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9مقاله کاري شماره   

 

 بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

 

 

1فرشته مالکریمی  

  

  مقدمه 

ا از آن بر حذر مسلمانان ر ،موضوع ربا و حرمت آن از جمله مباحثی است که خداوند متعال با تأکید بر حرمت آن در قرآن کریم

خداوند بعد از نهی کردن از رباخواري و دعوت به تقوا می فرماید: اي مؤمنان! اگر از رباخواري دست نکشید، داخل داشته است. 

خورند، (در قیامت)  آتشی می شوید که براي کافران آماده کرده ایم. خداوند در جاي دیگري می فرماید: کسانى که ربا مى

خورد، گاهى  تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهى زمین مى انند کسى که بر اثر تماس شیطان، دیوانه شده(و نمىخیزند مگر م برنمى

  خیزد). بپا مى

ن ابعاد مختلف آن و حکم حرمت آن پرداخته یروایات فراوانی به اهمیت این مسأله، تبیقالب  پیامبر اسالم و ائمه معصومین نیز در

به همراه  روایاتاین تعدادي از  جهت آشنایی، ت فراوانی پیرامون مسأله ربا وجود دارد. در این نوشتاراند. در کتب روایی روایا

  . دسته بندي شده استترجمه و بررسی سندي آن 

قبل از ذکر روایات، الزم است برخی اصطالحات حدیثی توضیح داده شود. اصطالحاتی که در بررسی سندي احادیث داراي اهمیت 

  هستند.
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  .کارشناس ارشد پژوهشی، گروه بانکداري اسالمی، پژوهشکده پولی و بانکی. 
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  ٢اقسام حدیث

 

را به صحیح و غیر آن تقسیم می کردند و براي صحیح نزد آنان شرایطی بوده است و اجماال خبري را حدیث یا خبر قدماي امامیه، 

که افراد مورد اطمینان و وثوق نقل کنند یا مقارن و معتضد به جهاتی باشد که موجب وثوق گردد، صحیح می دانستند، ولی 

  از دیر زمان، حدیث را به سه نوع اصلی منقسم می کردند: صحیح و حسن و ضعیف.محدثین اهل سنت 

  

 صحیح

  خبري است که سلسله سند آن توسط رجالی موثق و امامی مذهب به معصوم متصل گردد.

  حسن 

  بر عدالت هر یک نشده باشد یا احراز  خبر متصلی است که تمامی سلسله سند امامی مذهب و ممدوح باشند، ولی

  ضی ممدوح و بقیه ثقه باشند.بع

  

  موثق 

موثق خبري است که نسبت به کلیه افراد سلسله سند در کتب رجال شیعه تصریح به وثاقت شده باشد، اگر چه بعضی از افراد 

  گاهی از روایت موثق به قوي تعبیر شده است.زنجیره حدیث غیر امامی باشند، 

   

  ضعیف 

. شند حدیث ضعیف تا ممعصوم متصل ده (صحیح، حسن، موثق، قوي) در آن جمع نباشدخبري است که شروط یکی از اقسام نامبر

برخی علل ضعف نیست یا در میان افراد سند، شخصی که مجهول الحال یا متهم به کذب، فسق و ... است، وجود داشته باشد.  

، فسق راوي،از اتقان در نقل حدیث ويغفلت را، کثرت خطاي راوي، اتهام وي به کذب، کذب راوي در حدیث عبارتند از: حدیث

  .کم حافظگی راوي، مجهول بودن راوي

  

  

                                                             
موسسه تحقیقات و نشر معارف شده است. این کتاب توسط  نقلریف آن از کتاب درایه الحدیث اثر کاظم مدیر شانه چی ااقسام احادیث و تع  2

  .(ع) منتشر شده است اهل البیت
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  اصطالحات سندى ناظر به اتصال سند

 چون عنوان معصوم را منحصر  اهل سنت. باشد مسند، روایتى است که سلسله اسناد آن در تمام طبقات متصل به معصوم

که سند آن تا پیامبر (صلى اهللا علیه و آله و سلم ) متصل است  تىدر پیامبر (صلى اهللا علیه و آله و سلم ) مى دانند، روای

مسند  محدثان شیعه بخاطر تعمیم معصوم به ائمه (علیهم السالم ) اتصال به معصوم را در تعریف ، مسند مى دانند، اما

  یمان و عدالت ، ساکتیعنى اثبات ا لحاظ کرده اند. اصطالح مسند با توجه به این که از بیان عقیده و اخالق راویان ؛

نیز مقصود از مسند مجموعه روایى است که روایات آن بر اساس ترتیب  گاهاست، از کارآیی چندانی برخوردار نیست.

 شده از آنان تنظیم شده است ؛ نظیر مسند احمد بن حنبل صحابه و روایات نقل

 روایت مى  است . با این تفاوت که در متصل ،مسند، روایتى است که در تمام طبقات داراى اتصال  متصل ، متصل بسان

این جهت متصل اعم از مرفوع و موقوف  تواند از معصوم نقل شود، یا به صورت موقوف به به غیر معصوم منتهى گردد. از

 است . به حدیث متصل ، موصول نیز مى گویند

 معصوم برخوردار  صال ، از واسطه کمترى تا، مقصود از عالى السند، روایتى است که رغم بر خوردارى از ات عالى و نازل

 .گفته مى شود باشد باشد و نازل در برارب آن است ؛ یعنى اگر واسطه زیاد باشد نازل

 تصریح به نام معصوم از ضمیر غایب استفاده شده باشد مضمر، روایتى است در انتهاى سند به جاى. 

 ردن نام امام اجتناب کرده یا نام امام بر او مشتبه شده استکه راوى بخاطر تقیه از ب چنین کاربردى ناشى از آن است

  مفرد 

 .حدیثى است که تنها از یک راوى ، یا یک فرقه ، یا یک شهر خاص نقل شده باشد

 صحابى پیامبر (صلى اهللا علیه و آله و سلم )، یا مصاحب امام معصوم (علیه  موقوف ، به روایت که سلسله سند آن به

موارد از نگاه اهل سنت حجت  روایت موقوف بخاطر اعتبار صحابه در بسیارى از. د موقوف مى گویندمنتهى شو م)السال

 صدور آن از طریق قرائن از معصوم ثابت شود حجت مى دانند است ، اما محدثان شیعه روایت موقوف را تنها زمانى که

 در روایات  این اصطالح بیشتر .دطوع مى گوینکه سلسله سند آن به یکى از تابعان منتهى شود، مق مقطوع ، به روایتى

 . نظر محدثان شیعه فاقد حجیت است و حدیث مقطوع بسان موقوف به رغم اتصال سند از .اهل سنت رائج است

 روایت شاذ باشد یا نباشد. شهرت روایى ضرور تا به   اعم از آن که در برابرش  مشهور، روایتى است که نقل آن شایع باشد؛

 . توجه قرار گرفته است اصطالح مشهور در عرصه هاى مختلف گسترده مورد .سند آن نیستصحت  معناى

  ، مى شود که راویان آن در  در اصطالح به حدیثى گفته) به معناى سرازیر شدن آب است  الماء از ریشه فاض( مستفیض

ان آن در هر طبقه بیش از سه تن حدیثى است که راوی هر طبقه زیاد باشند، اما بیشتر محدثان معتقداند که مستفیض

 باشند

  روایتى به آن عزیز  روایتى که شمار راویان و طرق آن دو تن باشد، عزیز است و شاید بخاطر اندك بودن چنین عزیز، هر

 .ندارد اصطالح عزیز رواج و کاربرد چندانى .گفته ده است

  راویان آن ثقه باشند و مخالف روایتى باشد که  اد وشاذ یا نادر، شاذ به روایت گفته مى شود که تنها داراى یک اسن

من شهر   نقص  و اهللا ما : به روایت شاد، نادر نیز مى گویند. نظیر روایت .گروهى (= مشهور) آن را نقل کرده باشند
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تا اصطالحاتى است که  اصطالح شاذ از جمله د.شو روز) نمى 29رمضان ؛ به خدا قسم ماه رمضان هرگز دچار نقصان (= 

 . حدود متداول است

  داراى یک اسناد بوده و راویان آن غیر ثقه و مخالف روایتى باشد که گروهى (= مشهور منکر یا مردود، به رواتى که تنها 

در روایت شاذ بر عکس  تفاوت روایت منکر با روایت شاذ در این است که.منکر، یا مردود مى گویند )آن را نقل کرده اند،

 .ه اند. اصطالح منکر به صورت شایع متداول استمنکر، راویان ثق

  اصطالحات سندي ناظر به انقطاع سند

براى هر نوع از انقطاع  سند مى تواند از آغاز، یا وسط، یا آخر سند و به صورت حذف یک راوى ، یا بیشتر باشد، از آنجا که انقطاع

 :سند اصطالح خاصى بدین شرح وضع کرده اند

  بعدى استناد  ز سند حدیث یک ، یا چند واسطه به طور پیوسته حذف شده باشد و حدیث به راویاناز آغا معلق ، هرگاه

از روایات تهذیب االحکام و استبصار  چنان که روایات من الیحضره الفقیه و نیز بسیارى. داده شود، حدیث معلق است

روایت را از آخرین راوى امام نقل مى آغاز سند را حذف کرده و  چنین است ، یعنى شیخ صدوق و شیخ طوسى راویان

 .کنند

 ، از آخر سند یک ، یا  شامل هر حدیثى است که به هر صورتى به معصوم متصل نباشد و از آغاز سند، یا از وسط یا منقطع

از اقسام حدیث فاقد اتصال سند خواهد بود.  چند راوى ساقط شده باشند، بر این اساس اصطالح منقطع شامل شش قسم

روایتى است که از وسط سند  - بیشتر در این معنا شناخته شده است  که اصطالح منقطع -نقطع به معناى اخص اما م

تعاریف دیگرى نیز براى منقطع گفته شده است . این اصالح از جمله اصطالحات کم  البته. باشد آن یک راوى حذف شده

 .به شمار مى رود کاربرد

   : علیه السالم  نسبت داده شود مرفوع است ؛ اعم از آن که  هر حدیثى که به معصوم )الفمرفوع ، داراى دو تعریف است

 این تعریف اصطالح مرفوع در برابر دو اصطالح موقوف (= روایت منتسب به صحابى ) و متصل باشد، یا منقطع . طبق

ک راوى ، یا بیشتر افتاده شده و آن ی هر روایتى که از وسط، یا آخر سندب) .دارد قرار مقطوع(= روایت منسب به تابعى )

گفته شود: روى الکلینى عن على بن ابراهیم ، عن اءبیه ، رفعه عن اءبى  تصریح به لفظ رفع شده باشد مرفوع است . مثال

امام صادق (علیه السالم  السالم ) که در این سند میان پدر على بن ابراهیم قمى ؛ یعنى ابراهیم بن هاشم تا عبداهللا (علیه

  نیز تصریح شده است رفع یک یا چند راوى حذف شده و به لفظ) 

  ، برداشتن قید و بند از چهارپا آمده است . گویا در حدیث مرسل با حذف  به معناى ارسال الدابه مرسل از ریشه مرسل

دچار  است که معناى عام ، و آن هر حدیثى -1مرسل داراى دو اصطالح است : . حدیث رها شده است سند قید و ربط

حذف شده باشند. مرسل به این معنا شامل  ارسال و حذف اسناد باشد؛ اعم از این که همه راویان ، یا شمارى از آنان

موقوف (= روایت صحابى )، مقطوع (=روایت تابعى )، معلق (=  )اصطالح نخست مرفوع (=هر حدیث منتسب به معصوم

 شود و معضل (= حذف بیش از یک راوى از وسط سند) مى حذف یک راوى از وسط سند)(= حذف آغاز سند)، منقطع

  اهللا علیه و آله  یعنى صحابى  از پیامبر (صلى  معناى خاص ، مرسل به این معنا حدیثى است که تابعى بدون ذکر واسطه
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 . این اصطالح همان معناى نخست است مفهوم متداول و سلم) نقل کند.

 و از ریشه مدالسه به معناى خدعه و نیرنگ زدن به کسى است . و از آنجا  کىمدلس ، مدلس از مصدر دلس به معناى تاری

تدلیس تدلیس گفته شده است.  مخاطب ، خود را در تاریکى برده و به او نیرنگ مى زند به کار او  تدلیس  که مدلس با

تدلیس  -2سازد. نهان میمعناست که عیب سند را پ تدلیس اسناد، و آن بدین -1در اصطالح محدثان بر دو قسم است : 

 مالقات و شنیدن حدیث از شیخ ، نام او را به صراحت نبرده و از او با اسامى و کنیه در شیوخ ، به این معنا که به رغم

 هاى غیر معروف یاد کند

  اصطالح ، حدیثى است دروغین و برساخته که به معصوم نسبت داده شده است  موضوع ، وضع به معناى جعل بوده و در

 د موضوع ، گاه مجعول نیز گفته مى شو . به احادیث
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  روایات ربا 

در کتب روایی روایات زیادي پیرامون مسأله ربا از ائمه معصومین(ع) نقل شده است که در این نوشتار سعی شده است تعدادي از 

  این روایات به صورت دسته بندي شده ذکر شود. 

 هربا گناه کبیر: دسته اول

  

 318، ص: 15 وسائل الشیعۀ؛ ج 

بعض أَصحابِنَا إِلَى  محمد بنُ یعقُوب عنْ عدةٍ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ محبوبٍ قَالَ: کَتَب معی .1

کَفَّرَ عنْه  -تَب الْکَبائرُ منِ اجتَنَب ما وعد اللَّه علَیه النَّارفَکَ -یسأَلُه عنِ الْکَبائرِ کَم هی و ما هی -أَبِی الْحسنِ ع

ةِ و التَّعرُّب بعد الْهِجرَ -و عقُوقُ الْوالدینِ و أَکْلُ الرِّبا - و السبع الْموجِبات قَتْلُ النَّفْسِ الْحرَامِ -سیئَاته إِذَا کَانَ مؤْمناً

 و أَکْلُ مالِ الْیتیمِ و الْفرَار منَ الزَّحف. - و قَذْف الْمحصنَۀِ

ابن محبوب گوید: یکى از اصحاب نامه اى نوشت و بمن داد که بحضرت ابوالحسن علیه السـالم دهـم ، در آن 

چه خدا بر آن بدوزخ کبائر کـسـى کـه از آن:نـامـه پرسیده بود: کبائر چند تاست و چیست ؟ حضرت نوشت

تهدید کرده دورى کند، کردارهاى بدش پوشیده مى شـود، اگـر مـؤ مـن بـاشـد، و هـفـت گـنـاهـیـکـه 

ـ نـافـرمـانـى پدر و 2ـ آدمکشى حرام (نه کشتن قـاتـل و مـهـاجـم و مـانـنـد آن ) 1مـوجب دوزخ میشود: 

ـ مـتـهـم سـاخـتـن زنان 5تـعـرب بـعـد از هـجـرت .  ـ4ـ ربـاخـوارى 3بدرجه ایکه عاق آنها شود) )مادر 

 .ـ فرار از جهاد7ـ خوردن مال یتیم . 6پارسا بزنا. 

  ارزیابی:صحیح/مسند

 321، ص: 15 وسائل الشیعۀ؛ ج

جِ عنْ عبید بنِ زرارةَ قَالَ: سأَلْت أَبا و عنْ علی بنِ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ الْحجا .2

و أَکْلُ الرِّبا  -الْکُفْرُ بِاللَّه و قَتْلُ النَّفْسِ و عقُوقُ الْوالدینِ -فَقَالَ هنَّ فی کتَابِ علی ع سبع -عبد اللَّه ع عنِ الْکَبائرِ

قَالَ فَقُلْت هذَا أَکْبرُ الْمعاصی فَقَالَ  -و الْفرَار منَ الزَّحف و التَّعرُّب بعد الْهِجرَةِ -الْیتیمِ ظُلْماًبعد الْبینَۀِ و أَکْلُ مالِ 

ملَاةِ -نَعالص تَرْك رُ أَمیمِ ظُلْماً أَکْبتالِ الْینْ ممِ مهرفَأَکْلُ الد لَاةِ -قُلْتالص لَاةِ  -قَالَ تَرْكالص تَرْك تددا عفَم قُلْت

 قَالَ فَإِنَّ تَارِك الصلَاةِ کَافرٌ یعنی منْ غَیرِ علَّۀٍ. -ء أَولُ ما قُلْت لَک قُلْت الْکُفْرُ قَالَ أَي شَی -فی الْکَبائرِ

خوردن ربا بعد از ،و مادر. مانى پدرنافر ،آدم کشى ،آنها در کتاب على (علیه السالم) هفت است: کفر بخدا

تعرب بعد از هجرت، عرض کردم: اینها بزرگترین گناهانند؟ ،فرار از جهاد،خوردن مال یتیم به ناحق،دانستن



 

 

١٠ 

 

 گناه خوردن یک درهم از مال یتیم بناحق بزرگتر است یا ترك نماز؟ فرمود: ترك نماز،:فرمود: آرى، عرض کردم

    ا از کبائر نشمردى؟عرض کردم: شما که ترك نماز ر

از کافر است، یعنى بدون فتم چه بود؟ عرض کردم: کفر، فرمود: ترك کننده نمگ وفرمود: نخستین چیزى که به ت

  ر.علت و عذ

 ارزیابی:صحیح/مسند

 322، ص: 15 وسائل الشیعۀ؛ ج

انَ عنْ محمد بنِ مسلمٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: و عنْه عنْ محمد بنِ عیسى عنْ یونُس عنْ عبد اللَّه بنِ مسکَ .3

و التَّعرُّب بعد الْهِجرَةِ و أَکْلُ مالِ الْیتیمِ  -و قَذْف الْمحصنَۀِ و الْفرَار منَ الزَّحف -الْکَبائرُ سبع قَتْلُ الْمؤْمنِ متَعمداً

 الرِّبا بعد الْبینَۀِ و کُلُّ ما أَوجب اللَّه علَیه النَّار.و أَکْلُ  -ظُلْماً

متهم ، کشتن مؤمن بعمد کبائر هفت گناه است: نقل می کند که امام صادق (علیه السالم)  از محمد بن مسلم 

د از دانستن خوردن ربا بع،خوردن مال یتیم بناحقت،تعرب بعد از هجر،فرار از جهاد ،ساختن زن پاکدامن

 .دوزخ را واجب کرده  نهر چه خدا بر آ،(حرمت آن) 

 ارزیابی:صحیح/مسند

 شدت حرمت ربا وم: دسته د

 274، ص: 3 من ال یحضره الفقیه؛ ج 

ه عزَّ و جلَّ منْ ثَلَاثینَ زنْیۀً روى الْحسینُ بنُ الْمخْتَارِ عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ درهم رِبا أَشَد عنْد اللَّ .4

 کُلُّها بِذَات محرَمٍ مثْلِ الْخَالَۀِ و الْعمۀِ

تر است از سى  در نزد خداوند عزیز گناهش سخت لسالم فرمود: گرفتن یک درهم رباابو بصیر گوید: امام صادق علیه ا

  یرد.بار زنا که همه با محارم مانند خاله و عمه صورت گ

 زنْیۀً کُلِّها بِذَات محرَمٍو فی رِوایۀِ هشَامِ بنِ سالمٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ درهم رِبا أَشَد عنْد اللَّه منْ سبعینَ  .5

از هفتاد بار زنا تر است  هشام بن سالم گوید: امام صادق علیه السالم فرمود: یک درهم ربا نزد خداوند گناهش عظیم

  که همه با محارم باشد



 

 

١١ 

 

  376:   ص  4:  ج الفقیه الیحضره من

6. نْ وم ولِ أَلْفَاظسر زَةِ ص اللَّهوجی الْمالَّت قْ لَمبسا یهبِ شَرُّ  إِلَیکَاسالْم با کَسالرِّب 

  بدترین راه درآمد, درآمدى است که از راه (ربا) به دست آید.

