالك هنم النذي  يضناعف لهنم منالهم أو 
.ثوابهم

185: ، ص16الميزان في تةسير القرآن،  
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الربا الحالل
شنواهد، بالربا و الزكاة بقرينة المقابلة و ما احتف بهمنا من  الفالمراد •

ال الربا الحالل و هو العطية م  غير قربة، و الصدقة و هي إعطناء المن
تقندير 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 تةسير القرآن،  
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جَوَازِ أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّ ِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَا
.«3»بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ •
وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَن ْ حَمَّنادِ بْن ِ « 4»-23296-2•

تَيْنتُمْ ا آٰ  عِيسَى عَ ْ إِبْرَاهِيمَ بْ ِ عُمَرَ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ وَ م
قَالَ -«5»هِ ٰ  ا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰ  اسِ فَلٰ  الِ ال ّٰ  مِ ْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْو

.ؤْكَلُفَذَلِكَ رِبًا يُ-هُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تُرِيدُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا
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جَوَازِ أَكْلِ عِوَضِ الْهَدِيَّ ِ وَ إِنْ زَادَ عَلَيْهَا
وَ تَقَندَّمَ مَنا : أَقُنولُ« 6»رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ إِبْرَاهِيمَ بْ ِ عُمَرَ وَ •

. «7»يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 
.73-17-7التهذيب -(3)•
.67-15-7التهذيب -(4)•
.39-30الروم -(5)•
.3995-275-3الفقيه -(6)•
. م  أبواب ما يكتسب به91، 88تقدم في البابي  -(7)•
•
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَ  الرِّبَا أَكَلَ من 
الًا بَابُ حُكْمِ مَ ْ أَكَلَ الرِّبَا بِوَهَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ تَابَ أَوْ وَرِثَ م5َ« 1»•

فِيهِ رِبًا
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَحْمَندَ « 2»-23301-1•

الِمٍ عَن ْ  بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ عِيسَى عَ ْ مَنْصُورٍ عَ ْ هِشَامِ بْن ِ سنَ
 لَنهُ سَأَلْتُهُ عَ ِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُنوَ يَنرَى أَنَّنهُ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

ابَهُ مُتَعَمِّنداً-قَالَ لَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً-حَلَالٌ  فَهُنوَ فَنإِذَا أَصنَ
.قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ« 3»بِالْمَنْزِلِ الَّذِي 

.3-144-5الكافي -(2)•
(.هامش المخطوط)بالمنزل  التي في نسخة -(3)•
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَ  الرِّبَا أَكَلَ من 
وَ عَنْهُ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ِ الْوَشَّاءِ عَن ْ أَبِني « 4»-23302-2•

مَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّناسُ بِوَهَالَنةٍ ثُن: قَالَ« 5»الْمَغْرَاءِ 
ا وَرِثَ لَوْ أَنَّ رَجهلًوَ قَالَ -فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ-تَابُوا

وَ لَكِنْ قَدِ اخْ تَلَ َ-وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا-مِنْ أَبِيهِ مَالًا
 مِنْهُ شَيْالاً وَ إِنْ عَرَفَ-كَانَ حَلَالًا طَيِّباً فَلْيَأْكهلْهه-فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٌ

يراً قَدْ وَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا كَثِ-أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا
فَمَنا -فَوَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَنأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَنهُ-أَكْثَرَ فِيهِ مِ َ الرِّبَا

.مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَ  الرِّبَا أَكَلَ من 
رٍ عَن ْرَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ِ ابْ ِ أَبِني عُمَيْنوَ •

يَنرُدَّ حَمَّادِ بْ ِ عُثْمَانَ عَ ِ الْحَلَبِيِّ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْ
«1»الزِّيَادَةَ 

