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اکبرفقه31-1-99
(مکتب و نظام اقتصادی اسالم)
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
الرِّبَاأَبْوَابُ •
بَابُ تَحْرِيمِه1ِ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ « 2»-23270-1•

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

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

 117: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم

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

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

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

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

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

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

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

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

 118: ، ص18وسائل الشيعة، ج 



7

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

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

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

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

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

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

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

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

 118: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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و حكمتهالرِّبَاتَحْرِيم
ادِ بَْنِ « 7»-23274-5• وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عََنْ حَمََّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.1-482علل الشرائع -(4)•

•

 120: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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مبانى اقتصادى اسالم

بخش سوم

مبانى 
اقتصادى 

اسالم

ماليت وارزش

مالكيّت

آزادى اقتصادى

جايگاه دولت در اقتصاد

توزيع

103مكتب و نظام اقتصادي اسالم، ص 
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
ربا ودستگاه توزيع اسالمى•
ا دارد بَه حال كه تصوير كلى دستگاه توزيع در اسالم ترسيٍ شد  ج•

. در ايَن دسَتگاه اسَت» ربا«اى مهٍ اشاره كنيٍ وآن جايگاه مسأله
در اسالم  از مسلّمات محسوب مى شود و همگَان از » ربا«حرمت 

هَايى بَين اين امر آگاهى دارند  هر چنَد در محَدوده ى آن بحَث
.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 قسٍ تقسيٍ مى•
ه ى دو كاالى هٍ جنس بكه عبارت است از مبادله: رباى معاملى. 1•

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

.دو
مبادلَه هپيمان يا وزنبه اعتقاد فقها  اين ربا تنها در اجناسى كه به •

معاملَه ع ددو گردند  حرام است و در امَورى كَه بَه شَماره مى
.باشدشوند  جايز مىمى

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

.دهنده شود  اين بهره را رباى قرضى گويند
ى  ايٍ كه حرمت رباى قرضَما در طى بحث هاى مفصّل ثابت كرده•

ى خ ارج 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 حرمت ربا داللت دارند  عبارتند از•
سانى ؛ اى ك»يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة«. 1•

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

(.358)را حرام كرد
ر د-يهوديَان -؛ وبا گرفتن 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 
عبيَر مورد منع وتحريٍ قرار گرفته واين ت» ربا«در تمامى اين آيات •

يا مطلق وشامل هر دو گونه رباست  يا ظهَور در خصَوص ربَاى 
(. 360)قرضى دارد

د بَه اسَتنا» رباى قرضى«اين رو  هيچ جاى ترديدى در حرمت از •
.اين آيات نيست

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
سَت مبتنى بر تعبَد محَض ا» رباى معاملى«و اگر بعض صور در •

زيَرا -اى براى عقال در حرمت آن وجَود نَدارد وهيچ گونه نكته
نس ى دو كاالى هٍ جى حرمت اين ربا  مبادلههمچنان كه گفتيٍ ادله

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

اى كه از جريَان فعاليَّت حرمت دارد وآن اين كه سود دادن سرمايه
.اقتصادى خارج شده  نوعى سوء استفاده است

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

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
  توضيح اين مطلب با توجه به مورد خاص ايَن ربَا  يعنَى قَرض•

:گرددآشكار مى

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
كنَد ودر قرض  قرض دهنده مالى را به قرض گيرنده تمليَك مَى•

.شودى قرض گيرنده مىخودش مالك مماثل آن مال بر ذمه
گَردد واگَر در پس مال خارجى وعينى از آن قَرض گيرنَده مَى•

آن گيرد  اوسَت كَه سَزاوار سَودجريان فعاليت اقتصادى قرار مى
.باشدمى

ى قرض گيرنده كه يك ظرف اعتبارىامّا مال قرض دهنده  در ذمه•
  وخارج از تمَامى فعاليَت هَاى (362)براى اموال وتعهدات است 

ى از اين رو  زايش چنين مالى هيچگونَه مجَوّز. باشداقتصادى مى
.ندارد

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

تَوان مَىن» 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 جريَان توليَبنابر اين  از ديدگاه اسالم بين سرمايه•