 119:   ص 18:  ج عه،وسائل الشی  

7. و نْهنْ عانَ عثْمنِ عى بیسنْ عةَ عاررنْ زأَبِی ع دبع قَالَ ع اللَّه قُلْت إِنِّی لَه تعمس قُولُ اللَّهقُ یحمی الرِّبا اللَّه و 

 یمحقُ رِبا درهمٍ منْ أَمحقُ محقٍ أَي فَقَالَ مالُه بویرْ الرِّبا یأْکُلُ منْ أَرى قَد و) - 276: - البقرة( الصدقات یرْبِی

 افْتَقَر و مالُه ذَهب منْه تَاب إِنْ و الدینَ

  ارزیابی سندي: صحیح/مسند

قاتدرْبِی الصی الرِّبا و قُ اللّهحمالم از معناى فرمودة خداوند یخداوند ربا را » 276قره: ب -مردى از امام صادق علیه الس)

چگونه  شود. خورد و مالش افزون مى بینم کسى را که ربا مى کند) پرسید و گفت: من مى مى تباه و صدقات را افزون

است؟ فرمود: کدام نابودى باالتر است از یک درهم که دین را تباه کند، و اگر توبه کرد مال را از دست داده و خود 

  تنگدست گردد.

  117َ، ص: 18 یعۀ، جوسائل الش

8. رٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصةٍ مدنْ عع قُوبعنُ یب دمحنْ ممٍ عالنِ سشَامِ بنْ ه

 دباأَبِی عرِب مهرع قَالَ: د اللَّه ۀً کُلُّهنْیینَ زعبنْ سم رَمٍ.أَشَدحم ا بِذَات 

 تر است از هفتاد بار زنا که همه با محارم باشد. یک درهم ربا گناهش عظیم

 ارزیابی سندي: صحیح/ مسند

ثُ  ع قَالَ: أَخْبو عنْهم عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ فَضَّالٍ عنْ أَبِی جمیلَۀَ عنْ سعد بنِ طَرِیف عنْ أَبِی جعفَرٍ .9

 الْمکَاسبِ کَسب الرِّبا.

 امام صادق فرمود: پلیدترین کسب ها رباخواري است. 

  ارزیابی سندي: موثق/مسند

   117، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج
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صیرٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع الْحسینِ بنِ الْمخْتَارِ عنْ أَبِی ب و بِإِسنَاده عنِ الْحسینِ بنِ سعید عنْ حماد بنِ عیسى  عنِ .10

 کُلُّها بِذَات محرَمٍ مثْلِ عمۀٍ و خَالَۀٍ.  - قَالَ: درهم رِبا أَشَد  منْ ثَلَاثینَ زنْیۀً

مثل خاله و بار زنا که همه با محارم سی تر است از  یک درهم ربا نزد خداوند گناهش عظیمامام صادق فرمود: 

  باشدعمه 

  زیابی سندي: صحیح/مسندار

   119، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

11. نْ عم ظَما أَعرِب داحو مهرع د اللَّه دبو عارٍ قَالَ: قَالَ أَبسنِ یب یدعنْ سانَ عفْونْ صع نْهع ۀًونْیشْرِینَ ز-  ا بِذَاتکُلُّه

 محرَمٍ.

 تر است از بیست بار زنا که همه با محارم باشد. اوند گناهش عظیمامام صادق فرمود: یک درهم ربا نزد خد

  : صحیح / مسندارزیابی سند

   122، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

12.  هائنْ آبع دمحنِ مفَرِ بعنْ جع نْ أَبِیهع دمحنِ مأَنَسِ ب رٍو ومنِ عب ادمنْ حع هنَادبِإِس صو نِ النَّبِیع  هتیصی وف

یا علی درهم رِبا  -أَنْ ینْکح الرَّجلُ أُمه فی بیت اللَّه الْحرَامِفَأَیسرُها مثْلُ -لعلی ع قَالَ: یا علی الرِّبا سبعونَ جزْءاً

 رَمٍ فی بیت اللَّه الْحرَامِ.کُلُّها بِذَات مح -أَعظَم عنْد اللَّه منْ سبعینَ زنْیۀً

امام صادق از پدرانش، از رسول خدا نقل می کرد که آن حضرت در وصیتشان به حضرت علی فرمود: یا علی! 

گناه ربا هفتاد بخش است که ناچیزترین آنها مانند این است که مردي با مادر خود در مسجدالحرام زنا کند، یا 

خداوند، بزرگتر از هفتاد مرتبه زناست که همه آنها با محارم و در مسجدالحرام  علی! گناه یک درهم ربا پیش

 باشد. 

  ارزیابی سند: ضعیف/مسند

  123، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

 و عنْه ع إِذَا أَراد اللَّه بِقَومٍ هلَاکاً ظَهرَ فیهِم الرِّبا. .13

  .رى در میان آنان آشکار مى شودهرگاه خداوند، نابودى گروهى را اراده کند، رباخوا
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  ارزیابی سندي: ضعیف/ مرفوع 

14. .هأُم حنْکي یکَالَّذ اللَّه نْدا عنُهواباً أَهونَ بعبا سع قَالَ: الرِّب نْهع و 

  گناه ربا هفتاد بخش است که ناچیزترین آنها مانند این است که مردي با مادر خود زنا کند. 

  ضعیف/ مرفوع ارزیابی سندي: 

15. نْیینَ زعبنْ سم اللَّه نْدع ظَما أَعرِب مهرع قَالَ: د اللَّه دبنْ أَبِی عاجٍ عرنِ دیلِ بمنْ جع ی  -ۀًورَمٍ فحم ا بِذَاتکُلُّه

 بیت اللَّه الْحرَامِ.

  از هفتاد بار زنا که همه با محارم باشد. تر است امام صادق فرمود: یک درهم ربا نزد خداوند گناهش عظیم

  ارزیابی سندي: صحیح/ مسند

 لرِّبا.أَحمد بنُ محمد بنِ عیسى فی نَوادرِه عنْ أَبِیه قَالَ: قَالَ أَبو جعفَرٍ یعنی الْجواد ع السحت ا .16

  مقصود قرآن از کلمه سحت ، ربا است

  ارزیابی سندي: ضعیف/ مسند

 درهم رِبا أَعظَم منْ سبعینَ  زنْیۀً. قَالَ و قَالَ رسولُ اللَّه ص .17

  تر است از هفتاد بار زنا. یک درهم ربا گناهش عظیم

  رزیابی سندي: ضعیف/ مرفوعا

   124، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

18. شْرِینَ زنْ عم ظَما أَعرِب مهرع د اللَّه دبو عرَمٍ.قَالَ أَبحم ۀً بِذَاتنْی 

  تر است از بیست بار زنا که همه با محارم باشد. امام صادق فرمود: یک درهم ربا نزد خداوند گناهش عظیم

  ارزیابی سند: ضعیف/مرفوع
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آکلُ الرِّبا لَا یقُوم حتَّى یتَخَبطَه الْعیاشی فی تَفْسیرِه عنْ شهابِ بنِ عبد ربه قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه ع یقُولُ  .19

.سنَ الْمطَانُ مالشَّی  

   (ربا خواران) بپاى نمى خیزند جز مانند آن کس که شیطان، بواسطه تماس او را آشفته حال مى سازد

  ارزیابی سند: ضعیف/مرفوع

  329، ص: 13 ج،مستدرك الوسائل   

20. امتَابِ الْإِمنْ کع ،ارنِ الْبِحب یلنْ عنِ عیسنِ الْحب دمحنْ مع یلنِ عب دمحنْ مى عوسنِ مونَ بارنْ هرَةِ عصالتَّب ۀِ و

 رِّبا أَسباط عنِ ابنِ فَضَّالٍ عنِ الصادقِ ع عنْ أَبِیه عنْ آبائه عنِ النَّبِی ص قَالَ: شَرُّ الْکَسبِ کَسب ال

  بدترین کسب ها رباخواري است. 

   331، ص: 13 مستدرك الوسائل، ج

 مه فی بیت اللَّه الْحرَامِجامع الْأَخْبارِ، عنِ النَّبِی ص أَنَّه قَالَ: الرِّبا سبعونَ جزْءاً أَیسرُه مثْلُ أَنْ ینْکح الرَّجلُ أُ .21

  ین آنها مانند این است که مردي با مادر خود در مسجدالحرام زنا کند. گناه ربا هفتاد بخش است که ناچیزتر

   332، ص: 13 مستدرك الوسائل ، ج

ولَى ه منَ السحت فَالنَّار أَقَالَ ص: الدرهم منَ الرِّبا أَشَد منْ ثَلَاث و ثَلَاثینَ زنْیۀً کُلُّها بِذَات محرَمٍ و منْ نَبت لَحم و .22

بِه 

زیاد فرمود: یک درهم ربا بدتر است از سه و سه  بار زنا که همه با محارم باشد و هرکس از ربا گوشت بدنش  .23

  شود مستحق آتش است. 

  144، ص: 5 اإلسالمیۀ)؛ ج -الکافی (ط 

24. یمنِ أَبِی عنِ ابى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصةٌ مدع قَالَ ع اللَّه دبنْ أَبِی عمٍ عالنِ سشَامِ بنْ هرٍ ع

 درهم رِبا أَشَد منْ سبعینَ زنْیۀً کُلُّها بِذَات محرَمٍ

  یک درهم ربا بدتر است از هفتاد بار زنا که همه با محارم باشد

  ارزیابی:صحیح/مسند
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   147، ص: 5 اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط 

25. مأَحثُ الْمفَرٍ ع قَالَ أَخْبعنْ أَبِی جع نِ طَرِیفب دعنْ سیلَۀَ عمنْ أَبِی جنِ فَضَّالٍ عنِ ابع دمحنُ مب د ببِ کَسکَاس

 الرِّبا

  پلیدترین کسب ها رباخواري است. 

  ارزیابی:موثق/مسند

 15:   ص  7:  ج األحکام تهذیب  

26. نْهنْ عانَ عفْونْ صع یدعنِ سارٍ بسو قَالَ قَالَ یأَب دبع ع اللَّه مهرد داحا ورِب ظَمأَع نْدع نْ اللَّهشْرِینَ مۀً عنْیا زکُلُّه 

رَمٍ بِذَاتحم  

  یک درهم ربا بدتر است از بیست بار زنا که همه با محارم باشد

 ارزیابی:صحیح/مسند

 432، ص: 23 جامع أحادیث الشیعۀ، ج   
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  : مجازات رباخوار مسودسته 

 122، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج   

لرِّبا ملَأَ اللَّه بطْنَه منْ و فی عقَابِ الْأَعمالِ بِسنَد تَقَدم فی عیادةِ الْمرِیضِ عنِ النَّبِی ص فی حدیث قَالَ: و منْ أَکَلَ ا .27

بِقَد نَّمها أَکَلَنَارِ جرِ م- هلمنْ عئاً مشَی نْهم لِ اللَّهقْبی الًا لَمم نْهم بإِنِ اکْتَس کَۀِ  -ولَائالْم و نَۀِ اللَّهی لَعزَلْ فی لَم و

 ما کَانَ عنْده  قیرَاطٌ.

آتش دوزخ پر کند و اگر از طریق هر کس ربا بخورد خداوند عزوجل به اندازه ربایى که خورده شکمش را از         

ربا مالى به دست آورد، خداى تعالى هیچ عمل او را نپذیرد و تا زمانى که قیراطى (کمترین مقدار) از مال ربا نزدش 

 باشد، پیوسته خداوند و فرشتگانش او را نفرین کنند.

  ارزیابی سندي: ضعیف/ مسند

28. ی مف یرِسنِ الطَّبسنُ الْحنْالْفَضْلُ بانِ عیعِ الْبمبِی إِلَى  ج رِيا أُسص لَم ولُ اللَّهسع قَالَ: قَالَ ر اللَّه دبأَبِی ع

قَالَ  -قَالَ قُلْت: منْ هؤُلَاء یا جبرَئیلُ - یرِید أَحدهم أَنْ یقُوم و لَا یقْدر علَیه منْ عظَمِ بطْنه -السماء رأَیت قَوماً

 هؤُلَاء الَّذینَ یأْکُلُونَ الرِّبا.

در شب معراج جماعتی را دیدم که گاه یکی از ایشان می «پیامبر اکرم ـ صلی اهللا علیه و آله و سلم ـ فرمود:     

 خواست برخیزد از بزرگی شکمش نمی توانست. از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی اند؟ گفت: ربا خوارانند 

  سندي: صحیح/ مسند      ارزیابی

   124، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

قَالَ اللَّه یا أَیها الَّذینَ آمنُوا  -و عنْ أَبِی عمرٍو الزُّبیرِي عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: إِنَّ التَّوبۀَ مطَهرَةٌ منْ دنَسِ الْخَطیئَۀِ .29

و  -فَهذَا ما دعا اللَّه إِلَیه عباده منَ التَّوبۀِ - ی منَ الرِّبا إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ إِلَى قَوله تَظْلمونَ ما بق -اتَّقُوا اللّه و ذَروا

 کَانَت النَّار أَولَى بِه و أَحقَّ.سخطَ اللَّه علَیه و  -وعد علَیها منْ ثَوابِه فَمنْ خَالَف ما أَمرَه اللَّه بِه منَ التَّوبۀِ

توبه، آدمی را از آلودگی گناهان پاك می کند و اگر کسی از رباخواري توبه کند مالک سرمایه خود است نه مورد 

ظلم واقع می شود و نه ظلم می کند و این از سوي خدا دعوت به توبه است، اگر کسی توبه کند به ثواب وعده داده 

می یابد و اگر کسی از دستور خداوند به توبه، مخالفت کند خداي سبحان بر او خشم می گیرد و  شده خدا دست

 آتش عذاب الهی براي او شایسته تر است



 

 

١٧ 

 

   125، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

30. نِ فَضَّالٍ عنِ ابع دمحنِ مب دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصةٍ مدنْ عع قُوبعنُ یب دمحع م اللَّه دبا علَغَ أَبرٍ قَالَ: بکَینِ بنِ اب

 فَقَالَ لَئنْ أَمکَنَنی اللَّه منْه لَأَضْرِبنَّ عنُقَه. - و یسمیه اللِّبأَ  -عنْ رجلٍ أَنَّه کَانَ یأْکُلُ الرِّبا

اگر خداوند، او «فرمود:  .مى نامد» آغوز«را  به امام صادق(علیه السالم) خبر رسید که مردى رباخوارى مى کند و آن

  .را در اختیارم بگذارد، گردنش را خواهم زد

 ارزیابی سند: موثق/مسند

 331، ص: 13 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج   

یت أَقْواماً یرِید أَحدهم أَنْ یقُوم و لَا یقْدر و عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه ص: لَما أُسرِي بِی إِلَى السماء رأَ .31

ا یقُوم الَّذي ا کَما یقُومونَ إِلّا لعلَیه منْ عظَمِ بطْنه فَقُلْت منْ هؤُلَاء یا جبرَئیلُ قَالَ هؤُلَاء الَّذینَ یأْکُلُونَ الرِّب

وم الْمس و إِذَا هم بِسبِیلِ آلِ فرْعونَ یعرَضُونَ علَى النَّارِ غُدواً و عشیاً یقُولُونَ ربنَا متَى تَقُ انُ منَیتَخَبطُه الشَّیط

 الساعۀُ

در شب معراج جماعتی را دیدم که گاه یکی از ایشان می خواست «پیامبر اکرم ـ صلی اهللا علیه و آله و سلم ـ فرمود: 

از بزرگی شکمش نمی توانست. از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی اند؟ گفت: ربا خوارانند که روز قیامت بر  برخیزد

نمی خیزند مگر مانند جن زده ها، ناگاه ایشان را بر سر راه آل فرعون دیدم که بامداد و شامگاه آتش بر ایشان عرضه 

  ».ا می شود؟داشته می شود و می گویند: خداوندا! چه وقت قیامت بر پ

 242:   ص  7:  ج الکافی  

32. دمحنُ مى بیحنْ یع دمحنِ مب دمنْ أَحع قُوبعنِ یب زِیدنْ یى عیحنِ یب كاربنْ الْمع دبع نِ اللَّهلَۀَ ببنْ جأَبِی ع 

 فَإِنْ أُدب عاد فَإِنْ یؤَدب قَالَ الْبینَۀِ بعد الرِّبا آکلُ  قُلْت قَالَ صیرٍب أَبِی عنْ سماعۀَ و عمارٍ بنِ إِسحاقَ عنْ جمیلَۀَ

ادلَ عقُت  

چیست؟    ابو بصیر از امام صادق علیه السالم پرسید: حکم رباخوار بعد از روشن بودن حکم ربا براى وى        

ر دوم) ربا گرفت باز تأدیب مى شود و (براى بار سوم) اگر ربا گرفت، حضرت فرمودند: تأدیب مى شود و اگر (براى با

  کشته مى شود.