.4-145-5الكافي -(4)•
.في المصدر أبي المغرا، ع  الحلبي-(5)•
.69-16-7التهذيب -(1)•
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَ  الرِّبَا أَكَلَ من 
رِهِ فَإِنَّنهُ بِغَيْ-رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَى قَوْلِهِ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَوَ •

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

.3997-275-3الفقيه -(2)•
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَ  الرِّبَا أَكَلَ من 
وَ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ إِبْرَاهِيمَ عَ ْ أَبِيهِ عَ ِ ابْن ِ أَبِني عُمَيْنرٍ « 3»-23303-3. •

فَقَالَ « 4»أَتَى رَجُلٌ أَبِي ع : عَ ْ حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَ -يوَ قَدْ عَلِمْ ُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِن-إِنِّي وَرِثْ ُ مَالًا

الِ عِلْمِي وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَ-قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا وَ أَسْتَيْقِ ُ ذَلِكَ
فَقَنالُوا لَنا يَحِنلُّ -سَأَلْ ُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِوَازِ« 5»وَ قَدْ -فِيهِ
-أَكْلُهُ

.5-145-5الكافي -(3)•
ي عبند 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 رِبًابِجَهَالَ  الرِّبَا أَكَلَ من 
عْنرِفُ وَ تَ-فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْ َ تَعْلَمُ بِأَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفناً رِبًنا•

وَ إِنْ كَانَ مهخْتَلِطاً فَكهلْ هه -أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ
ولَ فَإِنَّ رَ-وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ-هَنِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالهكَ سنُ

هِلَ فَمَ ْ جَ-وَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيَ-اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِ َ الرِّبَا
فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَنرُمَ عَلَيْنهِ وَ وَجَنبَ-وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ

.اكَمَا يَوِبُ عَلَى مَ ْ يَأْكُلُ الرِّبَ-عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ« 6»

(.هامش المخطوط)في نسخة و وجب  -(6)•
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَ  الرِّبَا أَكَلَ من 
نَادِ الَّنذِي « 7»رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ • وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ أَيْضاً بِالْإِسنْ

.«8»قَبْلَهُ 

.3999-276-3الفقيه -(7)•
.70-16-7التهذيب -(8)•
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَ  الرِّبَا أَكَلَ من 
 130: ، ص18الشيعة، ج وسائل •
وَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ أَصْحَابِنَا عَ ْ سَهْلِ بْ ِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْن ِ مُحَمَّندٍ جَمِيعناً عَن ِ ابْن ِ « 1»-23304-4•

-بِوَهَالَةٍسَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ْ رَجُلٍ أَرْبَى: مَحْبُوبٍ عَ ْ خَالِدِ بْ ِ جَرِيرٍ عَ ْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ
جَعْفَنرٍ ع فَقَنالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا-ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ قَالَ أَمَّا مَا مَضَى فَلَهُ وَ لْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ

.إِنِّي وَرِثْ ُ مَالًا وَ ذَكَرَ الْحَدِي َ نَحْوَهُ
.«2»وَ رَوَاهُ ابْ ُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِ ْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَ ِ بْ ِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ •
هِ عَن ْ مُحَمَّدُ بْ ُ عَلِيِّ بْ ِ الْحُسَيْ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ السَّكُونِيِّ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ ْ أَبِين« 3»-23305-5•

وَ قَندْ -أَغْمَضْ ُ فِي مَطَالِبِنهِ حَلَالًنا وَ حَرَامناً-أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنِّي اكْتَسَبْ ُ مَالًا: آبَائِهِ ع قَالَ
إِنَّ فَن-فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ ع أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِنكَ-أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ

.وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَالٌ-اللَّهَ رَضِيَ مِ َ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ
 ْ مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عُثْمَانَ عَ ِ الْحَلَبِيِّ عَن« 4»-23306-6•

صِنيبَهُ فَقَالَ لَنا يَضُنرُّهُ حَتَّنى يُ-أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُالِلَ عَ ِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ
.فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-مُتَعَمِّداً