ه شود ودر نتيجه سهمى از سَود توليَد را بَراى صَاحبان آن بَمى
شود ودر عيناى كه در اين 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 توليَد ى فيزيكى واز قبيل  مواد اوليه  ابزاچه اين سرمايه  سرمايه•

ض زيرا همان گونه كه قر. ى نقدى وپولوغير آن  باشد وچه سرمايه
د  پَس باشَدر پول متصّور است  در ساير اشياء نيز قابل تحقق مَى

مانند بله  غير منقوالت. قرض ورباى قرضى اختصاص به پول ندارد
ا ربَاى زمين يا خانه قابل قرض نيستند ودر نتيجَه  نسَبت بَه آنهَ

.قرضى معنا ندارد

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
ى خَارج 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 حَق مسَلدارى  بر وجود آن تأكيد مىاقتصاد سرمايه

هَاى براى صاحبان سرمايه وعاملى براى كنترل نَا پيَداى فعاليَت
.دانداقتصادى مى

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

لكَه   وب»ربا«دارى آن را عامل تجويز هايى كه سرمايهيكى از نكته•
بَه اعتقَاد . باشدمى( 364)»خطر«ى شمارد  مسألهضرورت آن  مى

دهَد  نَوعى دارى  كسى كه مالى را قرض مَىاقتصاد دانان سرمايه
پذيرد  زيرا امكان دارد  هرگز مَديون ديَن خَود را اداء خطر را مى

ود نكند وشخص به مال خود نرسد  ولو رهن يا ضمان كافى نيز وجَ
پس جا دارد  اجَرت ايَن خطَر پَذيرى وريسَك را . داشته باشد
.دريافت كند

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

ا وشرط بندى  در واقع اساس اين استدالل را مردود شمرده وخطَر ر
(.365)سود آور ندانسته است

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
دهَد وباعَثى بين ثروتمندان وفقَرا را افَزايش مَىفاصله» ربا«•

ار گردد و در نهايت فشار حاصل از آن بر دوش اقشَتكاثر اموال مى
.افتدفقير جامعه مى

گَردد  كَه جَواز دريافَت سَود حاصَل از از اين بيان آشكار مى•
كَه در آن ندارد » خطر«ى مضاربه در اسالم  هيچ ارتباطى به مسأله

مضاربه حالل است  چون صَاحب مَال در آن خطَر را : گفته شود
باشَد  زيَرا قَرض دهنَده پذيرد  ولى قرض ربَوى حَرام مَىمى

.گونه ريسكى نكرده استهيچ

178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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اسالمىربا ودستگاه توزيع 
:توضيح بطالن اين استدالل چنين است•
پذيرد  چون امكان دارد به مَال در قرض هٍ شخص خطر را مى. 1•

.خود نرسد
د گاه منشأ سود آورى ودرآمد در اسالم نيست واالّ بايَخطر هيچ. 2•

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

نهايتَاً . آنجا كه مالك اصل مال است  مالك سودهاى آن نيز هسَت
ز تواند عامل مضاربه را از باب پرداخت حق الزحمه در بخشَى امى

(.366)سود مال خود شريك كند
178،ص (هادوى تهرانى)مكتب و نظام اقتصادى اسالم
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
ارَ فِيهِمََا بَابُ أَنَّ الرِّبَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الْمَوْزُونِ غَالِبَاً وَ أَنَّ الِاعْتِب6ََ« 6»•

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

قَال فَي أو وزنا  فحكمه حكٍ المكيل في تحريٍ التفاضل فيه  و كذا قال سالر و
ي الحجَاز المبسوط المماثلة شرط في الربا  و إنما تعتبر المماثلة بعَرف العَادة فَ

ٍ يجَز 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 لٍ يجز فيه إال وزنا في

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

و ما كَان 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 هَو األقَرب  نقلَه فَ

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

.356و المختلف 

132: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ« 8»-23313-1•

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

  و رواه العياشََي فََي تفسََيره تفسََير81-19-7التهََذيب -(8)•
.504-152-1العياشي 

132: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمََدَ بَْنِ يَحْيََى عََنْ « 1»-23314-2•