  ارزیابی:ضعیف/موقوف        

  



 

 

١٨ 

 

  م: علت حرمت ربا دسته چهار

 117، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج   

الَ: قُلْت لأَبِی عبد اللَّه ع إِنِّی رأَیت اللَّه و عنْهم عنْ أَحمد بنِ أَبِی عبد اللَّه عنْ عثْمانَ بنِ عیسى عنْ سماعۀَ قَ .33

 قَالَ لئَلَّا یمتَنع النَّاس منِ اصطنَاعِ الْمعرُوف -فی غَیرِ آیۀٍ و کَرَّره قَالَ أَ و تَدرِي لم ذَاك قُلْت لَا - تَعالَى قَد ذَکَرَ الرِّبا

ى مسأله ربا را مطرح فرموده است. امام(علیه السالم) از سماعه پرسیدند: آیا علّت خداوند متعال در آیات متعدد

آن را مى دانى؟ سماعه عرض کرد: خیر. امام(علیه السالم)فرمودند: علّت آن، این است که مردم از کارهاى 

 باز نمانند. شایسته ]و قرض الحسنه

  ارزیابی سندي: موثق/ مسند

لَّه عزَّ و هیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ هشَامِ بنِ سالمٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: إِنَّما حرَّم العنْ علی بنِ إِبرَا .34

 لکَیلَا یمتَنع النَّاس منِ اصطنَاعِ الْمعرُوف. - جلَّ الرِّبا

 عروف از میان نرود.همانا خداوند عزوجل ربا را تحریم کرد تا م

  ارزیابی سندي: صحیح / مسند 

   120، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

فَقَالَ إِنَّه لَو  -علَّۀِ تَحرِیمِ الرِّبامحمد بنُ علی بنِ الْحسینِ بِإِسنَاده عنْ هشَامِ بنِ الْحکَمِ أَنَّه سأَلَ أَبا عبد اللَّه ع عنْ  .35

و  - فَحرَّم اللَّه الرِّبا لتَنْفرَ النَّاس منَ الْحرَامِ إِلَى الْحلَالِ -لَتَرَك النَّاس التِّجارات و ما یحتَاجونَ إِلَیه -رِّبا حلَالًاکَانَ ال

الشِّرَاء عِ وینَ الْبم اتاری الْقَرْضِ. -إِلَى التِّجف منَهیب کقَى ذَلبفَی 

از آنحضرت پرسید: چرا ربا حرام شده  -که یکى از اصحاب معروف امام صادق (ع) است  -هشام بن حکم «

است؟ حضرت فرمودند: اگر رباخوارى حالل بود مردم کارهاى مفید تجارى و هر آنچه را که به آن احتیاج 

تنفر شوند و به سوى کارهاى کردند؛ به همین جهت خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از آن م داشتند  ترك مى

  ».حالل و تالشهاى اقتصادى مفید بروند ووام فقط به صورت قرض الحسنه باقى بماند

  ارزیابی سندي: صحیح/مسند

 ا منْ صنَائعِ الْمعرُوف.نعوو بِإِسنَاده عنْ هشَامِ بنِ سالمٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: إِنَّما حرَّم اللَّه الرِّبا کَیلَا یمتَ .36



 

 

١٩ 

 

  همانا خداوند عزوجل ربا را تحریم کرد تا معروف از میان نرود.

  ارزیابی سندي: صحیح/مسند

37.  زَّ وع اللَّه رَّما حفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمعنْ أَبِی جةَ عاررنْ زۀَ عیطنِ عب دمحنْ مع هنَادبِإِس وا للَّ الرِّبج.رُوفعالْم بذْهئَلَّا ی 

  همانا خداوند عزوجل ربا را تحریم کرد تا معروف از میان نرود.

  ارزیابی سند: صحیح / مسند

  146، ص: 5 اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط   

38. بنْ أَبِی عمٍ عالنِ سشَامِ بنْ هرٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابع نْ أَبِیهع یمرَاهنُ إِبب یللَّ عج زَّ وع اللَّه رَّما حع قَالَ إِنَّم اللَّه د

رُوفعنَاعِ الْمطنِ اصم النَّاس عتَنملَا یکَیا لالرِّب 

 همانا خداوند عزوجل ربا را تحریم کرد تا معروف از میان نرود.

  ارزیابی: صحیح/مسند

 

 م: حرمت شهادت و کتابت ربادسته پنج

  ،126، ص: 18 جوسائل الشیعۀ   

39. ع دیمنِ حمِ باصنْ عرَانَ عنِ أَبِی نَجنِ ابع نْ أَبِیهع یمرَاهنِ إِبب یلنْ عع قُوبعنُ یب دمحنْ مسٍ عنِ قَیب دمحنْ م

لُهؤْکم ا ولُ الرِّبینَ ع آکنؤْمیرُ الْمفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمعأَبِی ج و .اءوس  یهف اهدشَاه و هبکَات 

شاهد و ناظر ربا است و  علی (علیه السالم) می فرمایند : خورنده (گیرنده) ربا و کسی که ربا می دهد و کسی که

  . مساوي هستند کسی که نویسنده ربا است در اینکه کار حرام انجام می دهند ،

   127، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج       

40. محنْمع دنِ خَالب دمحنْ مانَ علْونِ عنِ بیسنِ الْحع یدعنِ سنِ بیسنِ الْحع هنَادنِ بِإِسسنُ الْحب نْ دع یلنِ عب دیز 

لَهآک ا وص الرِّب ولُ اللَّهسنَ رع قَالَ: لَع یلنْ عع هائآب - هشْتَرِیم و هعائب و .هیدشَاه و هبکَات و 



 

 

٢٠ 

 

ه علیه و آله لعن فرمودند ربا و خورندة ربا و خورانندة آن و امیر المؤمنین علیه السالم فرمود: رسول خدا صلّى اللّ

  و فروشنده و مشترى آن و نویسندة قبض و شاهدانش را.

 274، ص: 3 من ال یحضره الفقیه؛ ج  

 لرِّبا و مؤْکلُه و کَاتبه و شَاهداه فی الْوِزرِ سواءَ قَالَ رسولُ اللَّه ص آکلُ ا .41

ه علیه و آله فرمود: خورنده ربا و خورانندة آن و نویسندة قبض آن و شاهدانش در گناه رسول خدا صلّى اللّ

  یکسانند.

  ارزیابی:ضعیف/موقوف

  

  م: ربا امري پیچیدهدسته شش

 115، ص: 100 بحار األنوار، ج   

رَ بِالنَّبِیذ و السحت بِالْهدیۀِ هج الْبلَاغَۀِ، قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ ع قَالَ النَّبِی ص عنْد ذکْرِ أَهلِ الْفتْنَۀِ فَیستَحلُّونَ الْخَمنَ .42

 و الرِّبا بِالْبیعِ 

 «. تجارت حالل دانند ربا را به نام شراب را به اسم آب انگور و خرما، و رشوه را به عنوان هدیه ، و

   117، ص: 100 بحار األنوار، ج      

43. ذی ها فلَلرِّب اللَّه رَ وتْجالْم ثُم قْهرَ النَّاسِ الْفاشعینَ ع منؤْمیرُ الْمبِیبِ ضه، روضۀ الواعظین قَالَ أَمنْ دۀِ أَخْفَى مالْأُم ه

 النَّملِ علَى الصفَا 

اى مردم! ابتدا احکام را یاد بگیرید، سپس تجارت کنید! به خدا قسم که ربا در میان این امت ناپیداتر از حرکت   

 مورچه بر روى تخته سنگ است.

 



 

 

٢١ 

 

  م: استثنائات ربا هفتدسته 

 277، ص: 3 من ال یحضره الفقیه، ج   

 بِنَا رِبا نَأْخُذُ منْهم و لَا نُعطیهِمو قَالَ رسولُ اللَّه ص لَیس بینَنَا و بینَ أَهلِ حرْ .44

بین ما و دشمنانمان، ربا (حرام) نیست، از آنان هزاران درهم در مقابل یک درهم مى گیریم ـآرى، از آنان ربا مى 

  گیریم و به آنان ربا نمى دهیم

45. ب سلَی ا ورِب هلَدنَ ویب لِ ونَ الرَّجیب سقَالَ ع لَی نَوا یرِب هدبنَ عیب و دیالس  

  امام صادق علیه السالم فرمود: میان پدر و فرزند ربا نیست، و میان موال و بنده نیز ربا نیست

   278، ص: 3 ن ال یحضره الفقیه، جم           

46.  ا ورِب ینَ الذِّمیب مِ ولسنَ الْمیب سقُ ع لَیادقَالَ الص اوا رِبجِهونَ زیب رْأَةِ ونَ الْمیلَا ب 

  امام صادق علیه السالم فرمود: میان مسلمان و اهل ذمه ربا نیست و میان مرد و همسرش نیز ربا نیست. 

  ارزیابی:ضعیف/مرفوع  

  281:   ص  3:  ج الفقیه الیحضره من 

47. أَلَ وس یلنُ عفَرٍ بعج ى أَخَاهوسنَ مب فَرٍجنْ ع علٍ عجطَى رأَع هدبشَرَةَ عع ماهرلَى دأَنْ ع يؤَدی دبرٍ کُلَّ الْعشَه 

  بأْس لَا قَالَ ذَلک یحلُّ أَ دراهم عشَرَةَ

دهد (که او  و على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر علیهما السالم پرسید:مردى ده درهم به غالمش مى 

  دانه به کسب بپردازد) و هر ماه ده درهم به موالیش بدهد. آیا این حالل است؟ فرمود: اشکالى ندارد.آزا

  ارزیابی:صحیح/مسند

 135، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج   

نْهم أَلْف درهمٍ بِدرهمٍ و نَأْخُذُ نَأْخُذُ م - و بِهذَا الْإِسنَاد قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ص لَیس بینَنَا و بینَ أَهلِ حرْبِنَا رِبا .48

.یهِمطلَا نُع و منْهم 



 

 

٢٢ 

 

بین ما و دشمنانمان، ربا (حرام) نیست، از آنان هزاران درهم در مقابل یک درهم مى گیریم ـآرى، از آنان ربا مى 

  گیریم و به آنان ربا نمى دهیم.

  ارزیابی: ضعیف/مسند

  136، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

و لَا بینَ الْمرْأَةِ و بینَ زوجِها  -محمد بنُ علی بنِ الْحسینِ قَالَ: قَالَ الصادقُ ع لَیس بینَ الْمسلمِ و بینَ الذِّمی رِبا .49

 رِبا.

   امام صادق ع فرمودند: بین مسلمان و کافر ذمی و همچنین بین زن و شوهرش ربا وجود ندارد.

  ارزیابی: ضعیف/مرفوع

  147، ص: 5 اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط   

50. نْ أَبِی ععٍ عیمنِ جرِو بمنْ عع نِ ثَابِتب اذعنْ مقَّاحٍ عنِ بنِ ابنِ الْخَشَّابِ عع ادنِ زِیب دیمیرُ حع قَالَ قَالَ أَم اللَّه دب

نَ الرَّجیب سینَ ع لَینؤْماالْمرِب هدبع و دینَ السیب سلَی ا ورِب هلَدو لِ و 

  امیر المومنین فرمودند بین مرد و فرزندش و بین موال و عبد ربا وجود ندارد. 

  ارزیابی:ضعیف/مسند

  

  

  

  

  

  



 

 

٢٣ 

 

 به ربا، توبه و ارث بردن  م: حکم جهلهشت هدست

 124:   ص  18:  ج الشیعۀ وسائل  

51. نْ وأَبِی ع رٍوعم رِيینْ الزُّبأَبِی ع دبع ۀَ إِنَّ قَالَ ع اللَّهبرَةٌ التَّوطَهنْ منَسِ میئَۀِ دقَالَ الْخَط ا یا اللَّههینَ أَینُوا الَّذآم 

 ما فَهذَا) -  279: - البقرة( تَظْلمونَ ولهقَ إِلَى) - 278: - البقرة( مؤْمنینَ کُنْتُم إِنْ الرِّبا منَ بقی ما ذَروا و اللَّه اتَّقُوا

 کَانَت و علَیه اللَّه سخطَ التَّوبۀِ منَ بِه اللَّه أَمرَه ما خَالَف فَمنْ ثَوابِه منْ علَیها وعد و التَّوبۀِ منَ عباده إِلَیه اللَّه دعا

لَى النَّارأَو بِه و قَّأَح  

در حقیقت توبه، آدمی را از آلودگی گناهان پاك می کند و اگر کسی از رباخواري توبه کند مالک سرمایه خود 

است نه مورد ظلم واقع می شود و نه ظلم می کند و این از سوي خدا دعوت به توبه است، اگر کسی توبه کند به 

خداوند به توبه، مخالفت کند خداي سبحان بر او ثواب وعده داده شده خدا دست می یابد و اگر کسی از دستور 

  خشم می گیرد و آتش عذاب الهی براي او شایسته تر است

 ارزیابی سند: ضعیف/مرفوع

 275، ص: 3 من ال یحضره الفقیه، ج   

فَت منْهم التَّوبۀُ و قَالَ ع لَو أَنَّ رجلًا ورِثَ منْ و قَالَ ع کُلُّ رِبا أَکَلَه النَّاس بِجهالَۀٍ ثُم تَابوا فَإِنَّه یقْبلُ منْهم إِذَا عرِ .52

 فَإِنَّه رِهةِ بِغَیاری التِّجاخْتَلَطَ ف نْ قَدلَک ا والِ رِبالْم کی ذَلأَنَّ ف ملع قَد الًا وم أَبِیه رَفإِنْ ع و أْکُلْهفَلْی بلَالٌ طَیح لَه

 معزُولًا أَنَّه رِبا فَلْیأْخُذْ رأْس ماله و لْیرُد الرِّبا اًمنْه شَیئ

فرمود: هر ربا که مردم از روى جهل بموضوع خورده باشند سپس توبه کنند آن توبه مورد قبول است اگر توبۀ 

ربا بوده است ولى در داند در آن  واقعى از آنها دیدى.و فرمود: اگر شخصى از پدرش مالى را ارث برده که مى

تواند از آن استفاده کند، و  کسب و تجارت با هم آمیخته و مشخّص نیست، آن بر او حالل و پاك است و مى

شناسد که جدا گذاشته و مخلوط نشده است باید سرمایه را از آن  چنانچه چیزى از آن مال ربوى را به عینه مى

  بردارد و رباى آن را بازگرداند.

  ف/مرفوع ارزیابی:ضعی

   276، ص: 3 من ال یحضره الفقیه، ج

أَراد أَنْ ینْزِع ذَلک منْه فَما مضَى و قَالَ ع أَیما رجلٍ أَدار مالًا کَثیراً قَد أَکْثَرَ فیه منَ الرِّبا فَجهِلَ ذَلک ثُم عرَفَه بعد فَ .53

فتَأْنسا ییمف هعدی و فَلَه 



 

 

٢٤ 

 

دانسته و بعد متوجه شده  رمود: هر کس مال بسیارى از راهى بدست آورده که در آن ربا زیاد بوده ولى او نمىف

کشد، پس آنچه تاکنون عمل کرده همه از آن اوست و در آینده آن  است و تصمیم گرفته که از آن دست

  معامالت که در آن رباست رها کند.

  ارزیابی:ضعیف/مرفوع 

   277، ص: 3 قیه، جمن ال یحضره الف

54. لٌ أَتَى ع قَالَ وجفَرٍ أَبِی إِلَى رعإِنِّی فَقَالَ ع ج رِثْتالًا وم و قَد تملأَنَّ ع هباحي صالَّذ رِثْتُهو نْهم رْبِی کَانَ قَدی و قَد 

رِفأَنَّ أَع یها فرِب  نُ وقتَیأَس کذَل و سلَی یبطی یل حالِ لَالُهحی للْمع یهف و قَد أَلْتس اءلِ فُقَهرَاقِ أَهالْع لِ وأَه 

 تَعرِف و رِبا معرُوفاً مالًا فیه أَنَّ تَعلَم کُنْت إِنْ ع جعفَرٍ أَبو لَه فَقَالَ فیه ما أَجلِ منْ أَکْلُه لَک یحلُّ لَا فَقَالُوا الْحجازِ

 کَانَ ما اجتَنب و مالُک الْمالَ فَإِنَّ مرِیئاً هنیئاً فَکُلْه مخْتَلطاً کَانَ إِنْ و ذَلک سوى ما رد و مالک رأْس فَخُذْ هلَهأَ

نَعصی هباحولَ فَإِنَّ صسر ص اللَّه قَد ضَعا وضَى منَ ما مالرِّب و رَّما حم قبنْ یفَم هِلَهج هعسو لُههتَّى جح رِفَهعفَإِذَا ی 

رَفع هرِیمتَح رُمح هلَیع و بجو هلَیع یهۀُ فقُوبإِذَا الْع هبکا رکَم جِبلَى ینْ عأْکُلُ ما یالرِّب  

دانم کسى که از او ارث  ام و مى به میراث بردهفرمود: مردى نزد امام باقر علیه السالم آمد و عرض کرد: من مالى 

کرد و من خود آشنایم که در آن بطور یقین ربا هست و دلم به حالل آن راضى  ام معامالت ربوى مى برده

اند هیچ چیز آن بر تو  ام، و گفته شود بخاطر آنکه علم به آن دارم و از فقهاء عراق و اهل حجاز سؤال کرده نمى

شناسى مالى را که مربوط به  جهت که مخلوط به ربا است، امام باقر علیه السالم فرمود:اگر مىمباح نیست از آن 

معاملۀ ربوى است پس سرمایه را از آن برگیر و بقیه را به صاحبش بازگردان، ولى اگر مالى را بخصوص ربا یا 

مال توست و از عملى که  شناسى پس آن را تصرّف کن که بر تو گوارا و حالل است و همۀ مال، ربوى نمى

ه علیه و آله آنچه را که قبل از آمدن حکم داده است تو بپرهیز، زیرا رسول خدا صلّى اللّ صاحب آن مال انجام مى

آورند حرام فرمود، پس هر کس  ربا از راه ربا بدست آورده بودند رها کرد و آنچه از آن به بعد از راه ربا بدست مى

عمل ربا است آزاد است تا زمانى که بداند (در حکم مانند آنانست که پیش از آمدن حکم جاهل بود به اینکه این 

حقّ ندارد انجام دهد و بر او  کردند) و چون دانست که این معامله ربوى است دیگر حرمت ربا معامالت ربوى مى

دة ربا. (یعنى شود همچنان که برخورن حرام است و اگر عمل کرد و مرتکب آن شد عقوبت بر او واجب مى

  حکمش همان حکم رباخوار است).