 ْ وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ أَبِني أَيُّنوبَ الْخَنرَّازِ عَن« 5»-23307-7•
دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ: مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْلِمٍ قَالَ
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أَوْ وَرِثَ مَالًا فِيهِ رِبًابِجَهَالَ  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 إِلَنى ٰ  فَلَهُ م-ٰ  اءَهُ مَوْعِظَةٌ مِ ْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ  فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَخْرَجُكَ مِ ْ كِتَابِ اللَّهِ فَمَ ْ ج-إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَوَاءَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع-ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ فَقَالُوا لَيْسَ يُقْبَلُ مِنْكَ شَيْ ءٌ-قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ-ع مِ ْ أَهْلِ خُرَاسَانَ•

.وَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ« 1»هِ ٰ  اللّ
« 3»ا إِنْ كُنْنتُمْ مُنؤْمِنِي َ ٰ  يَ مِ َ الرِّبا بَقِٰ  م-هَ وَ ذَرُواٰ  وَ أَرَادَ خَالِدُ بْ ُ الْوَلِيدِ الْمُطَالَبَةَ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ فَنَزَلَ ْ اتَّقُوا اللّ-وَ قَدْ بَقِيَ لَهُ بَقَايَا عَلَى ثَقِيفٍ-إِنَّ الْوَلِيدَ بْ َ الْمُغِيرَةِ كَانَ يُرْبِي فِي الْوَاهِلِيَّةِ: الْفَضْلُ بْ ُ الْحَسَ ِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَوْمَعِ الْبَيَانِ عَ ْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ« 2»-23308-8•

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

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

•______________________________
.275-2البقرة -(1)

.392-1مومع البيان -(2)•
.278-2البقرة -(3)•
.180-147مسائل علي ب  جعفر -(4)•
.413-161نوادر أحمد ب  محمد ب  عيسى -(5)•
.275-2البقرة -(6)•
.414-162نوادر أحمد ب  محمد ب  عيسى -(7)•
 132: ، ص18وسائل الشيعة، ج •
.لَمْ يَكُ ْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ« 1»وَ مَ ْ أَكَلَهُ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ -الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ•
.قَالَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ-«3»ٰ  اءَهُ مَوْعِظَةٌ مِ ْ رَبِّهِ فَانْتَهىٰ  الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْلِمٍ عَ ْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ فَمَ ْ 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)•
.م  أبواب ما يوب فيه الخمس10، و في الباب 3م  الباب 6تقدم في الحدي  -(4)•
. م  ابواب جهاد النفس46م  الباب 36و 33و 27و 16و 13و 4م  هذه األبواب و األحادي  1م  الباب 11م  أبواب ما يكتسب به، و الحدي  50و 5و 4م  أبواب وجوب الحج، و في األبواب 52م  أبواب الصدقة، و في الباب 46تقدم في الباب -(5)•
•
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الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
ارَ فِيهِمَنا بَابُ أَنَّ الرِّبَا لَا يَثْبُ ُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ غَالِبناً وَ أَنَّ الِاعْتِبَن6« 6»•

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

قنال فني أو وزنا، فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، و كذا قال سالر و
ي الحوناز المبسوط المماثلة شرط في الربا، و إنما تعتبر المماثلة بعرف العنادة فن

م يونز إال ، فاذا كان  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 يوز فيه إال وزنا في

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

و ما كنان 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 هنو األقنرب، نقلنه فن

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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الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحَسَ ِ بْ ِ مَحْبُوبٍ« 8»-23313-1•

ا لَا يَكُنونُ الرِّبَن: رِئَابٍ عَ ْ زُرَارَةَ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَبْ ِ عَ ْ عَلِيِّ
.إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

، و رواه العياشنني فنني تفسننيره تفسننير81-19-7التهننذيب -(8)•
.504-152-1العياشي 
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الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ أَحْمَندَ بْن ِ يَحْيَنى عَن ْ « 1»-23314-2•