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

وَ -قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهٍُِ بَِدَرَاهٍَِ مِثْلََيْنِ بِمِثَْلٍ-ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ
.حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ

•______________________________
ََذيب -(1) ََار 78-18-7الته   و أورد 238-72-3  و االستبص

.من أبواب آداب التجارة40من الباب 1صدره في الحديث 

133: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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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)•

132: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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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 سََ 
.أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ

.10-146-5الكافي -(3)•

132: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الْمَوْزُونلَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَ الرِّبَا 
دٍ وَ • نَادِهِ عََنْ أَحْمََدَ بَْنِ مُحَمََّ نَادِهِ عََنِ « 4»رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسَْ وَ بِإِسَْ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ « 5»الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ 
نَادِهِ عََنْ « 6»بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ  دُوقُ بِإِسَْ وَ رَوَاهُ الصََّ

.«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 عَنْهٍُْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عََنِ « 1»-23316-4•

هَ أَبَُو كََرِ: 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 
دِ بَْنِ « 2»-23317-5• وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيَْرِهِ عََنْ مُحَمََّ

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

.بَأْسَ مَا لٍَْ يَكُنْ كَيْلًا أَوْ وَزْناً
  و 16من البَاب 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 الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبََ•
.«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 بَْنِ إِبَْرَاهِيٍَ عََنْ رِجَالَِهِ ذَكََرَهُ فَِي « 4»-23318-6•

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

.لِأَنَّ أَصْلَ اللَّحٍِْ أَنْ يُوزَنَ وَ أَصْلَ الْجَوْزِ أَنْ يُعَدَّ-فَلَا يُعْتَبَرُ بِهٍِْ
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)•
مَن 3و 2  و في الحَديثين 13من الباب 3ياتي في الحديث -(7)•

.من هذه األبواب17من الباب 3  و في الحديث 16الباب 

 134: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
بَابُ أَنَّ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ جَِنْسٌ وَاحَِدٌ فَِي الرِّبََا لََا يَجَُوزُ 8« 2»•

«3»التَّفَاضُلُ فِيهِمَا وَ يَجُوزُ التَّسَاوِي 
هْلِ « 4»-23326-1• مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سََ

ٍٍ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِ
أَكْرَارَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجَُلَ الطَّعََامَ الَْ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

 كَُلِّ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي مَكَانَ-فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُتٍُِّ لَهُ مَا بَاعَهُ« 5»
 الْكَيْلِ قَالَ لَا حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مَا نَقَصَ مِنَ-قَفِيزِ حِنْطَةٍ قَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ

وَ لَكَِنْ يََرُدُّ عَلَيَْهِ الَدَّرَاهٍَِ-لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِيرِ مَِنَ الْحِنْطََةِ-يَصْلُحُ
.بِحِسَابِ مَا يَنْقُصُ مِنَ الْكَيْلِ

137: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الربا المعاملي
جَوز قال في المبسوط يجوز بيَع الحنطَة بَدقيقها متمَاثال و ال ي-(3)•

بعض وزنَا متفاضال يدا بيد  و ال يجوز نسيئة  و األحوط أن يباع بعضه بَ
مَن مثال بمثل  ألن الكيل يؤدي إلَى التفاضَل  ألن الَدقيق أخَف وزنَا

الحنطة  و متى كان أحدهما يباع وزنا و اآلخَر كَيال فَال يبَاع أحَدهما 
ال ابَن بصاحبه إال كيال  ليزول التفاضل مثَل الحنطَة و الخبَز  و كَذا قَ
ري فيَه البراج  و قال في باب السلٍ ال يجوز بيع الجنس الواحد فيما يجَ
له الوزن  الربا بعضه ببعض وزنا إذا كان أصله الكيل  و ال كيال إذا كان أص

ن و استدل على ذلك بصحيحتي زرارة  و محمد ب356نقلها في المختلف 
  ثٍ قال و إنما مسلٍ في الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق  و البر بالسويق