  ارزیابی:ضعیف/مرفوع

 16:   ص  7:  ج األحکام تهذیب  

55. نْهنِ عنِ عرٍ أَبِی ابیمنْ عأَبِی ع وبنْ الْخَرَّازِ «»أَیع دمحنِ ممٍ بلسخَلَ قَالَ ملٌ دجلَى رفَرٍ أَبِی ععنْ ع جلِ مأَه 

 أَصحابِه إِلَى تَرُده أَنْ إِلَّا ء شَی منْک یقْبلُ لَیس فَقَالُوا الْفُقَهاء سأَلَ إِنَّه ثُم  مالُه کَثُرَ حتَّى بِالرِّبا عملَ قَد خُرَاسانَ



 

 

٢٥ 

 

اءفَرٍ أَبِی إِلَى فَجعع ج فَقَص هلَیع تَهصفَقَالَ ق و لَهفَرٍ أَبعع ج کخْرَجنْ متَابِ مک زَّ اللَّهع لَّ ونْ جفَم هظَۀٌ جاءعوم 

 التَّوبۀُ الْموعظَۀُ و) - 275: - البقرة( اللَّه إِلَى أَمرُه و سلَف ما فَلَه  فَانْتَهى ربه منْ

امام باقر(ع) وارد شد. او  مردي ربا خوار از اهل خراسان که در اثر ربا خواري اموال زیادي گرد آوري کرده بود، بر

قبل از آن از فقها در مورد وظیفه اش سوءال کرده بود و آنها در پاسخ گفته بودند چیزي از تو قبول نمی شود تا 

این که اموال را به صاحبانشان برگردانی. اما وقتی نزد امام باقر(ع) آمد و ماجراي خود را تعریف کرد، امام فرمود: 

موعظه، همان ». فمن جاءه موعظۀ من ربه فانتهی فله ما سلف و أمره الی اللّه«تبخش توست: این آیه از قرآن نجا

   توبه است.

  ارزیابی:صحیح/مسند

 154:   ص  5:  ج الکافی  

56. دمحنُ مى بیحنْ یع دمنِ أَحب دمحنْ مع دمحنِ مى بیحنْ یۀَ عنِ طَلْحب دینْ زأَبِی ع عدب یرُ قَالَ قَالَ ع اللَّهأَم 

 یقْعدنَّ لَا یقُولُ ع الْمؤْمنینَ أَمیرُ کَانَ و قَالَ ارتَطَم ثُم الرِّبا فی ارتَطَم علْمٍ بِغَیرِ اتَّجرَ منِ علَیه اللَّه صلَوات الْمؤْمنینَ

  الْبیع و الشِّرَاء یعقلُ منْ إِلَّا السوقِ فی

امیر مؤمنان علیه السالم فرمود: هر کس بدون اینکه احکام شرعى تجارت را بداند به تجارت مشغول شود در ربا 

فرو رود و باز فرو رود (یعنى پیاپى گرفتار شود) پس به داد و ستد در بازار ننشیند مگر کسى که خرید و فروش 

  را بداند (یعنى احکام آن را).

  /مسندارزیابی:موثق

  248:   ص  7:  ج الکافی

57. یلنُ عب یمرَاهنْ إِبع دمحنِ مى بیسنِ عب دیبنْ عع ونُسنْ یأَبِی ع وبنْ الْخَرَّازِ «»أَیع دمحنِ ممٍ بلسم قَالَقُلْت 

 لَم و الرِّبا أَکَلَ و زنَى و الْخَمرَ شَرِب ثُم بِه فَأَقَرَّ الْإِسلَامِ جملَۀِ منْ علَیه نَحنُ ما جملَۀِ إِلَى دعونَاه رجلٌ ع جعفَرٍ لأَبِی

  بِتَحرِیمها أَقَرَّ کَانَ دقَ أَنَّه بینَۀٌ علَیه تَقُوم أَنْ إِلَّا لَا قَالَ جهِلَه إِذَا الْحد علَیه أُقیم الْحرَامِ و الْحلَالِ منَ ء شَی لَه یتَبینْ

مردي است که او را به صورت کلی به اسالم دعوت نمودیم و وي بدا ن ایمان آورد ولی پس از آن مرتکب شرب 

خمر، زنا و رباخواري شده است، در حالی که از احکام و حالل و حرام الهی هیچ اطالعی نداشته است. آیا با 

د؟ امام فرمود: خیر مگر اینکه بینه اي اقامه شود که نامبرده به حرمت این وجود جهل به حکم مجازات می شو

  اعمال اقرار داشته است. 

  ارزیابی:صحیح/مسند

  



 

 

٢٦ 

 

  هم: تعریف  ربا سته ند

 447، ص: 17 وسائل الشیعۀ؛ ج 

58. ل قَالَ: قُلْت زِیدنِ یرَ بمنْ عع هنَادنِ بِإِسیسنِ الْحب یلنُ عب دمحونَممزْعی إِنَّ النَّاس اكدف لْتعع ج اللَّه دبأَبِی ع- 

یا عمرُ قَد  -غَنیاً أَو فَقیراً إِلَّا منْ ضَرُورةٍ -قَالَ و هلْ رأَیت أَحداً یشْتَرِي - أَنَّ الرِّبح علَى الْمضْطَرِّ حرَام و هو منَ الرِّبا

 بِدراهم مثْلَینِ بِمثْلٍقَالَ دراهم  - قُلْت و ما الرِّبا -»6«فَاربح و لَا تُرْبِه  - لْبیع و حرَّم الرِّباأَحلَّ اللَّه ا

کنند که از شخص مضطر  علیه السالم عرض کردم: قربانت گردم مردم فکر مى عمر بن یزید گوید: به امام صادق

اى چه فقیر چه ثروتمند، چیزى  است، و در حکم رباست، فرمود: آیا کسى را دیده سود گرفتن در معامالت حرام

بخرد مگر بضرورت؟ اى عمر براستى که خداوند داد و ستد را مباح دانسته و ربا را حرام کرده است، در معامالت 

ابل یکى، داد و ستد سود بگیر و ربا مگیر، پرسیدم ربا کدام است؟ فرمود: درهمها در مقابل درهمها و دو در مق

  کردن.

   137، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

علَى أَنْ  - درهمٍ یعملُ بِهاعلی بنُ جعفَرٍ فی کتَابِه عنْ أَخیه ع مثْلَه و زاد قَالَ و سأَلْتُه عنْ رجلٍ أَعطَى رجلًا مائَۀَ  .59

 هلْ یحلُّ ذَلک قَالَ لَا هذَا الرِّبا محضاً. -أَو أَکْثَرَ یعطیه خَمسۀَ دراهم أَو أَقَلَّ

کند که از حضرت درباره مردي پرسیدم  السالم) نقل می علی بن جعفر از برادرش حضرت موسی بن جعفر (علیه          

یا بیشتر به او  درهم یا کمتر 5کند  دهند تا با آن کار کند و باوي شرط می که به دیگري صد درهم قرض می

  »این همان رباي محض است«بپردازد. آیا این حالل است؟ امام فرمود: 

  ارزیابی: صحیح/مسند          

  

   160:   ص  18:  ج الشیعۀ وسائل

بنِ غیاث عنْ أَبِی عبد اللَّه ع  علی بنُ إِبرَاهیم فی تَفْسیرِه عنْ أَبِیه عنِ الْقَاسمِ بنِ محمد عنِ الْمنْقَرِي عنْ حفْصِ .60

رَامالْآخَرُ ح لَالٌ وا حا رِبمهدانِ أَحاءا رِبقَالَ: الرِّب- هزِیدعاً أَنْ یلُ قَرْضاً طَمالرَّج قْرِضأَنْ ی ولَالُ فَها الْحفَأَم-  ضَهوعی و

و لَیس لَه عنْد اللَّه ثَواب  -فَإِنْ أَعطَاه أَکْثَرَ مما أَخَذَه بِلَا شَرْط بینَهما فَهو مباح لَه -ینَهماشَرْط ببِأَکْثَرَ مما أَخَذَه بِلَا

ا أَقْرَضَهیملَّ فَل -فج زَّ وع لُهقَو وه اللّو نْدوا عرْبا ی ا -»1«هأَم فَ - و رَاما الْحقَرْضاًالرِّب قْرِضلُ یالرَّج وشْتَرِطُ  -هی و

.رَامالْح وذَا هفَه ا أَخَذَهمأَکْثَرَ م رُدأَنْ ی 



 

 

٢٧ 

 

کند که فرمود: ربا دو گونه است: حالل و حرام. رباي حالل آن است که  بن غیاث از امام صادق(ع) نقل می  حفص

صورت، اگر  ها باشد. در این که شرطی میان آن د بدون آنشخص قرض دهد بدان امید که زیادتر به وي برگردان

بیشتر به وي برگرداند، در حالی که شرطی میان آنان نیست، مباح است و این قرض نزد خداوند ثوابی ندارد، و 

؛ اما رباي حرام آن است که »شود نزد خداوند زیاد نمی«این همان است که خداوند عزوجل در قرآن فرمود: 

  شرط کند بیشتر از آنچه قرض داده برگردانده شود. این ربا حرام است. قرض دهد و

  ارزیابی:ضعیف/مسند

 504، ص: 23 جامع أحادیث الشیعۀ، ج     

61.  اس 137/ 2العوالىل ربا أضعه ربا العبۀ موضوع وأوصلى اهللا علیه و آله اال إنّ کلّ ربا فى الجاهلی قال النّبى : 

 278: ، ص3 من ال یحضره الفقیه، ج   

س یزْعمونَ أَنَّ الرِّبح علَى و روِي عنْ عمرَ بنِ یزِید بیاعِ السابِرِي قَالَ قُلْت لأَبِی عبد اللَّه ع جعلْت فداك إِنَّ النَّا .62

ه الْبیع نیاً أَو فَقیراً إِلَّا منْ ضَرُورةٍ یا عمرُ قَد أَحلَّ اللّالْمضْطَرِّ حرَام و هو منَ الرِّبا فَقَالَ و هلْ رأَیت أَحداً اشْتَرَى غَ

 ا فَاربح و لَا تُرْبِه قُلْت و ما الرِّبا قَالَ دراهم بِدراهم مثْلَانِ بِمثْلٍو حرَّم الرِّب

کنند که از شخص مضطر  قربانت گردم مردم فکر مىعمر بن یزید گوید: به امام صادق علیه السالم عرض کردم: 

اى چه فقیر چه ثروتمند، چیزى  سود گرفتن در معامالت حرام است، و در حکم رباست، فرمود: آیا کسى را دیده

بخرد مگر بضرورت؟ اى عمر براستى که خداوند داد و ستد را مباح دانسته و ربا را حرام کرده است، در معامالت 

تد ا مگیر، پرسیدم ربا کدام است؟ فرمود: درهمها در مقابل درهمها و دو در مقابل یکى، داد و سسود بگیر و رب

  کردن.

 285:   ص  3:  ج الفقیه الیحضره من

63. أَلَ وس قُوبعنُ یبٍ بیا شُعأَب دبع نِ ع اللَّهلِ عالرَّج قْرِضلَ یالرَّج ماهرلَّۀَ الدأْخُذُ الْغفَی منْه ماهرۀَ الدجِیۀً الطَّازبطَی 

 هدیتُک فَهو یؤْکَلُ الَّذي فَأَما یؤْکَلُ لَا رِبا و یؤْکَلُ رِبا رِباءانِ الرِّبا و ع علی عنْ ذَلک ذُکرَ و بِه بأْس لَا فَقَالَ نَفْسه بِها

 یرْبوا فَال النَّاسِ أَموالِ فی لیرْبوا رِباً منْ آتَیتُم ما و جلَّ و عزَّ اللَّه قَولُ ذَلک و منْها فْضَلَأَ الثَّواب تُرِید الرَّجلِ إِلَى

نْدع 39: - الروم( اللَّه  - (ا وي أَمؤْکَلُ لَا الَّذی وأَنْ فَه فَعدلُ یلِ إِلَى الرَّجشَرَةَ الرَّجع اهردلَى مأَنْ ع رُدی هلَیأَکْثَرَ ع 

 فَإِنْ مؤْمنینَ کُنْتُم إِنْ الرِّبا منَ بقی ما ذَروا و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا فَقَالَ عنْه اللَّه نَهى الَّذي الرِّبا فَهذَا منْها

لُوا لَمرْبٍ فَأْذَنُوا تَفْعنَ بِحم اللَّه و هولسر إِنْ و تُمتُب فَلَکُم ؤُسر کُموالونَ ال أَممتَظْل ونَ ال و278: - البقرة( تُظْلَم - -

 منَ حملَه مما دنهب علَى الَّذي اللَّحم حتَّى ماله رأْسِ عنْ أَخَذَه الَّذي الْفَضْلَ الرِّبا آکلُ یرُد أَنْ جلَّ و عزَّ اللَّه عنَى) 

 عاوِضْنی لصاحبِه الرَّجلُ قَالَ إِذَا و بدنه عنْ لَحمه لینْقُص الْحمامِ دخُولَ أَدمنَ للتَّوبۀِ وفِّقَ فَإِذَا یضَعه أَنْ علَیه الرِّبا



 

 

٢٨ 

 

 و بِکَذَا فَرَسی أُعطیک و کَذَا و بِکَذَا فَرَسک أَعطنی یقُولُ لَکنَّه و ذَلک جوزی لَا و یصلُح فَلَا أَزِیدك و فَرَسک بِفَرَسی

  کَذَا

دهد که درهم سائیده و  یعقوب بن شعیب از امام صادق علیه السالم پرسید: شخصى به کسى پولى قرض مى

پردازد،  تاند و بدهکار با کمال رضایت و بدلخواه مىس هاى تازه و نو مى ناسالم است، و هنگام باز گرفتن درهم

صحیح است؟ فرمود: اشکالى ندارد، و این را از امیر المؤمنین علیه السالم نقل کرد.و ربا بر دو قسم است یک 

دهى و  اى است که تو خود به طلبکار مى قسم جایز و قسم دیگر حرام، و اما آنچه خوردنش حالل است آن هدیه

و آنچه را شما به رسم هدیه «فرماید:  را بهتر از آن توقّع دارى و این همان گفتار خداوند است که مى جزاى آن

و اما آن ربائى که » 39روم:  -اید که اموال مردم را بیفزائید آن نزد خداوند نیفزاید بتوقّع منفعت دنیوى داده

هم وام دهد که او پس از مدتى بیش از ده دیگرى ده در خوردنى نیست (و حرام است) پس آنست که شخصى به

اید از خداوند  اى کسانى که ایمان آورده«درهم باز گرداند و این ربائیست که خداوند نهى فرموده و گفته است: 

پروا کنید و رها کنید آنچه زیادى بر سرمایۀ شماست اگر براستى اهل ایمانید، و اگر ترك ربا خوارى نکردید پس 

اید) از  برش اعالن جنگ دهید، و چنانچه توبه کردید پس همان رأس مال اولیه (که به بقرض دادهبا خدا و پیام

) خداوند عزیز این را 279(بقره: » اید و نه بشما ستم شده است آن شماست و در این صورت نه ستم کرده

وشتى که از غذاى تهیه خواهد که آنچه افزون از سرمایه گرفته است بصاحبش باز پس دهد، تا حدى که گ مى

شده از مال ربوى روئیده آب شود به اینکه وقتى موفّق به توبه گردید بسیار حمام رود تا گوشت بدنش نقصان 

یابد (یعنى کارى کند که وزنش سبک گردد).و هر گاه شخصى به دیگرى گوید: اسبت را با اسب من عوض کن و 

فروشم و اسب تو را به فالن مبلغ  گوید: اسبم را به فالن مبلغ مىدهم، جایز نیست. بلکه ب فالن مبلغ اضافه مى

  خرم. مى

  ارزیابی:صحیح/مسند
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  : جواز دریافت ربا بدون شرطدهمدسته 

 190، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج 

یحیى بنِ الْحجاجِ عنْ خَالد بنِ  عنْ محمد بنُ یعقُوب عنْ عدةٍ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عیسى .64

و  - لَا بأْس ما لَم یشْتَرِطْ قَالَ قَضَانیها مائَۀً وزناً قَالَ -الْحجاجِ قَالَ: سأَلْتُه عنِ الرَّجلِ کَانَت لی علَیه مائَۀُ درهمٍ عدداً

لِ الشُّرُوطبنْ قا مالرِّب اءالشُّرُوطُ. - قَالَ ج هدفْسا یإِنَّم 

از امام علیه السالم سؤال کردم که من یکصد درهم به طور شمارش عددى از کسى طلب داشتم، ولى او یکصد «

درهم به حساب وزن به من داد (گاه درهمها وزنش کمتر از معمول بود، بنابراین کسى که مطابق وزن دین خود 

سپس » ضررى ندارد«داد) امام علیه السالم فرمود:  قدارى که گرفته بود مىکرد، چیزى بیشتر از م را ادا مى

  »!کند آید و شرط آن را فاسد مى افزود: ربا بخاطر شرط سود در متن قرارداد به وجود مى

  ارزیابی:صحیح/مسند

   191، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

بِی عمیرٍ عنْ حماد عنِ الْحلَبِی عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: سأَلْتُه عنِ الرَّجلِ و عنْ علی بنِ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَ .65

جعلَ لَه و تَطیب  نَفْسه أَنْ ی - ثُم یعطی سوداً وزناً  و قَد عرَف أَنَّها أَثْقَلُ مما أَخَذَ - یستَقْرِض الدراهم الْبِیض عدداً

 و لَو وهبها لَه کُلَّها صلَح  -فَقَالَ لَا بأْس بِه إِذَا لَم یکُنْ فیه شَرْطٌ -فَضْلَها

حلبى گوید: از امام ششم علیه السالم سؤال کردم مردى مبلغى درهم (نقرة مسکوك سفید) از شخصى وام 

دهد  داند که آنچه مى دهد و مى دازد درهم سیاه هم وزن مىپر گیرد با شماره معین، و چون قرض خود را مى مى

کند و نظر دارد که به قرض  وزنش بیشتر است از آنچه گرفته، و این کار را به طیب نفس و بدلخواه خود مى

سودى برساند، امام فرمود: اشکالى ندارد در صورتى که شرطى در میان نباشد و اگر همه را به او ببخشد  دهنده

  درست است.