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

وَ -قُلْ ُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِندَرَاهِمَ مِثْلَنيْ ِ بِمِثْنلٍ-ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ
.حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْ ِ بِمِثْلٍ

•______________________________
، و أورد 238-72-3، و االستبصننار 78-18-7التهننذيب -(1)

.م  أبواب آداب التوارة40م  الباب 1صدره في الحدي  
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الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
.«2»رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ عُمَرَ بْ ِ يَزِيدَ نَحْوَهُ وَ •
.4003-278-3الفقيه -(2)•
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الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ أَصْحَابِنَا عَ ْ أَحْمَدَ « 3»-23315-3•

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

.10-146-5الكافي -(3)•

132: ، ص18وسائل الشيع ؛   



79

الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
نَادِهِ عَن ِ « 4»رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَن ْ أَحْمَندَ بْن ِ مُحَمَّندٍ وَ • وَ بِإِسنْ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحَسَ ِ « 5»الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ِ ابْ ِ بُكَيْرٍ 
نَادِهِ عَن ْ « 6»بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ سَمَاعَةَ عَ ْ صَفْوَانَ  دُوقُ بِإِسنْ وَ رَوَاهُ الصنَّ

.«7»عُبَيْدِ بْ ِ زُرَارَةَ مِثْلَهُ 
.74-17-7التهذيب -(4)•
.350-101-3، و االستبصار 397-94-7التهذيب -(5)•
.515-118-7التهذيب -(6)•
.3996-275-3الفقيه -(7)•
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الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ عَنْهُمْ عَ ْ سَهْلِ بْ ِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَن ِ « 1»-23316-4•

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

.13-189-5الكافي -(1)•
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الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى وَ غَيْنرِهِ عَن ْ مُحَمَّندِ بْن ِ « 2»-23317-5•

يْ ِ أَحْمَدَ عَ ْ أَيُّوبَ بْ ِ نُوحٍ عَ ِ الْعَبَّاسِ بْ ِ عَامِرٍ عَ ْ دَاوُدَ بْن ِ الْحُصنَ
قَالَ لَا -ضَتَيْ ِسَأَلْتُهُ عَ ِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْ ِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْ: عَ ْ مَنْصُورٍ قَالَ

.بَأْسَ مَا لَمْ يَكُ ْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً
، و 16م  البناب 1، و أورده في الحدي  8-191-5الكافي -(2)•

.م  هذه األبواب17م  الباب 2في الحدي  
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الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 

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

.349-100-3، و االستبصار 513-118-7التهذيب -(3)•
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الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ عَ ْ عَلِيِّ بْن ِ إِبْنرَاهِيمَ عَن ْ رِجَالِنهِ ذَكَنرَهُ فِني « 4»-23318-6•

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

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

.م  هذه األبواب17م  الباب 12، و اخرى في الحدي  16
(.هامش المخطوط)في نسخة أو يوزن -(5)•

 134: ، ص18وسائل الشيع ،   



84

الْمَوْزهونلَا يَثْبهته إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 

.«7»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ « 6»وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
.م  هذه األبواب5م  الباب 11تقدم في الحدي  -(6)•
من  3و 2، و في الحنديثي  13م  الباب 3ياتي في الحدي  -(7)•

.م  هذه األبواب17م  الباب 3، و في الحدي  16الباب 
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الربا المعاملي
بَابُ أَنَّ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ جِننْسٌ وَاحِندٌ فِني الرِّبَنا لَنا يَوُنوزُ 8« 2»•

«3»التَّفَاضُلُ فِيهِمَا وَ يَوُوزُ التَّسَاوِي 
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ أَصْحَابِنَا عَ ْ سَهْلِ « 4»-23326-1•

مٍ بْ ِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَ ِ ابْ ِ مَحْبُوبٍ عَ ْ هِشَامِ بْ ِ سَالِ
أَكْرَارَ سُالِلَ عَ ِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الطَّعَنامَ الْن: عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