رض تتحقق المماثلة في المقدار الذي جعله الشارع معيَارا لهمَا  ثٍَ اعتَ
تفاضَل على الشيُ في قوله و األحوط  بنحو ما مر  و بانه حينئَذ يلَزم ال

.356راجع المختلف (. قده.منه. )شرعا

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

(.2130-المحيط كرر

.«1»وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ •
.409-96-7التهذيب -(1)•

137: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الربا المعاملي
دِ بَْنِ يَحْيََى عََنْ « 2»-23327-2• وَ عَنْهٍُْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمََّ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عََنْ
وزُ قَفِيَزٌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

ثٍَُّ قَالَ إِنَّ -فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ-مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ
.الشَّعِيرَ مِنَ الْحِنْطَةِ

رٍ مِثْلََ• هُ وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عََنِ ابَْنِ أَبَِي نَصَْ
«3».

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

 138: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
دِ بَْنِ عَبَْدِ « 4»-23328-3• عَرِيِّ عََنْ مُحَمََّ وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشَْ

نْ أَبِي الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَ
مََا لَا يَُزَادُ وَاحَِدٌ مِنْهُ-الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

.عَلَى الْآخَرِ
فْوَانَ • وَ رَوَاهُ « 5»وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عََنْ صََ

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

137: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الربا المعاملي
رٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيٍَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْ« 7»-23329-4•

بَاعُ يُلَا : قَالَ: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
بِمِثْلٍ وَ « 1»وَ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِثْلًا -مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ

تَرِي الْحِنْطََةَ-مِثْلُ ذَلِكَ« 2»التَّمْرُ  ا فَلََ-قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشَْ
إِنَّمََا -ايَجِدُ صَاحِبُهَا إِلَّا شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَ

.أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَعُدُّ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ

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

من 17من الباب 13  و في الحديث 13من الباب 4منه في الحديث 
.هذه األبواب

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

 139: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
هِ ع فَِي حََدِيثٍ « 3»-23330-5• وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبَْدِ اللََّ

.وَ لَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِدٌ بِوَاحِدٍ: قَالَ
«4»رٍ وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْ•
وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ•
مَن البَاب 3  و أورد ذيله في الحديث 12-189-5الكافي -(3)•

.من هذه األبواب14من الباب 1  و صدره في الحديث 13
.398-94-7التهذيب -(4)•

 139: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عََنْ « 5»-23331-6. •

فَقََالَ -سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ: عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ
فَقَالَ -«6»قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الدَّقِيقِ -إِذَا كَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ

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

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

 139: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
ى بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِمُحَمَّدُ •  عِيسََ

.«7»مِثْلَهُ 
.405-95-7التهذيب -(7)•

 139: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
ادٍ عََنِ الْحَلَبَِيِّ « 1»-23332-7• وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمََّ

عِي: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ لُحُ الْحِنْطََةُ وَ الشََّ رُ إِلََّا لَا يَصَْ
.وَ قَالَ الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً-وَاحِداً بِوَاحِدٍ

رٍ مِثْلََهُ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيٍَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيَْ•
«2».

من البَاب 3  و أورد ذيله في الحديث 398-94-7التهذيب -(1)•
.من هذه األبواب14من الباب 1  و صدره في الحديث 13

.12-189-5الكافي -(2)•

 140: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
دِ « 3»-23333-8• وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصٍِِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمََّ

حِنْطََةَ قَالَ أَمِيرُ الْمَُؤْمِنِينَ ع لََا تَبَِعِ الْ: بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
عِيرٍ وَ لَا تَبِعْ قَفِيَزاً مَِنْ حِنْطََةٍ بِقَفِيَزَيْنِ مَِ-بِالشَّعِيرِ إِلَّا يَداً بِيَدٍ نْ شََ

.الْحَدِيثَ
.«4»وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ : أَقُولُ•
مَن 2  و أورد قطعة منه في الحَديث 408-95-7التهذيب -(3)•

.من هذه األبواب15من الباب 4  و اخرى في الحديث 14الباب 
.من هذه األبواب9من الباب 2ياتي في الحديث -(4)•