  ارزیابی:صحیح/مسند

   191، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج



 

 

٣٠ 

 

66. ماهرالد ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْت اللَّه دبنْ أَبِی عع لَبِینِ الْحع نَادذَا الْإِسبِه ا ونْهرٍ مبِخَی أَتَاك کُنْ  - ثُمی إِذَا لَم أْسفَلَا ب

 ٣بینَکُما شَرْطٌ.

اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نیست به شرط این که قراردادى  هرگاه پولهاى نقره«

  »کار در میان نباشدروى این 

  ارزیابی:صحیح/مسند

   192: ، ص18 وسائل الشیعۀ، ج

67. نْ خَالوبٍ عبحنِ منِ ابیعاً عمج دمحنِ مب دمأَح و ادنِ زِیلِ بهنْ سابِنَا عحنْ أَصةٍ مدنْ عع نْ أَبِی ورِیرٍ عنِ جب د

ماهرلًا دجر لٍ أَقْرَضجنْ رع ع اللَّه دبو علَ أَبئالرَّبِیعِ قَالَ: س -  فَرَدهۀِ نَفْسیبا بِطنْهم دوأَج هلَیع-  ملع قَد و

الْقَارِض و تَقْرِضسا -الْمنْهم دوأَج هیطعیل ا أَقْرَضَهإِنَّم تَقْرِضِ. -أَنَّهسالْم نَفْس تإِذَا طَاب أْسقَالَ لَا ب 

دانند  گرداند و هر دو مى ن را با میل خود به وى بازمىمردى به دیگرى تعدادى درهم وام داده و او بهتر از آ«

گیرنده با میل خود (بدون شرط) این کار  که به خاطر همین وام داده که بهتر از آن را بازگرداند؟ فرمود: اگر وام

  ».کند مانعى ندارد را مى

  ارزیابی:صحیح/مسند

68. سنِ الْحب دمحنْ مى عیحنِ یب دمحنْ مع نِ وع ع اللَّه دبا عأَب أَلْتبٍ قَالَ: سینِ شُعب قُوبعنْ یانَ عفْونْ صنِ عی

 طَیبۀً بِها نَفْسه فَقَالَ لَا بأْس -الدراهم الْغلَّۀَ فَیأْخُذُ منْها الدراهم الطَّازجِیۀَ  -الرَّجلِ یقْرِض الرَّجلَ

دهد که درهم سائیده و  از امام صادق علیه السالم پرسید: شخصى به کسى پولى قرض مىیعقوب بن شعیب 

پردازد،  ستاند و بدهکار با کمال رضایت و بدلخواه مى هاى تازه و نو مى ناسالم است، و هنگام باز گرفتن درهم

  د.صحیح است؟ فرمود: اشکالى ندارد، و این را از امیر المؤمنین علیه السالم نقل کر

  ارزیابی: صحیح/مسند

                                                             
  ارزیابی:صحیح/مسند  254، ص: 5 اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط  ٣
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69. ونُسنْ ینِ فَضَّالٍ عنِ ابع دمحنِ مب دمنْ أَحع نْهع ولَ  وسع قَالَ: إِنَّ ر اللَّه دبنْ أَبِی عع مرْینْ أَبِی مع قُوبعنِ یب

.اعی الرَّبطعفَی یالثَّن هلَیکُونُ عص کَانَ ی اللَّه 

 اي بود، شتر چهارساله کند که فرمود: هر وقت بر عهده پیامبر شتر دوساله امام صادق(ع) نقل می مریم از أبی

  پرداخت]. کرد [= چون شرط زیاده نشده بود، بهتر از آنچه قرض کرده بود، می عطا می

  ارزیابی:موثق/مسند

   193، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

70. نْ مع رِيالْأَشْع یلنْ أَبِی عع نْ ویعاً عمنِ شَاذَانَ جنِ الْفَضْلِ بیلَ عاعمنِ إِسب دمحنْ مع ارِ وبالْج دبنِ عب دمح

یرُد علَیه الدرهم فَ -جلِصفْوانَ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ الْحجاجِ قَالَ: سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ الرَّجلِ یقْتَرِض منَ الرَّ

إِنَّ أَبِی ع  -و ذَلک هو الْفَضْلُ -فَقَالَ إِذَا لَم یکُنْ شَرْطٌ فَلَا بأْس -و یستَقْرِض الْمثْقَالَ فَیرُد علَیه الدرهم - الْمثْقَالَ

 -فَیقُولُ یا بنَی ردها علَى الَّذي استَقْرَضْتُها منْه م) الْجِیاد (فَیدخلُ علَیه الدراه -کَانَ یستَقْرِض الدراهم الْفُسولَۀَ

 ٤فَیقُولُ یا بنَی إِنَّ هذَا هو الْفَضْلُ فَأَعطه إِیاها. -فَأَقُولُ یا أَبه إِنَّ دراهمه کَانَت فُسولَۀً و هذه خَیرٌ  منْها

ستاند و بجاى آن مثقال که  بن حجاج از آن حضرت پرسید: شخصى درهم از کسى وام مى و عبد الرّحمن

کند، فرمود: اگر شرط نباشد  ستاند و با درهم اداء قرض مى پردازد، یا مثقال به وام مى وزنش زیادتر است مى

دادند  و نادرست مى هاى پست خواست و درهم اشکالى ندارد و این نفعى است، پدرم علیه السالم گاهى قرض مى

فرمود: که آن  گرفت، مرا دستور مى رفت و قیمت را درهمهاى درست و خوب مى و چون محصول او بفروش مى

کردم که پدر جان درهمهاى او همه سائیده بود و اینها نو و خوب  را به طلبکارش بدهم و من اعتراض مى

  رسانیم ببر و به او بپردازد. مىفرمود: پسر جان من،این نفعى است که ما به او  است؟! مى

  ارزیابی:صحیح/مسند

  194، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

: لَا یصلُح أَنْ تُقْرِض و عنْه عنْ عبیسِ بنِ هشَامٍ عنْ ثَابِت بنِ شُرَیحٍ عنْ داود الْأَبزَارِي عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ .71

 جود منْها بِأَرضٍ أُخْرَى غَیرِ الَّتی أَقْرَضْت فیها.و تَأْخُذَ أَ -ثَمرَةً

                                                             
 ارزیابی:صحیح/مسند 254، ص: 5 اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط  ٤
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کند که فرمود: جایز نیست محصولی را قرض دهی و بهتر از آن را در  داوود ابزاري از امام صادق(ع) نقل می

  مکان دیگري پس بگیري

  ارزیابی:ضعیف/مسند

72. ع هنَادنِ بِإِسیسنِ الْحب یلنُ عب دمحم اءلًا ججقُولُ إِنَّ ری تُهعمع قَالَ س اللَّه دبنْ أَبِی عع هبر دبنِ عابِ بهنْ ش

أَلُهسص ی ولِ اللَّهسإِلَى ر- لَفس هنْدنْ عص م ولُ اللَّهسي -فَقَالَ رنْدینَ عملسالْم ضعۀَ  -فَقَالَ بعبأَر هطفَقَالَ أَع

طَاهرٍ فَأَعنْ تَماقٍ مسأَو- ص فَتَقَاضَاه ولِ اللَّهسإِلَى ر اءج کُونُ  -ثُم5«فَقَالَ ی «یکطکُونُ  -فَأُعفَقَالَ ی ادع 6«ثُم «

یکطکُونُ  -فَأُعفَقَالَ ی ادع 7«ثُم «یکطا -فَأُعی فَقَالَ أَکْثَرْت ادع ولَ اللَّ ثُمسرکفَضَح ه- لَفس هنْدنْ عفَقَالَ م- 

 -فَقَالَ أَعطه ثَمانیۀَ أَوساقٍ فَقَالَ الرَّجلُ إِنَّما لی أَربعۀٌ - فَقَالَ کَم عنْدك قَالَ ما شئْت -فَقَام رجلٌ فَقَالَ عنْدي

 و أَربعۀٌ أَیضاً.» 1«فَقَالَ ع 

فرمود: مردى خدمت رسول خدا صلّى اهللا  : از امام صادق علیه السالم شنیدم که مىشهاب بن عبد ربه گوید .73

علیه و آله رسید و از آن حضرت تقاضاى کمک کرد، رسول خدا صلّى اهللا علیه و آله از مردم پرسید نزد 

هار بار کدامیک از شما مالى است که بمن قرض دهد؟ مردى از مسلمانان پاسخ داد: نزد من، حضرت فرمود: چ

خرما به این مرد بده، وى دستور را انجام داد، و سپس نزد آن حضرت آمده طلب خود را مطالبه کرد، رسول 

پردازم،بار دوم آن شخص طلب خود را از حضرت تقاضا  خدا صلّى اهللا علیه و آله فرمود: مالى بدستم رسد مى

ز مرد مراجعه کرد و رسول خدا صلّى اهللا کرد، حضرت فرمود: مالى بدستم رسد خواهم پرداخت، بار سوم نی

ه دهى، رسول خدا صلّى اللّ پردازم، مرد گفت: یا رسول اهللا بسیار وعده مى شود و مى علیه و آله فرمود: تهیه مى

علیه و آله خندید و رو بمردم کرده فرمود: چه کسى نزدش مالى هست که بمن وام دهد؟ مردى برخاسته و 

فرمود: چقدر؟ عرض کرد:هر چه بخواهى، فرمود: هشت بار خرما به این مرد بده، مرد عرض کرد نزد من هست، 

  طلبکار گفت: من چهار بار بیشتر طلب ندارم، فرمود: با چهار بار دیگر.

  ارزیابی:صحیح/مسند

 352، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

محمد عنْ محمد بنِ یحیى عنْ غیاث بنِ إِبرَاهیم عنْ أَبِی  محمد بنُ یعقُوب عنْ محمد بنِ یحیى عنْ أَحمد بنِ .74

اللَّه دبناً عیلٍ دجلَى ری عاً ع فَقَالَ إِنَّ لیللًا أَتَى عجع قَالَ: إِنَّ ر- .هلَیع کنینْ دم هبسۀً قَالَ احیده ى إِلَیدفَأَه 

اى براى من فرستاده،  ضرت على علیه السالم آمد و عرض کرد من از کسى طلبکارم، او هدیهمردى نزد ح

  فرمود: آن را از باب طلب خود حساب کن.

  ارزیابی:صحیح/مسند
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عاً عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ هذَیلِ بنِ حیانَ أَخی و عنْ عدةٍ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد و سهلِ بنِ زِیاد جمی .75

فَهو یعطینی ما أُنْفقُه و أَحج  -جعفَرِ بنِ حیانَ الصیرَفی قَالَ: قُلْت لأَبِی جعفَرٍ ع إِنِّی دفَعت إِلَى أَخی جعفَرٍ مالًا

أَ  - و أَنَا أُحب أَنْ أَنْتَهِی إِلَى قَولک  فَقَالَ لی -ت منْ قبلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلک فَاسد لَا یحلُّو قَد سأَلْ - منْه و أَتَصدقُ

منَع قُلْت الَکم هإِلَی فَعلَ أَنْ تَدقَب لُکصکَانَ ی- نْهفَکُلْ م یکطعا یم نْهقَالَ خُذْ م- و اشْرَب قْ ودتَص و جفَإِذَا  -ح

 قَدمت الْعرَاقَ فَقُلْ جعفَرُ بنُ محمد أَفْتَانی بِهذَا.

باشد گوید: به امام صادق علیه السالم عرض  هذیل بن حیان برادر جعفر بن حنان صیرفى که از اهل کوفه مى

کنم، از آن به  دهد که من هزینۀ زندگى مى کردم: من به جعفر برادرم مالى سپردم و او گاهى وجهى به من مى

اند:  ام آنها گفته کنند، پرسیده اى مردم که نزد ما زندگى مى دهم و از پاره روم و صدقه مى زیارت خانۀ خدا مى

خواهم نظر شما را بکار بندم، حضرت فرمود: آیا پیش از اینکه  این عمل فاسد است و حالل نیست، و من مى

داد؟عرض کردم: آرى، فرمود: اشکالى ندارد از او بستان و بخور و بیاشام و به  چیزى بتو مى پول را بدو بدهى او

  حج برو و صدقه بده و چون به عراق رسیدى بگو جعفر بن محمد این فتوى را براى من داد.

  ارزیابی:ضعیف/مسند

   354، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

76. محنْ مى عیحنِ یب دمحنْ مع نِ واقَ بحنْ إِسع لَاءنِ أَبِی الْعنِ بیسنِ الْحانَ عدعنِ سى بوسنْ منِ عیسنِ الْحب د

أَنْ  ء منْ رِبحه مخَافَۀَ فَیعطیه الشَّی - عمارٍ عنْ أَبِی الْحسنِ ع قَالَ: سأَلْتُه عنِ الرَّجلِ یکُونُ لَه مع رجلٍ مالٌ قَرْضاً

نْهع کذَل قْطَعی - هلَیکُونَ شَرَطَ عرِ أَنْ ینْ غَیم الَهأْخُذَ مکُنْ شَرْطاً. -فَیی ا لَمم  کبِذَل أْسقَالَ لَا ب 

بن جعفر(ع) در مورد مردي که به مردي مالی را قرض داده، پرسیدم:   گوید: از امام موسی اسحاق بن عمار می

که مبادا صاحب  پردازد، از ترس این دهنده می کند و بخشی از سود را به قرض آن مال کار می گیرنده با قرض

که از قبل بین آنان شرطی بوده باشد. امام(ع) فرمود: مادامی که براساس  مال، مالش را پس بگیرد، بدون این

  شرط نباشد، اشکالی ندارد.

  ارزیابی:صحیح/مسند

77. رَاهنِ إِبب یلنْ عع اللَّو دبا عأَب أَلْتمٍ قَالَ: سلسنِ مب دمحنْ مع وبنْ أَبِی أَیرٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابع نْ أَبِیهع ع یم ه

ء منْ  فَیحتَاج إِلَى شَی -اباًإِما خَادماً و إِما آنیۀً و إِما ثی -یستَقْرِض منَ الرَّجلِ قَرْضاً و یعطیه الرَّهنَ -عنِ الرَّجلِ
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 هتنْفَع6«م «أْذَنُ لَهفَی یهنُ فتَأْذسفَی- قُلْت أْسفَلَا ب هنَفْس ترُّ  -قَالَ إِذَا طَابجونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یرْونَا ینْدنْ عإِنَّ م

دفَاس وۀً فَهنْفَعرُ ا - مخَی سلَی ۀً.فَقَالَ أَ ونْفَعرَّ ما ج٥لْقَرْضِ م  

خواهد و  و محمد بن مسلم از آن حضرت علیه السالم سؤال کرد در مورد شخصى که از کسى مبلغى قرض مى

طلبد که در  گردد و از بدهکار اجازه مى دهد، و او بدان گرو نیازمند مى اى گرو مى به او غالمى یا ظرفى یا جامه

دهد  دهد، آیا صحیح است؟ فرمود: اگر به رضایت و دلخواه خود اجازه مى ذن مىآن تصرّف کند و او به وى إ

گویند هر قرضى که منفعتى تحصیل کند فاسد است، امام  اشکالى ندارد، گوید: عرض کردم: فقهاء ناحیۀ ما مى

رطى در علیه السالم فرمود: آیا بهترین قرض آن نیست که فایدة دنیائى هم داشته باشد؟ (در صورتى که ش

 میان نباشد).