 كُنلِّ 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 لَكِن ْ يَنرُدُّ عَلَيْنهِ الندَّرَاهِمَ-لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مِن َ الْحِنْطَنةِ-يَصْلُحُ
.بِحِسَابِ مَا يَنْقُصُ مِ َ الْكَيْلِ
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الربا المعاملي
ونوز قال في المبسوط يووز بينع الحنطنة بندقيقها متمناثال و ال ي-(3)•

بعض وزننا متفاضال يدا بيد، و ال يووز نسيالة، و األحوط أن يباع بعضه بن
من  مثال بمثل، ألن الكيل يؤدي إلى التفاضنل، ألن الندقيق أخنف وزننا

الحنطة، و متى كان أحدهما يباع وزنا و اآلخر كنيال فنال يبناع أحندهما 
ال ابن  بصاحبه إال كيال، ليزول التفاضل مثل الحنطنة و الخبنز، و كنذا قن
ري فينه البراج، و قال في باب السلم ال يووز بيع الونس الواحد فيما يون
له الوزن، الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل، و ال كيال إذا كان أص

  و استدل على ذلك بصحيحتي زرارة، و محمد ب356نقلها في المختلف 
، ثم قال و إنما مسلم في الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق، و البر بالسويق

رض تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معينارا لهمنا، ثنم اعتن
تفاضنل على الشيُ في قوله و األحوط، بنحو ما مر، و بانه حينالنذ يلنزم ال

.356راجع المختلف (. قده.منه. )شرعا
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الربا المعاملي
.1-187-5الكافي -(4)•
القاموس . )األكرار جمع كر، و هو مكيال للعراق يسع ستي  قفيزا-(5)•

(.2130-المحيط كرر

.«1»وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحَسَ ِ بْ ِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ •
.409-96-7التهذيب -(1)•
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الربا المعاملي
وَ عَنْهُمْ عَ ْ سَهْلٍ وَ عَ ْ مُحَمَّندِ بْن ِ يَحْيَنى عَن ْ « 2»-23327-2•

أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدِ بْ ِ أَبِي نَصْرٍ عَ ْ أَبَانٍ عَن ْ
وزُ قَفِينزٌ قُلْ ُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَوُ: عَبْدِ الرَّحْمَ ِ بْ ِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

ثُمَّ قَالَ إِنَّ -فَقَالَ لَا يَوُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ-مِ ْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْ ِ مِ ْ شَعِيرٍ
.الشَّعِيرَ مِ َ الْحِنْطَةِ

رٍ مِثْلَن• هُ وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ِ ابْن ِ أَبِني نَصنْ
«3».

.5-188-5الكافي -(2)•
.410-96-7التهذيب -(3)•
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الربا المعاملي
عَرِيِّ عَن ْ مُحَمَّندِ بْن ِ عَبْندِ « 4»-23328-3• وَ عَ ْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشنْ

 ْ أَبِي الْوَبَّارِ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ْ مَنْصُورِ بْ ِ حَازِمٍ عَ ْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَ
مَنا لَا يُنزَادُ وَاحِندٌ مِنْهُ-الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.عَلَى الْآخَرِ
فْوَانَ • وَ رَوَاهُ « 5»وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ صنَ

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

تَرِي الْحِنْطَنةَ-مِثْلُ ذَلِكَ« 2»التَّمْرُ  ا فَلَن-قَالَ وَ سُالِلَ عَ ِ الرَّجُلِ يَشنْ
إِنَّمَنا -ايَوِدُ صَاحِبُهَا إِلَّا شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْ ِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَ

.أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ
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الربا المعاملي
، و أورد قطعنة 399-94-7، و التهذيب 3-187-5الكافي -(7)•