137: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الربا المعاملي
نْهُبَابُ أَنَّ حُكٍَْ الدَّقِيقِ وَ السَّوِيقِ وَ نَحْوِهِمَا حُكٍُْ مَا يَكُونَانِ م9ِ« 5»•
دِ « 6»-23334-1• مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمََّ

 أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكٍَِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلٍٍِ عَنْ
بِمِثَْلٍ لََا فَقَالَ مِثْلًَا-قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْبُرِّ بِالسَّوِيقِ: جَعْفَرٍ ع قَالَ

هُ فَقَالَ أَ لَيْسَ لَ-إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ« 1»قُلْتُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ رَيْعٌ -بَأْسَ
يْئَانِ فَلََ-قَالَ هَذَا بِذَا-مَئُونَةٌ فَقُلْتُ بَلَى ا بََأْسَ وَ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشََّ

.مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ
الَةَ عََنِ وَ رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَ•

.«2»الْعَلَاءِ مِثْلَهُ 

137: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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السويق
دقيق مقلو يعمل من الحنطَة أو الشَعير  و قَد جَاء فَي: السويقو •

.الحديث
•________________________________________

جلد  كتابفروشَى مرتضَوى  6طريحى  فخر الدين  مجمع البحرين  
ه  ق1416ايران  سوم  -تهران 

•

•

189: ، ص5مجمع البحرين؛ ج 
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الرّيع
•______________________________

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

•

206: ، ص10؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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الرّيع
بيان•
خَالف لعل مراد السائل أن البر له ريع فيه فضل ألنه يزيَد إذا خبَز ب•

السويق 
•

579: ، ص18الوافي؛ ج 
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الربا المعاملي
.أحاديث6فيه 9الباب -(5)•
13من الباب 1  و أورد ذيله في الحديث 9-189-5الكافي -(6)•

.من هذه األبواب
(.هامش المخطوط. )في نسخة زيادة أو  و في اخرى أي-(1)•
.404-95-7التهذيب -(2)•

137: ، ص18وسائل الشيعة؛ ج 
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الربا المعاملي
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عََنِ « 3»-23335-2•

لٍٍِ وَ زُرَارَةَ عََنْ أَبَِي الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسَْ
-قِ مِثْلًا بِمِثْلٍالْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ السَّوِيقُ بِالسَّوِي: جَعْفَرٍ ع قَالَ

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

 141: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
دٍ عََنْ « 4»-23336-3• وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمََّ

: الَعَلِيِّ بْنِ الْحَكٍَِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلٍٍِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قََ
عْطَِيَ فَيُقَاطِعَُهُ عَلََى أَنْ يُ-سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ

قََالَ لََا قُلَْتُ فَالرَّجَُلُ يََدْفَعُ-لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقَاً
.اوَ يَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَ-السِّمْسٍَِ إِلَى الْعَصَّارِ

.11-189-5الكافي -(4)•

 141: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
بِي رَوَاهُ الشَّيُُْ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكٍَِ عَنْ أَوَ •

«6»الْعَلَاءِ جَمِيعاً « 5»أَيُّوبَ عَنِ 
رَةِ أَمْنََانٍ-عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ• لِكَُلِّ عَشََ

.«7»عَشَرَةَ أَمْنَانٍ 

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

 141: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
عِي« 1»-23337-4• دٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بَْنِ سََ

الَدَّقِيقُ : عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عََنْ زُرَارَةَ عََنْ أَبَِي جَعْفََرٍ ع قََالَ
.بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ

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

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

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

.403-95-7التهذيب -(3)•

 142: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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الربا المعاملي
يرٍ قََالَ« 4»-23339-6• : وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسٍِِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبَِي بَصَِ

قِ فَقََالَ إِذَا وَ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِي-سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ 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)•
.من هذه األبواب8من الباب 6تقدم في الحديث -(5)•
.من هذه األبواب17من الباب 12ياتي في الحديث -(6)•

 142: ، ص18وسائل الشيعة، ج 
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