  ارزیابی:صحیح/مسند
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 قَالَ: سأَلْت أَبا عبد و عنْ محمد بنِ یحیى عنْ محمد بنِ الْحسینِ عنْ صفْوانَ عنِ ابنِ بکَیرٍ عنْ محمد بنِ عبدةَ .78

 ٦فَقَالَ خَیرُ الْقَرْضِ الَّذي یجرُّ الْمنْفَعۀَ. -لْمنْفَعۀَاللَّه ع عنِ الْقَرْضِ یجرُّ ا

از امام صادق علیه السالم پرسیدم: اگر وام سودى داشته باشد چگونه است؟فرمود: بهترین وام آن است که «

 ».سودى جلب کند

  ارزیابی:ضعیف/مسند

   356، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

79. نِ سنِ بیسنِ الْحع و أَلْتُهع قَالَ: س اللَّه دبنْ أَبِی عبٍ عینِ شُعب قُوبعنْ یانِ عمنِ النُّعب یلع انَ وفْونْ صع یدنِ عع

قَالَ لَا یصلُح  -دینَاراً و یقْرِض صاحب السلَمِ عشَرَةَ دنَانیرَ أَو عشْرِینَ -الرَّجلِ یسلم فی بیعٍ أَو تَمرٍ عشْرِینَ دینَاراً

لُحصئاً فَلَا یرُّ شَیجإِذَا کَانَ قَرْضاً ی- یطَهخَل و رِیفَهی حأْتلٍ یجنْ رع أَلْتُهس یرَ  - قَالَ ونَانالد نْهم تَقْرِضسفَی

قْرِضُهلَ -فَیع یبصی و ارِفَهحی و طَهخَالا أَنْ ی و إِنْ کَانَ  -فَقَالَ إِنْ کَانَ معرُوفاً بینَهما فَلَا بأْس - یه لَم یقْرِضْهو لَو لَ

..لُحصفَلَا ی هلَیع یبصی لِ أَنَّهنْ أَجم قْرِضُها یإِنَّم 

                                                             
 ارزیابی:صحیح/مسند  255، ص: 5 اإلسالمیۀ)، ج -الکافی (ط  ٥

 ارزیابی: ضعیف/مسند  255، ص: 5 اإلسالمیۀ)، ج - الکافی (ط  6
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ا به عنوان دینار ر 20 اي پرسد: در مورد مردي که در معامله یعقوب بن شعیب از امام صادق (علیه السالم) می

او قرض دهد، حضرت فرمودند: جایز نیست  دینار به 20یا  10سلم به خریدار داده بنابر اینکه صاحب سلم 

حرام است و از حضرت پرسید: مردي نزد همکار و  چون قرضی است که سود آور است و قرض سود آور

کند در حالی که اگر همکار و  ین میدینارهاي به او قرض دهد و او چن کند که می آید و تقاضا همنشین خود می

داد؟ حضرت فرمودند: اگر چنین قرضی  رسید اصالً قرض نمی جانب او سوي به وي می همنشین او نبود از

  صحیح نیست متعارف است اشکالی ندارد اما اگر به جهت رسیدن به سودي از ناحیه او قرض داده است بینشان

  ارزیابی:صحیح/مسند

 -الهِموانَ عنِ ابنِ مسکَانَ عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ: قُلْت لَه الرَّجلُ یأْتیه النَّبطُ بِأَحمو عنْه عنْ صفْ .80

قُولُونَ لَهرِ فَیبِالْأَج ما لَههبِیعفَی - رَكلَنَا غَی بِیعنْ یم یرَ فَإِنَّا نَجِدنَانأَقْرِضْنَا د-  لِ ونْ أَجنَا مالمبِأَح کنَّا نَخُصلَک

و لَا دابۀٍ إِنْ  - و لَیس بِثَوبٍ إِنْ لَبِسه کُسرَ ثَمنُه -دنَانیرَ مثْلَ دنَانیرِه فَقَالَ لَا بأْس بِه إِنَّما یأْخُذُ - أَنَّک تُقْرِضُنَا

 وف یصنَعه إِلَیهِم.و إِنَّما هو معرُ -رکبها کَسرَها

با بارهایشان پیش او  کند که به امام باقر (علیه السالم) گفتم: که مردي است که کارگرها ابو بصیر روایت می

گویند دینارهایی را به ما قرض  پس به او می فروشد، ها در مقابل اجرت می آیند، پس اجناسشان را براي آن می

یابیم ولی ما تو را  براي ما (اجناس را) بفروشند به غیر از تو می دیگري را که بده پس به درستی که ما افراد

   دهی؟ چون تو به ما قرض می ایم اختیار کرده

گیرد و آنگونه که نیست  دینارهاي خودش است می حضرت فرمودند: اشکالی ندارد او دینارهایی را که مثل

یا حیوانی باشد که اگر سوار شدي قیمتش کم شود بلکه کم شود و  باشد اگر پوشیدي قیمتش مانند لباسی می

  .دهد ها انجام می براي آن او کار خیر و نیکی را

 ارزیابی:صحیح/مسند
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منْ أَقْرَض رجلًا ورِقاً فَلَا و عنِ الْحسینِ بنِ سعید عنْ یوسف بنِ عقیلٍ عنْ محمد بنِ قَیسٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ ع قَالَ:  .81

أَو عارِیۀَ متَاعٍ یشْتَرِطُه منْ  -و لَا یأْخُذْ أَحد منْکُم رکُوب دابۀٍ -فَإِنْ جوزِي أَجود منْها فَلْیقْبلْ -یشْتَرِطْ إِلَّا مثْلَها

.هرِقلِ قَرْضِ وأَج 

دهد، جز  هایی را قرض می کند که فرمود: کسی که به دیگري درهم نقل میمحمد بن قیس از امام باقر(ع) 

کدام از شما در مقابل  برگرداندن مثل آن را شرط نکند؛ پس اگر بهتر از آن به او بازگردانده شد بپذیرد. هیچ

 دادن درهمی، سواري حیوان یا عاریۀ چیزي را شرط نکند. قرض



 

 

٣٦ 

 

  ارزیابی:صحیح/مسند

82.  هنَادبِإِس إِو اللَّه کلَحأَص ع قَالَ: قُلْت اللَّه دبنْ أَبِی عاجٍ عرنِ دیلِ بمنْ جرٍ عیمنِ أَبِی عب دمحنْ مطُ نَفَراً عنَّا نُخَال

ادولِ السنْ أَهم - هِمنَا غَلَّاترِفُونَ إِلَیصی و الْقَرْض مفَنُقْرِضُه -  ما لَههۀٌفَنَبِیعنْفَعم کی ذَللَنَا ف رٍ وقَالَ فَقَالَ لَا  -بِأَج

أْسب - هِمنْ غَلَّاتنَا مرِفُونَ إِلَیصا یلَا م لَو إِلَّا قَالَ و هلَملَا أَع و- .أْسقَالَ لَا ب منُقْرِضْه لَم 

عراق معاشرت داریم  با بعضی از اهلکند که به امام صادق (علیه السالم) گفتم: ما  جمیل بن دراج روایت می

ها بفروشیم و ما با گرفتن اجرتی  براي آن آورند تا ها غالتشان را براي ما می دهیم و آن ها قرض می پس به آن

منافعی وجود دارد؟ حضرت فرمودند: اشکال ندارد. دوباره جمیل  فروشیم و براي ما در این مورد براي آنها می

  .دهیم حضرت فرمودند: اشکالی ندارد ها قرض نمی راي ما نفرستند ما به آنب اگر غالت خود را :گفت

    ارزیابی:صحیح/مسند

الْمالُ  -الرَّجلِ» 6«ى و بِإِسنَاده عنْ صفْوانَ عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ قَالَ: قُلْت لأَبِی إِبرَاهیم ع الرَّجلُ یکُونُ لَه علَ .83

کَرَاهیۀَ أَنْ  - ء ء بعد الشَّی فَینیلُه الرَّجلُ الشَّی -لَا یدخُلُ علَى صاحبِه منْه منْفَعۀٌ -مکْثُه عنْد الرَّجلِقَرْضاً فَیطُولُ 

 بِشَرْط. أَ یحلُّ ذَلک لَه قَالَ لَا بأْس إِذَا لَم یکُنْ -یأْخُذَ مالَه حیثُ لَا یصیب منْه منْفَعۀً

دهد  اسحاق بن عمار گوید: به امام هفتم علیه السالم عرض کردم شخصى نزد کسى مالى دارد که باو قرض مى

اى  شود، از این رو بدهکار گاهگاه هدیه کشد و از این مال چیزى عائد صاحبش نمى و مدت این وام طول مى

او (طلبکار) حالل است؟ فرمود: اگر با هم شرط نکرده  فرستد مبادا مالش را پس بگیرد، آیا این بر براى او مى

  باشند چنین چیزى را، اشکالى ندارد.

  ارزیابی:صحیح/مسند

   358، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

84. منِ عاقَ بحنْ إِسع اطنِ رِبب یلع انَ وفْونْ صۀَ عاعمنِ سب دمحنِ منِ بسنِ الْحع هنَادبِإِس حِ ع والالص دبنِ الْعارٍ ع

بأَوِ الثَّو دبنُ الْعرْهلِ ینِ الرَّجع أَلْتُهقَالَ: س- تیتَاعِ الْبنْ مم تَاعأَوِ الْم یلرْتَهِنِ -أَوِ الْحلْمنِ لالرَّه باحقُولُ صفَی- 

لثَّوب و انْتَفع بِالْمتَاعِ و استَخْدمِ الْخَادم قَالَ هو لَه حلَالٌ إِذَا أَحلَّه و ما أَنْت فی حلٍّ منْ لُبسِ هذَا الثَّوبِ فَالْبسِ ا

 أُحب لَه أَنْ یفْعلَ.

اسحاق بن عمار گوید: از موسى بن جعفر علیهما السالم پرسیدم:شخصى بردة خود یا جامه یا جواهرات یا 

گوید بر تو  دهد و مى گذارد و به گروگیرنده اجازة تصرّف این اشیاء را مى کسى گرو مى اسباب و اثاثۀ خانه را نزد

حالل است جامه را بپوشى، آن را در بر کن و از اثاث خانه استفاده کن، و خادم (برده) را به کار گمار و به او 



 

 

٣٧ 

 

دهد، اما من خوش  ن) اجازه مىفرمان بده، نظرتان چیست؟ فرمود: اینها بر او حالل است، در صورتى که او (راه

   ندارم که (مرتهن) چنین کند.

  ارزیابی:موثق/مسند

   359، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

لَى إِ -ه ع أَصلَحک اللَّهمحمد بنُ علی بنِ الْحسینِ بِإِسنَاده عنْ جمیلِ بنِ دراجٍ عنْ رجلٍ قَالَ: قُلْت لأَبِی عبد اللَّ .85

فَیدعوه إِلَى طَعامه أَو یهدي لَه  -عنِ الرَّجلِ یکُونُ لَه علَى الرَّجلِ الدراهم و الْمالُ - و سئلَ أَبو جعفَرٍ ع -أَنْ قَالَ

.أْسۀَ قَالَ لَا بیدالْه 

دارد پول یا مال، و بدهکار وى را به طعام  از امام باقر علیه السالم پرسیدند: در مورد مردى که از دیگرى طلبى

  بخشد؟فرمود: اشکالى ندارد اى به او مى کند یا تحفه دعوت مى

  ارزیابی:صحیح/مسند

86. فَرٍ ععنِ جب یلع هدنْ جنِ عسنِ الْحب اللَّه دبنْ عع نَادی قُرْبِ الْإِسفَرٍ فعنُ جب اللَّه دبعوسم یهفَرٍ ع نْ أَخعنِ جى ب

قَالَ هذَا الرِّبا  -علَى أَنْ یعطیه خَمسۀَ دراهم أَو أَقَلَّ أَو أَکْثَرَ - قَالَ: و سأَلْتُه عنْ رجلٍ أَعطَى رجلًا مائَۀَ درهمٍ

.ضحالْم 

رهم یا بیشتر و کمتر بگیرد؟ دهد که یکصد و پنج د از امام هفتم علیه السالم پرسیدم کسى یکصد درهم مى

  فرمود:این رباى خالص است!

  ارزیابی:صحیح/مسند

  125، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

الْیمانی عنْ أَبِی عبد محمد بنُ یعقُوب عنْ علی بنِ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنْ حماد بنِ عیسى عنْ إِبرَاهیم بنِ عمرَ  .87

تَطْلُب منْه الثَّواب أَفْضَلَ  -فَأَما الَّذي یؤْکَلُ فَهدیتُک إِلَى الرَّجلِ -لَّه ع قَالَ: الرِّبا رِباءانِ رِبا یؤْکَلُ و رِبا لَا یؤْکَلُال

لیرْبوا فی أَموالِ النّاسِ فَال یرْبوا عنْد اللّه  - یتُم منْ رِباًیؤْکَلُ و هو قَولُ اللَّه عزَّ و جلَّ و ما آتَ منْها فَذَلک الرِّبا الَّذي

 نَهى اللَّه عزَّ و جلَّ عنْه و أَوعد علَیه النَّار.  -فَهو الَّذي -و أَما الَّذي لَا یؤْکَلُ  -

توان خورد، اما آن ربایى  آنکه نمى د، و دیگرتوان خور است، یکى ربایى که مى نوعحضرت صادق فرمود ربا دو 

خواهى، چون ثواب آن چند برابر  دهى و از دادنت ثواب مى مى اى است که به کسى که جایز و حالل است، هدیه



 

 

٣٨ 

 

 دهید تا و آنچه از ربا مى"اش فرموده: توان خورد، و خداى تعالى در باره است که مى خود آن است، این آن ربایى

ربایى است که خدا از  و اما آن ربایى که خوردنى نیست، آن همان"شود  شود نزد خدا زیاد نمى مال مردم زیاد

  آن نهى کرده و وعده آتش در برابرش داده

  ارزیابی سند: صحیح/مسند

بِی عبد اللَّه ع فی قَوله و ما و بِإِسنَاده عنِ الْحسینِ بنِ سعید عنْ حماد بنِ عیسى عنْ إِبرَاهیم بنِ عمرَ عنْ أَ .88

 اللّه نْدوا عرْبوالِ النّاسِ فَال یی أَما فورْبینْ رِباً لم تُما - آتَینْهأَفْضَلَ م ابالثَّو نْهم لِ تُرِیدإِلَى الرَّج تُکیده وقَالَ ه- 

 فَذَلک رِبا یؤْکَلُ.

و اما آن "شود  مال مردم زیاد شود نزد خدا زیاد نمى دهید تا و آنچه از ربا مى"فرموده: اش و خداى تعالى در باره

  ربایى است که خدا از آن نهى کرده و وعده آتش در برابرش داده ربایى که خوردنى نیست، آن همان

  ارزیابی: صحیح / مسند

 160، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

رِه عنْ أَبِیه عنِ الْقَاسمِ بنِ محمد عنِ الْمنْقَرِي عنْ حفْصِ بنِ غیاث عنْ أَبِی عبد اللَّه ع علی بنُ إِبرَاهیم فی تَفْسی .89

رَامالْآخَرُ ح لَالٌ وا حا رِبمهدانِ أَحاءا رِبلُ قَرْضاً طَ - قَالَ: الرِّبالرَّج قْرِضأَنْ ی ولَالُ فَها الْحفَأَمهزِیدعاً أَنْ یم-  و

و لَیس لَه عنْد  -فَإِنْ أَعطَاه أَکْثَرَ مما أَخَذَه بِلَا شَرْط بینَهما فَهو مباح لَه -شَرْط بینَهما یعوضَه بِأَکْثَرَ مما أَخَذَه بِلَا

ا أَقْرَضَهیمف ابثَو اللَّه- ع لُهقَو وه و اللّه نْدوا عرْبلَّ فَال یج ا -زَّ وأَم قَرْضاً -و قْرِضلُ یالرَّج وفَه رَاما الْحالرِّب-  و

.رَامالْح وذَا هفَه ا أَخَذَهمأَکْثَرَ م رُدشْتَرِطُ أَنْ یی 

نسان به برادر مسلمانش قرضى ربا بر دو گونه است : یکى حالل و دیگرى حرام ، اما رباى حالل آن است که ا

آنکه شرطى در میان این دو باشد ، در  دهد به این امید که او به هنگام باز پس دادن چیزى بر آن بیفزاید بى

این افزایش براى او  - بى آنکه شرط کرده باشد  -این صورت اگر شخص وام گیرنده چیزى بیشتر به او بدهد 

ود نخواهد برد ، و این همان است که قرآن در جمله فال یربوا عند اهللا حالل است ، ولى ثوابى از قرض دادن خ

بیان کرده ، اما رباى حرام آن است که انسان قرضى به دیگرى بدهد و شرط کند که بیش از آنچه وام گرفته به 

  او باز پس گرداند این رباى حرام است .

  ارزیابی:ضعیف/مسند

 360، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج



 

 

٣٩ 

 

90. دمحلَ منِ الْحع ادمنْ حرٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابع نْ أَبِیهع یمرَاهنِ إِبب یلنْ عع هنَادنِ بِإِسسنُ الْحب اللَّه دبنْ أَبِی عع بِی

أْسا فَلَا بنْهرٍ مبِخَی كاءج ثُم ماهرالد کُ -ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتی ا شَرْطٌ.إِذَا لَمنَکُمینْ ب 

اى (درهم) را وام دادى و بهتر از آن را براى تو آورد، حرام نیست به شرط این که قراردادى  هرگاه پولهاى نقره«

  ».روى این کار در میان نباشد

  ارزیابی:صحیح/مسند

 42، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

رِ عنْ محمد بنِ الْحسینِ بنِ أَبِی الْخَطَّابِ عنْ محمد بنِ إِسماعیلَ بنِ بزِیعٍ و بِإِسنَاده عنْ محمد بنِ الْحسنِ الصفَّا .91

عیالْب بِیعلُ یع الرَّج اللَّه دبأَبِی عل قَالَ: قُلْت یانبالشَّی ونُسنْ یۀَ عقْبنِ عحِ بالنْ صأَنَّ -ع لَمعی عائالْب و ى ووسلَا ی ه

قَالَ فَقَالَ یا یونُس إِنَّ رسولَ اللَّه ص قَالَ  - إِلَّا أَنَّه یعلَم أَنَّه سیرْجِع فیه فَیشْتَرِیه منْه - الْمشْتَرِي یعلَم أَنَّه لَا یسوى

اللَّه دبنِ عابِرِ بجل -  رورَ الْجإِذَا ظَه أَنْت فالذُّلَّکَی مثَهرأَو انِ -والزَّم کإِلَى ذَل یتقا ب و متَى  -قَالَ فَقَالَ لَه جابِرٌ لَ

با فَإِنْ لَم تَشْتَرِه رده علَیک -ظَهرَ الرِّبا یا یونُس - قَالَ إِذَا - یکُونُ ذَلک بِأَبِی أَنْت و أُمی عم قَالَ قُلْت: نَ - و هذَا الرِّ

.نَّهفَلَا تَقْرَب نَّهقَالَ فَلَا تَقْرَب 

دانند  فروشد و فروشنده و خریدار هر دو مى گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: مردى کاالیى را مى یونس مى

 که این کاال این قدر ارزش ندارد اما خریدار اطمینان دارد که فروشنده دوباره آن را از وى خواهد خرید.امام (ع)

ه فرمود: حال تو چگونه خواهد بود هنگامى که ستم فرمود: یونس! همانا که رسول خدا (ص) به جابربن عبداللّ

آشکار گردد و مردم را خوار گرداند؟ جابر عرض کرد: خدا مرا تا آن زمان زنده نگذارد. پدر و مادرم فداى تو باد! 