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

(.هامش المخطوط)في نسخة مثل -(1)•
(.هامش المخطوط)في نسخة و الثم  -(2)•
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الربا المعاملي
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّنهِ ع فِني حَندِي ٍ « 3»-23330-5•

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

.م  هذه األبواب14م  الباب 1، و صدره في الحدي  13
.398-94-7التهذيب -(4)•
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الربا المعاملي
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَن ْ « 5»-23331-6. •

فَقَنالَ -سَأَلْتُهُ عَ ِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ: عُثْمَانَ بْ ِ عِيسَى عَ ْ سَمَاعَةَ قَالَ
فَقَالَ -«6»قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَ ِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ -إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ

 إِذَا كَانَا إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَ ِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ فَقَالَ
.سَوَاءً فَلَا بَأْسَ

.4-188-5الكافي -(5)•
(.هامش المخطوط)في نسخة بالدقيق -(6)•
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الربا المعاملي
 عِيسَى بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ عُثْمَانَ بْ ِمُحَمَّدُ •

.«7»مِثْلَهُ 
.405-95-7التهذيب -(7)•

 139: ، ص18وسائل الشيع ،   



95

الربا المعاملي
وَ عَنْهُ عَ ِ ابْ ِ أَبِي عُمَيْرٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَن ِ الْحَلَبِنيِّ « 1»-23332-7•

عِي: عَ ْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِي ٍ قَالَ لُحُ الْحِنْطَنةُ وَ الشنَّ رُ إِلَّنا لَا يَصنْ
.وَ قَالَ الْكَيْلُ يَوْرِي مَوْرًى وَاحِداً-وَاحِداً بِوَاحِدٍ

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

م  البناب 3، و أورد ذيله في الحدي  398-94-7التهذيب -(1)•
.م  هذه األبواب14م  الباب 1، و صدره في الحدي  13

.12-189-5الكافي -(2)•
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الربا المعاملي
وَ عَنْهُ عَ ِ النَّضْرِ عَ ْ عَاصِمِ بْ ِ حُمَيْدٍ عَ ْ مُحَمَّندِ « 3»-23333-8•

حِنْطَنةَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِي َ ع لَنا تَبِنعِ الْ: بْ ِ قَيْسٍ عَ ْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
عِيرٍ وَ لَا تَبِعْ قَفِينزاً مِن ْ حِنْطَنةٍ بِقَفِينزَيْ ِ مِن-بِالشَّعِيرِ إِلَّا يَداً بِيَدٍ  ْ شنَ

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

.م  هذه األبواب15م  الباب 4، و اخرى في الحدي  14الباب 
.م  هذه األبواب9م  الباب 2ياتي في الحدي  -(4)•
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الربا المعاملي
نْهُبَابُ أَنَّ حُكْمَ الدَّقِيقِ وَ السَّوِيقِ وَ نَحْوِهِمَا حُكْمُ مَا يَكُونَانِ م9ِ« 5»•
مُحَمَّدُ بْ ُ يَعْقُوبَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ مُحَمَّندِ « 6»-23334-1•

 أَبِي بْ ِ الْحُسَيْ ِ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ الْحَكَمِ عَ ِ الْعَلَاءِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْلِمٍ عَ ْ
بِمِثْنلٍ لَنا فَقَالَ مِثْلًنا-قُلْ ُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ: جَعْفَرٍ ع قَالَ

هُ فَقَالَ أَ لَيْسَ لَ-إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ« 1»قُلْ ُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ -بَأْسَ
ا بَنأْسَ وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّيْالَانِ فَلَن-قَالَ هَذَا بِذَا-مَالُونَةٌ فَقُلْ ُ بَلَى

.مِثْلَيْ ِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ
الَةَ عَن ِ وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ صَفْوَانَ وَ فَضَ•

.«2»الْعَلَاءِ مِثْلَهُ 
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السويق
دقيق مقلو يعمل م  الحنطنة أو الشنعير، و قند جناء فني: السويقو •