گویى، ربا است، پس  مى شایع شود. اى یونس! آنچه آن، چه هنگامى است؟ رسول خدا (ص) فرمود: آنگاه که ربا

آن  گوید: عرض کردم: آرى! امام (ع) فرمود: به گرداند؟ یونس مى اگر تو کاال را دوباره از اونخرى، آن را باز مى

  نزدیک مشو، به آن نزدیک مشو.

 

 

 

 



 

 

٤٠ 

 

  هم: حرمت رباي قرضیددسته یاز

 144، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج  

داود حسنِ بِإِسنَاده عنِ الْحسنِ بنِ محمد بنِ سماعۀَ عنْ عبیسِ بنِ هشَامٍ عنْ ثَابِت بنِ شُرَیحٍ عنْ محمد بنُ الْ .92

 أَقْرَضْت منْها. بِأَرضٍ أُخْرَى غَیرِ الَّتی - الْأَبزَارِي  قَالَ: لَا یصلُح أَنْ تُقْرِض  ثَمرَةً و تَأْخُذَ أَجود منْها

کند که فرمود: جایز نیست محصولی را قرض دهی و بهتر از آن را در  داوود ابزاري از امام صادق(ع) نقل می

  مکان دیگري پس بگیري.

  ارزیابی: ضعیف/موقوف

  376:   ص  18:  ج الشیعۀ وسائل

93. دمحنُ مب یلنِ عنِ بیسالْح هنَادنْ بِإِسانٍ عنْ أَبع دمحنِ ممٍ بلسنْ مفَرٍ أَبِی ععی ع جلِ فکُونُ الرَّجی هلَینٌ عید 

 و بعضاً انْقُدنی یقُولُ أَو بقیتَه لَک أَضَع و کَذَا و کَذَا لی الَّذي منَ انْقُدنی فَیقُولُ غَرِیمه فَیأْتیه مسمى أَجلٍ إِلَى

دأَم ی لَکلِ فا الْأَجیمف یقى لَا فَقَالَ بأَر أْساً بِها بم لَم زِدلَى یأْسِ عر هالئاً مقُولُ شَیی زَّ اللَّهع لَّ وج فَلَکُم ؤُسر 

کُموالونَ ال أَممتَظْل ونَ ال و279: - البقرة( تُظْلَم  - ( 

امام باقر علیه السالم روایت کند: مردى بدهى مدت دارى به دیگرى دارد، أبان بن عثمان از محمد بن مسلم از 

بخشم، یا اینکه مقدارى از طلب  طلبکار مراجعه کرده گوید فالن مقدار از طلب مرا نقدا بپرداز و بقیه را بتو مى

مود: من اشکالى تر بپردازد، آیا در این دو صورت اشکالى هست؟ حضرت فر مرا نقدا و بقیه را مدت طوالنى

ا الکُم لفرماید: فَلَکُم رؤُس أَمو بینم بشرط آنکه به رأس المال (سرمایه) چیزى اضافه نکند زیرا خداوند مى نمى

). یعنى:براى شما اصل سرمایۀ اولیه شماست نه شما به کسى ظلم 279آیۀ  -ا تُظْلَمونَ (بقرهتَظْلمونَ و ل

  شد. کنید و نه ظلم خواهید مى

 ارزیابی:صحیح/مسند

 54، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

94. ب دمحنْ مع یددنِ حب یلنْ عع دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنِ یب دمحنْ مع قُوبعنُ یب دمحارٍ ممنِ عاقَ بحنِ إِس

فَأُقْرِضُها  -مائَۀَ أَلْف درهمٍ علَى أَنْ تُرْبِحنی عشَرَةَ آلَاف -لَبت منِّیقَالَ: قُلْت لأَبِی الْحسنِ ع إِنَّ سلْسبِیلَ  طَ

 تُقَوم بِأَلْف درهمٍ بِعشَرَةِ آلَاف درهمٍ قَالَ لَا بأْس.  -تسعینَ أَلْفاً و أَبِیعها ثَوب وشْیٍ



 

 

٤١ 

 

لسبیل  از من یک صد هزار درهم وام تقاضا کرده است، تا در به امام کاظم علیه السالم عرض کردم: بانو س

مقابل ده هزار درهم، سود به من بدهد (و چون این کار، به این شکل ربا و حرام است، براى فرار از ربا) من نود 

و دهم و یک پیراهن راه راه که قیمت آن هزار درهم است، به مبلغ ده هزار درهم به ا هزار درهم به او قرض مى

  ».فروشم (آیا این کار جایز است؟). امام فرمودند: اشکالى ندارد مى

  ارزیابی:صحیح/مسند

95. شَرَةِ آلَافبِع با الثَّوهبِع و ائَۀَ أَلْفا مهطأَع بِه أْسۀٍ أُخْرَى لَا بایی رِوف و یننِ -قَالَ الْکُلَییتَابا کهلَیع اکْتُب و 

گوید: در روایت دیگرى آمده است که امام علیه السالم فرمود:  ب کلینى (مؤلّف کتاب کافى) مىمحمد بن یعقو

حدیث قبل مطرح شد، در روایت دیگرى نیز مطرح شد. و امام علیه السالم  (یعنى همان داستان و سؤالى که در

رداخت کن، و پیراهنى (که در جواب چنین فرمودند:) اشکالى ندارد، یک صد هزار درهم قرض الحسنه به او پ

مثال هزار درهم ارزش دارد) در مقابل ده هزار درهم به او بفروش و دو سند جداگانه (یکى براى وام و دیگرى 

  ».براى خریدوفروش) تنظیم کن

  ارزیابی:ضعیف/موقوف

   55، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

96.  کلالْم دبنْ عکَمِ عنِ الْحب یلنْ عع نْهع و رِیدلِ ینِ الرَّجع أَلْتُهۀَ قَالَ: ستْبنِ عالَ» 4«بالْم نَهیی  - أَنْ أُعکُونُ لی أَو

کلَ ذَلالٌ قَبم هلَیع - هلَیی عي لالَّذ یاللَى مع هالًا أَزِیدنِّی مم طْلُبلُ -فَی هأَبِیع الًا وم هأَنْ أَزِید یمتَقسؤْلُؤَةً أَ ی

 -علَى أَنْ أُؤَخِّرَك بِثَمنها و بِمالی علَیک -فَأَقُولَ أَبِیعک هذه اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْف درهمٍ -تَسوى مائَۀَ درهمٍ بِأَلْف درهمٍ

.أْسراً قَالَ لَا بکَذَا شَه کَذَا و 

واگذار کرده بودم (و » عینه«د مردى که مالى را به او، به صورت از یکى از ائمه علیه السالم سؤال کردم در مور

به هنگام سر رسید قسط آن توانایى پرداخت نداشت)، یا طلبى از او (نه از بابت عینه) از قبل داشتم (که وقت 

کند که مالى دیگر به او بدهم که به بدهى  آن رسیده بود و قدرت پرداخت نداشت) او از من درخواست مى

تومان دیگر دارد که بعدا همه را یکجا  50تومان بدهکار است تقاضاى  100ق او اضافه شود (یعنى اگر ساب

بپردازد) آیا جایز است که مقدارى دیگر به او وام دهم و قطعه مرواریدى که یک صد درهم ارزش دارد به هزار 

فروشم به هزار درهم، مشروط بر این  و مىدرهم به او بفروشم؟ به این شکل که به او بگویم: این مروارید را به ت

  »که پول آن را، و طلبى که از تو دارم، چند ماه دیگر بپردازى. امام علیه السالم فرمودند: اشکالى ندارد.

  ارزیابی:صحیح/مسند



 

 

٤٢ 

 

   56، ص: 18 وسائل الشیعۀ، ج

97. رَاهنْ إِبى عیحنِ یب دمنِ أَحب دمحنْ مع هنَادبِإِس نْ وع نْ أَبِیهع یلَمیانَ الدملَینِ سب دمحنْ ماقَ عحنِ إِسب یم

أَلُهسحِ ع یالالص دبإِلَى الْع لٍ کَتَبجیقَ - رقالد مهماً أَبِیعلُ قَوامأَنِّی أُع- حبلٍ  - أَرنِ إِلَى أَجیمهریزِ دی الْقَفف هِملَیع

فَکَتَب إِلَیه  -و أَنَّهم سأَلُونی أَنْ أُعطیهم عنْ نصف الدقیقِ دراهم فَهلْ منْ حیلَۀٍ لَا أَدخُلُ فی الْحرَامِ -ومٍمعلُ

  لَیهِم.و ازدد علَیهِم فی نصف الْقَفیزِ بِقَدرِ ما کُنْت تَرْبح ع -أَقْرِضْهم الدراهم قَرْضاً

اى به امام کاظم علیه السالم نوشت و سؤالى بدین شکل مطرح کرد: من با قومى تجارت دارم و به  شخصى نامه

گیرم، آنها از من  فروشم، دو درهم از آنها سود مى به صورت نسیه مى که»  قفیزى«فروشم و در هر  آنها آرد مى

پول (به عنوان وام) بدهم (و حاضرند سود پول را بدهند) آیا تقاضا کردند که به جاى نصف آرد مزبور، به آنها 

راهى وجود دارد که بدون ارتکاب حرام این کار را انجام دهم؟ امام هفتم علیه السالم در جوابش نوشتند: وجه 

 بردى، بر قیمت درخواستى آنها را به صورت وام به آنها بپرداز و هر مقدار سودى که از فروش مجموع آردها مى

  »خرند، اضافه کن. باقیماندة آردى که از تو مى

  ارزیابی:ضعیف/مرسل 

 190:   ص  6:  ج األحکام تهذیب  

قلت للرضا علیه السالم الرجل یکون له المال فیدخل على صاحبه یبیعه لؤلؤة تسوى مائۀ  قال: » 1«موثق عمار  .98

أبی ففعلت ذلک، و زعم أنه سأل أبا الحسن  درهم بألف درهم و یؤخر عنه المال إلى وقت. قال: ال بأس به أمرنی

 علیه السالم عنها فقال مثل ذلک.

محمد بن اسحاق بن عمار گوید: به امام هشتم علیه السالم عرض کردم: مردى را بر عهدة دیگرى مالى است و 

البۀ مالى را فروشد و مط شود و جواهرى را که یک صد درهم قیمت آنست به هزار درهم به او مى بر او وارد مى

اندازد، فرمود: اشکالى ندارد، یک بار پدرم علیه السالم مرا به چنین  که بر عهدة او دارد تا مدتى به تأخیر مى

  کارى امر فرمود و من انجام دادم.

  ارزیابی:ضعیف /مسند

بها و أنا أربحک : قلت ألبی الحسن علیه السالم یکون لی على الرجل دراهم فیقول أخرنی  موثق عمار اآلخر  قال .99

 فأبیعه جبۀ تقوم علی بألف درهم بعشرة آالف درهم أو قال: بعشرین ألفا أؤخره بالمال، قال: ال بأس. 



 

 

٤٣ 

 

گوید: مدت طلب خود را  به امام کاظم علیه السالم عرض کردم: شخصى مقدارى به من بدهکار است و مى

درهم است به ده هزار درهم، یا بیست هزار درهم  ارتأخیر بینداز! آیا براى من جایز است لباسى که قیمت آن هز

 » اش را تأخیر بیندازم؟ امام فرمودند: اشکالى ندارد. به او بفروشم و بدهکارى

 ارزیابی:صحیح/مسند

  205:   ص  6:  ج األحکام تهذیب

100. فَّارنْ الصع دمحنِ مى بیسنْ عع یلنِ عب دمحم و قَد تُهعمنْ سم یلقَالَ ع تکَتَب هإِلَی رُّ الْقَرْضجی 

 فَلَما قُطْنٌ أَو شَعیرٌ أَو حنْطَۀٌ أَو تَمرٌ رجلٍ علَى لَه رجلٌ إِلَیه کَتَبت و ذَلک یجوز ع فَکَتَب لَا أَم یجوز هلْ الْمنْفَعۀَ

ۀِ خُذْ قَالَ تَقَاضَاهیما بِقلَ مي کنْدع ماهرأَ د وزجی لَه کذَل لَا أَم ع فَکَتَب وزجی کنْ ذَلا تَرَاضٍ عمنْهإِنْ م شَاء 

اللَّه  

از على بن محمد و نیز على نقل شده است که از حضرت به صورت مکتوب، سؤال نمودم در مورد فرد داینى که 

گندم یا جو یا پنبه، طلب دارد، زمانى که دین و طلب خویش را  بر ذمۀ شخص مدیونى، دینى از نوع خرما یا

خواهد که به اندازة قیمت اجناس دینى (که طلب دارد)،  نماید، شخص مدیون (بدهکار) از وى مى مطالبه مى

  مقدارى درهم قبول نماید؛ آیا چنین کارى جایز است؟

  ارزیابی:صحیح/مسند

  203:   ص  6:  ج األحکام تهذیب

101. نْهنْ عانَ عفْونِ صنِ عکَانَ ابسنْ میرٍ أَبِی عصنْ بفَرٍ أَبِی ععقَالَ ع ج قُلْت لُ لَهالرَّج یهأْتطُ یالنَّب 

هِمالما بِأَحهبِیعفَی مرِ لَهقُولُونَ بِالْأَجفَی یرَ أَقْرِضْنَا لَهنَانفَإِنَّا د نْ نَجِدم بِیعرَ لَنَا یغَیك نَّا ولَک کنَا نَخُصالمنْ بِأَحم 

  بِه بأْس لَا قَالَ تُقْرِضُنَا أَنَّک أَجلِ

آورند تا براى آنها به صورت حق العمل بفروشد و به او  اجناس خود را نزد او مى» نبط«مردى است، که اهالى 

دهیم؟ فرمود: مانعى  اجناس خود را به تو مىدهى فقط  گویند به ما وامى بده و ما به خاطر وامى که به ما مى مى

  ».ندارد

 ارزیابی:صحیح/مسند

  205:   ص  6:  ج األحکام تهذیب



 

 

٤٤ 

 

 فَیطُولُ قَرْضاً الْمالُ الرَّجلِ عنْد لَه یکُونُ الرَّجلُ ع إِبرَاهیم لأَبِی قُلْت قَالَ عمارٍ بنَ إِسحاقَ عنْ صفْوانُ .102

کْثُهم نْدلِ عخُلُ لَا الرَّجدلَى یع بِهاحص نْهۀٌ منْفَعم یلُهنلُ فَیالرَّج الشَّی ء دعب الشَّی ۀَ ءأْخُذَ أَنْ کَرَاهی الَهثُ میلَا ح 

یبصی نْهۀً منْفَعلُّ محأَی کذَل لَا فَقَالَ لَه أْسإِذَا ب کُنْ لَمی بِشَرْط  

دهد  مار گوید: به امام هفتم علیه السالم عرض کردم شخصى نزد کسى مالى دارد که باو قرض مىاسحاق بن ع

اى  شود، از این رو بدهکار گاهگاه هدیه کشد و از این مال چیزى عائد صاحبش نمى و مدت این وام طول مى

فرمود: اگر با هم شرط نکرده  فرستد مبادا مالش را پس بگیرد، آیا این بر او (طلبکار) حالل است؟ براى او مى

  باشند چنین چیزى را، اشکالى ندارد.