.الحدي 
•________________________________________

جلد، كتابفروشنى مرتضنوى، 6طريحى، فخر الدي ، مومع البحري ، 
ه  ق1416ايران، سوم، -تهران 

•

•
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الرّيع
•______________________________

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

•
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الرّيع
بيان•
خنالف لعل مراد السائل أن البر له ريع فيه فضل ألنه يزيد إذا خبنز ب•

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

.م  هذه األبواب
(.هامش المخطوط. )في نسخة زيادة أو، و في اخرى أي-(1)•
.404-95-7التهذيب -(2)•
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الربا المعاملي
وَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ أَصْحَابِنَا عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَن ِ « 3»-23335-2•

لِمٍ وَ زُرَارَةَ عَن ْ أَبِني الْحُسَيْ ِ بْ ِ سَعِيدٍ عَ ْ جَمِيلٍ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسنْ
-قِ مِثْلًا بِمِثْلٍالْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِيقُ بِالسَّوِي: جَعْفَرٍ ع قَالَ

.وَ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ
.10-189-5الكافي -(3)•
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الربا المعاملي
وَ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ يَحْيَى عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّندٍ عَن ْ « 4»-23336-3•

: الَعَلِيِّ بْ ِ الْحَكَمِ عَ ِ الْعَلَاءِ عَ ْ مُحَمَّدِ بْ ِ مُسْلِمٍ عَ ْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَن
عْطِنيَ فَيُقَاطِعُنهُ عَلَنى أَنْ يُ-سَأَلْتُهُ عَ ِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ

قَنالَ لَنا قُلْن ُ فَالرَّجُنلُ يَندْفَعُ-لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقناً
.اوَ يَضْمَ ُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَ-السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ

.11-189-5الكافي -(4)•
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الربا المعاملي
بِي رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ أَحْمَدَ بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ْ عَلِيِّ بْ ِ الْحَكَمِ عَ ْ أَوَ •

«6»الْعَلَاءِ جَمِيعاً « 5»أَيُّوبَ عَ ِ 
رَةِ أَمْنَنانٍ-عَ ِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ• لِكُنلِّ عَشنَ

.«7»عَشَرَةَ أَمْنَانٍ 

.واوا، فالحظ( ع )كذا في األصل، و كتب فوق -(5)•
.411-96-7التهذيب -(6)•
.3860-233-3الفقيه -(7)•
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الربا المعاملي
عِي« 1»-23337-4• دٍ مُحَمَّدُ بْ ُ الْحَسَ ِ بِإِسْنَادِهِ عَ ِ الْحُسَيْ ِ بْن ِ سنَ

الندَّقِيقُ : عَ ْ صَفْوَانَ عَ ْ جَمِيلٍ عَن ْ زُرَارَةَ عَن ْ أَبِني جَعْفَنرٍ ع قَنالَ
.بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ

.«2»وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَ ْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ •
.401-94-7التهذيب -(1)•
.4012-280-3الفقيه -(2)•
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الربا المعاملي
وَ عَنْهُ عَ ْ صَفْوَانَ عَ ْ رَجُلٍ مِ ْ أَصْحَابِهِ عَ ْ أَبِي « 3»-23338-5•

.الْحِنْطَةُ وَ الدَّقِيقُ لَا بَأْسَ بِهِ رَأْساً بِرَأْسٍ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.403-95-7التهذيب -(3)•
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الربا المعاملي
يرٍ قَنالَ« 4»-23339-6• : وَ عَنْهُ عَ ِ الْقَاسِمِ عَ ْ عَلِيٍّ عَ ْ أَبِني بَصنِ

قِ فَقَنالَ إِذَا وَ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِي-سَأَلْ ُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَ ِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ
.كَانَا سَوَاءً 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 األبواب8م  الباب 6تقدم في الحدي  -(5)•
.م  هذه األبواب17م  الباب 12ياتي في الحدي  -(6)•

 142: ، ص18وسائل الشيع ،   
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