 ارزیابی: صحیح/مسند

  33:   ص  7:  ج األحکام تهذیب

103. دمحنُ مب دمنِ أَحى بیحنْ یع یمرَاهنِ إِباقَ بحنْ إِسع دمحنِ مانَ بملَیس یلَمینْ الدع نْ أَبِیهلٍ عجر 

 و معلُومٍ أَجلٍ إِلَى درهمینِ الْقَفیزِ فی علَیهِم أَربح الدقیقَ أَبِیعهم قَوماً أُعاملُ أَنِّی یسأَلُه ع الصالحِ الْعبد إِلَى بکَتَ

مأَلُونِّی إِنَّهسأَنْ ی مهیطنْ أُعع فصیقِ نقالد ماهرلْ دی فَهنْ لیلَۀٍ مخُلَ أَلَّا حی أَدرَامِ فالْح فَکَتَب هإِلَی مأَقْرِضْه 

ماهرقَرْضاً الد و دداز هِملَیی عف فصیزِ نرِ الْقَفا بِقَدم کُنْت حتَرْب هِملَیع  

مى تجارت دارم و به اى به امام کاظم علیه السالم نوشت و سؤالى بدین شکل مطرح کرد: من با قو شخصى نامه

گیرم، آنها از من  فروشم، دو درهم از آنها سود مى به صورت نسیه مى که»  قفیزى«فروشم و در هر  آنها آرد مى

تقاضا کردند که به جاى نصف آرد مزبور، به آنها پول (به عنوان وام) بدهم (و حاضرند سود پول را بدهند) آیا 

این کار را انجام دهم؟ امام هفتم علیه السالم در جوابش نوشتند: وجه راهى وجود دارد که بدون ارتکاب حرام 

بردى، بر قیمت  درخواستى آنها را به صورت وام به آنها بپرداز و هر مقدار سودى که از فروش مجموع آردها مى

  »خرند، اضافه کن. باقیماندة آردى که از تو مى

  ارزیابی:ضعیف/مرسل 

 316:   ص  5:  ج الکافی  

104. لعنُ ینْ بعیمرَاهونَ إِبارنِ همٍ بلسنْ مةَ عدعسنِ مقَۀَ بدنْ صأَبِی ع دبع لَ قَالَ ع اللَّهئلٌ سجر الٌ لَهم 

 أَ یرْبح و علَیه یقَلِّب أَنْ فَأَراد یهیعط ما عنْده یکُنْ لَم الْمالُ علَیه حلَّ فَلَما إِیاه عینَها عینَۀٍ قبلِ منْ رجلٍ علَى

هبِیعلُؤْلُؤاً ی رَ وغَی کا ذَلى موسائَۀَ یمٍ مهرد مٍ بِأَلْفهرد و ؤَخِّرَهلَا قَالَ ی أْسب کبِذَل لَ قَدفَع کأَبِی ذَل یضر اللَّه 

نْهع ی ورَنلَ أَنْ أَمأَفْع ذَلی کف شَی کَانَ ء هلَیع 



 

 

٤٥ 

 

اى که با او  مورد مردى سؤال شد که طلبى از شخص دیگرى به خاطر معاملۀ نسیه از امام صادق علیه السالم در

کرده بود داشت، هنگام بازپرداخت بدهى بدهکار رسید، اما قدرت پرداخت نداشت، قصد کرد که مدت تمدید 

یا (براى فرار از ربا جایز است که) طلبکار مروارید یا چیز دیگرى که قیمت شود و سودى به طلبکار بپردازد، آ

آن یکصد درهم است، به هزار درهم به او بفروشد و سرآمد طلبش را تأخیر بیندازد؟ امام علیه السالم فرمود: 

و به من دستور  اشکالى ندارد، پدرم امام باقر علیه السالم در مورد بدهکارى که داشتند، این کار را کردند«

  دادند که این کار را انجام دهم

  ارزیابی:موثق/مسند

  

 دهم: حیل ربا دسته دواز

 290، ص: 3 من ال یحضره الفقیه؛ ج 

ربما عجِلَت فَلَم  الرِّفْقَۀَ و روى صفْوانُ بنُ یحیى عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ الْحجاجِ قَالَ سأَلْتُه عنِ الصرْف و قُلْت لَه إِنَّ

لَ و ما الرِّفْقَۀُ فَقُلْت الْقَوم یتَرَافَقُونَ و نَقْدر علَى الدمشْقیۀِ و الْبصرِیۀِ و إِنَّما یجوز بِنَیسابور الدمشْقیۀُ و الْبصرِیۀُ فَقَا

 بما لَم یقْدروا علَى الدمشْقیۀِ و الْبصرِیۀِ فَبِعنَاها بِالْغلَّۀِ فَصرَفُوا الْأَلْف و الْخَمسینَیجتَمعونَ للْخُرُوجِ فَإِذَا عجِلُوا فَرُ

لْت لَه أَشْتَرِي الْأَلْف و دینَاراً قُمنْها بِأَلْف منَ الدمشْقیۀِ فَقَالَ لَا خَیرَ فیها أَ فَلَا تَجعلُونَ فیها ذَهباً لمکَانِ زِیادتها فَ

ذَا فَیلُ هفْعنَّا فَکَانَ یینَۀِ مدلِ الْملَى أَهرَأَ عإِنَّ أَبِی ع کَانَ أَج أْسمٍ قَالَ لَا بهرد بِأَلْفَی لَو و رَارالْف وا هقُولُونَ إِنَّم

د طَ أَلْفعی ینَارٍ لَملٌ بِدجر اءجالشَّی معقُولُ نکَانَ ع ی ینَارٍ ود طَ أَلْفعی مٍ لَمهرد بِأَلْف اءج لَو مٍ وهنَ  رم رَارالْف ء

  الْحرَامِ إِلَى الْحلَالِ

  ارزیابی:صحیح/مسند

سؤال  عبد الرحمن بن حجاج گوید: از امام صادق علیه السالم راجع به داد و ستد پولهاى مسکوك متفاوت

توانم سکّۀ دمشقى یا بصرى تهیه کنم و  کنند و نمى شود که کاروان همسفران شتاب مى کردم و گفتم: بسا مى

در نیشابور یا شاپور سکّۀ دمشقى یا بصرى رایج است نه سکّۀ اینجا، [فرمود: کاروان کدامست؟ عرض کردم: 

کنند بسا که مهلت تهیه  شتابزدگى مىجماعت مردم که گردهم آمده و قصد خروج دارند و چون در رفتن 

فروشیم و آنان در عوض هزار و  اند] ناچار دینار خود را مغشوش مى هاى دمشقى و بصرى را نداشته کردن سکّه

دهند، فرمود: در این کار خیرى نیست، چرا به جاى اختالف وزن  ) دینار، هزار دینار دمشقى مى1050پنجاه (

دهم و  ا هر دو مساوى باشند؟ گوید: به آن حضرت عرض کردم دو هزار درهم مىکنید ت شما طالئى اضافه نمى

خرم؟. فرمود: اشکالى ندارد، راستى که پدرم سالم اهللا علیه از ما جراتش بر مردم مدینه  هزار و یک دینار مى

اگر کسى یک دینار گفتند این حیله است براى فرار از حرام، و  کرد، و اهل مدینه مى بیشتر بود و این کار را مى



 

 

٤٦ 

 

دهند، و پدرم علیه السالم  درهم باو نخواهند داد و اگر هزار درهم بیاورد هزار دینار به او نمى بیاورد هزار

  فرمود: بهترین کار فرار از حرام بسوى حالل است. مى

 214، ص: 3 من ال یحضره الفقیه؛ ج

أَب أَلْتارٍ قَالَ سسنِ یشَّارِ بنْ بع وِير و هبِیعي یالَّذ بِهاحنْ صم شْتَرِیهأَی اءبِنَس تَاعالْم بِیعلِ ینِ الرَّجع ع اللَّه دبا ع

  مکمنْه قَالَ نَعم لَا بأْس بِه فَقُلْت لَه أَشْتَرِي متَاعی فَقَالَ لَیس هو متَاعک و لَا بقَرَك و لَا غَنَ

  مسندارزیابی:صحیح/

فروشد آیا از کسى که از  بشّار بن یسار گوید: از امام صادق علیه السالم پرسیدم: مردى متاع خود را به نسیه مى

تواند دوباره بنقد بخرد؟ فرمود: آرى، اشکالى ندارد، عرض کردم: متاع خودم را خریدارى  او خریدارى کرده مى

  گوسفند تو. کنم؟ فرمود: اینک نه متاع توست و نه گاو تو و نه

 205، ص: 3 من ال یحضره الفقیه؛ ج

 ملسلٌ مجفَقَالَ ر هنْدأَنَا ع لٌ وجر أَلَهع قَالَ س اللَّه دبنْ أَبِی عارٍ عمنُ عاقُ بحى إِسور و اءفَج ارِهعِ دیإِلَى ب تَاجاح

کُونُ لَک أَحب إِلَی منْ أَنْ تَکُونَ لغَیرِك علَى أَنْ تَشْتَرِطَ لی إِنْ أَنَا جِئْتُک إِلَى أَخیه فَقَالَ أَبِیعک دارِي هذه فَتَ

  یه ....بِثَمنها إِلَى سنَۀٍ أَنْ تَرُدها علَی فَقَالَ لَا بأْس بِهذَا إِنْ جاء بِثَمنها إِلَى سنَۀٍ ردها علَ

  ارزیابی:صحیح/مسند

شخصی از امام صادق پرسید: مرد مسلمانی نیازمند ان می شود که خانه اش را بفروشد، پس نزد برادر دینی 

اش می رود و می گوید: این خانه را به تو می فروشم و دوست تر می دارم که مال تو باشد تا دیگري، به شرط 

تحویل دهی، امام فرمود: اشکالی ندارد. اگر این که اگر من تا یک سال، ثمن خانه را باز گردانم، خانه را به من 

  گرداند، خانه را تحویل می گیرد. تا یک سال ثمن را باز

 179، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج  

د بنُ الْمنْکَدرِ کَانَ محمو عنْه عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ عبد الرَّحمنِ بنِ الْحجاجِ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ: 

فَدرت  -أَنَّک لَو أَخَذْت دینَاراً و الصرْف بِثَمانیۀَ عشَرَ -یا أَبا جعفَرٍ رحمک اللَّه و اللَّه إِنَّا لَنَعلَم -یقُولُ لأَبِی ع

تَهدجا وشْرِینَ مع یکطعنْ یم لَى أَنْ تَجِدینَۀَ عدقُولُ -الْمفَکَانَ أَبِی ی رَارذَا إِلَّا فا هم و-  رَارف نَّهلَک و اللَّه و قْتدص

  منْ باطلٍ إِلَى حقٍّ.



 

 

٤٧ 

 

 ارزیابی:صحیح/مسند

گفت: اباجعفر! به خدا قسم! ما می دانیم اگر در زمانی که  امام صادق می فرماید: محمد بن منکدر به پدرم می

یک دینار در مقابل هجده درهم باشد، اگر کل مدینه را بگردي کسی را نخواهی یافت که نرخ مبادله سکه ها، 

در مقابل یک دینار بیست درهم بدهد و این کار جزء فرار از ربا نیست. پدرم می فرمود: راست گفتی، اما فرار از 

 باطل به سوي حق است. 

 ارزیابی:صحیح/مسند

 163، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

بِإِس واللَّه دبنْ أَبِی عیرٍ عصنْ أَبِی بع یلنْ عع دمحنِ ممِ بنِ الْقَاسع یدعنِ سنِ بیسنِ الْحع هنِ نَادع أَلْتُهع قَالَ: س 

  أْس.فَقَالَ إِذَا کَانَ بینَهما نُحاس أَو ذَهب فَلَا ب -الدراهمِ و عنْ فَضْلِ ما بینَهما

از امام صادق درباره معامله درهم در مقابل درهم یشتر سوال کردم، فرمود: هرگاه بین آنها مس یا طال باشد، 

  اشکال ندارد.

 ارزیابی: موثق/مسند

 162، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

نِ السفَّارِ عنِ الصسنِ الْحب دمحنْ مع هنَادنِ بِإِسسنُ الْحب دمحنِ مع ینائدالْم یدعنِ سب دمحنْ منِ الرَّبِیعِ عب ينْد

و أَبِیع الْجوهرَ بِتُرَابِه  -الْحسنِ بنِ صدقَۀَ عنْ أَبِی الْحسنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْت لَه جعلْت فداك إِنِّی أَدخُلُ الْمعادنَ

رالد یرِ ونَانبِالدبِه أْسمِ قَالَ لَا بمِ -اهاهربِالد ماهرالد رِفأَنَا أَص و لَّۀً -قُلْتغ ضَحرُ الْویأُص ضَحاً ولَّۀَ  ورُ الْغیأُص و- 

أْسفَلَا ب با ذَهیهقَالَ إِذَا کَانَ ف - یاطابى السوسنِ مارِ بمعل کذَل تکَیقَالَ فَح - وهی أَبی کَذَا قَالَ لفَقَالَ ل-  ثُم

  أَبو عبد اللَّه ع یکُونُ مع الَّذي ینْقُص. قَالَ عمار قَالَ لی -قَالَ لی الدنَانیرُ أَینَ تَکُونُ قُلْت لَا أَدرِي

  ارزیابی:ضعیف/مسند

ارد معادن می شوم و طال را همراه خاك آن با حسن بن صدقه می گوید: به امام رضا گفتم: فدایت شوم! من و

درهم و دینار معامله می کنم، فرمود: اشکالی ندارد. گفتم: همچنین درهم را با درهم معاوضه میکنم و درهم 

هاي ناخالص را تبدیل به درهم خالص می نمایم و یا این که بر عکس، خالص را با ناخالص معاوضه می کنم. 

  ن درهم ها طالیی باشد، اشکال ندارد. امام فرمود: اگر در بی



 

 

٤٨ 

 

 42، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

فَرٍ ععنِ جب یلع هدنْ جنِ عسنِ الْحب اللَّه دبنْ عع نَادی قُرْبِ الْإِسفَرٍ فعنُ جب اللَّه دبفَرٍ ع ععنِ جى بوسم یهنْ أَخ

اعلٍ بجنْ رع أَلْتُهقَالَ: س ماهرشَرَةِ دباً بِعثَو- ثُم - ماهرۀِ دسبِخَم لُّ اشْتَرَاهحا فَلَا  -َ ییضر شْتَرِطْ وی قَالَ إِذَا لَم

.أْسب  

درهم می فروشد،  10علی بن جعفر می گوید: از برادرم موسی بن جعفر سوال کردم: مردي پیراهنی را به 

آیا چنین کاري جایز است؟ آن حضرت فرمود اگر شرط نشده است و هر  درهم می خرد، 5سپس همان را به 

  دو راضی هستند، اشکالی ندارد. 

 45، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

 -الرَّجلِنُ لَه علَى و عنْه عنْ صفْوانَ بنِ یحیى عنْ منْصورِ بنِ حازِمٍ قَالَ: سأَلْت أَبا عبد اللَّه ع عنِ الرَّجلِ یکُو

کرُ ذَلغَی أَو غَنَم قَرٌ أَوب أَو امئاً - طَعشَی نْهم تَاعبیل بالطَّال طْلُوبا  -فَأَتَى الْمبِم هبِعا نَقْداً فَلْیاً فَأَمینَس هبِیعقَالَ لَا ی

.شَاء  

  ارزیابی:صحیح/مسند

م: مردي از مردي دیگر طعام، گاو، گوسفند یا غیر آن طلب منصور بن حازم می گوید: به امام صادق عرض کرد

دارد، طلبکار نزد بدهکار می آید تا از وي چیزي خریداري کند. آن حضرت فرمود: نسیه به او چیزي نفروشد اما 

  به طور نقد اشکالی ندارد

 45، ص: 18 وسائل الشیعۀ؛ ج

عنْ بکَّارِ بنِ أَبِی بکْرٍ عنْ أَبِی عبد اللَّه ع فی رجلٍ یکُونُ لَه علَى الرَّجلِ  و عنْه عنْ صفْوانَ عنْ إِسحاقَ بنِ عمارٍ

  فَأَقْضی الَّذي لَک علَی قَالَ لَا بأْس. -فَإِذَا جاء الْأَجلُ قَالَ لَه بِعنی متَاعاً حتَّى أَبِیعه -الْمالُ

  ارزیابی:ضعیف/مسند

امام صادق عرض کرد: مردي از دیگري مالی طلب دارد. هنگام سررسید، بدهکار به او می گوید: کاالیی  بکار به

  را به من بفروش تا از فروختن آن، طلب تو را پرداخت کنم. امام صادق فرمود: اشکالی ندارد. 

 106، ص: 7 تهذیب األحکام؛ ج 



 

 

٤٩ 

 

الْحلَبِی عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ لَا بأْس بِأَلْف درهمٍ و درهمٍ بِأَلْف درهمٍ و  عنْه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ حماد عنِ

بِه أْسأَکْثَرُ فَلَا ب أَقَلُّ أَو انِ أَوینَارا دیهخَلَ فنِ إِذَا دیینَارد  

ار، اشکال ندارد؛ هنگامی که دو دینار یا کمتر یا درهم و دو دین 1000درهم با  1001امام صادق فرمود: معامله 

 بیشتر، داخل در معامله باشد. 

 113، ص: 7 تهذیب األحکام؛ ج

ه ع قَالَ سأَلْتُه عنِ الْحسنُ بنُ محمد بنِ سماعۀَ عنْ صفْوانَ عنِ ابنِ مسکَانَ عنْ منْصورٍ الصیقَلِ عنْ أَبِی عبد اللَّ

  نَت فضَّتُه أَکْثَرَ فَلَا یصلُحالسیف الْمفَضَّضِ یباع بِالدراهمِ فَقَالَ إِذَا کَانَت فضَّتُه أَقَلَّ منَ النَّقْد فَلَا بأْس و إِنْ کَا

  ارزیابی:ضعیف/مسند

سوال نمودم، فرمود: هرگاه  ابو بصیر می گوید: از امام درباره معامله شمشیر نقره کاري شده در مقابل درهم

  نقره آن کمتر از درهم ها باشد، اشکال ندارد؛ اما اگر بیشتر باشد، اشکال دارد. 

 22، ص: 7 تهذیب األحکام؛ ج

عبد اللَّه ع إِنَّا  عنْ سعید بنِ یسارٍ قَالَ قُلْت لأَبِی الْحسینُ بنُ سعید عنْ علی بنِ النُّعمانِ و عثْمانَ بنِ عیسى

لْعشَرَةَ بِثَلَاثَۀَ عشَرَ و نُوجِب نُخَالطُ أُنَاساً منْ أَهلِ السواد و غَیرِهم فَنَبِیعهم فَنَرْبح علَیهِم الْعشَرَةَ بِاثْنَی عشَرَ و ا

ا فَیهونَح نَۀَ والس منَهیب نَنَا ویا بیمف کالْفَضْلُ ذَل یهي فالِ الَّذالْم کبِذَل هضلَى أَرع أَو ارِهلَى دلُ علَنَا الرَّج کْتُب

 نَنَا ویب قْتالِ إِلَى وبِالْم اءج وإِنْ ه هدنَ فَنَعالثَّم ضقَب و اعب قَد رَاءنَّا شي أَخَذَ ماالَّذ هلَیع أَنْ نَرُد نَهیإِنْ ب و لشِّرَاء

ی إِنْ لَم لَک ى أَنَّهقَالَ أَر ی الشِّرَاءا تَرَى فلَنَا فَم ومِ فَهاهرنَا بِالدأْتی فَلَم قْتالْو اءج قْتلْوالِ لبِالْم اءإِنْ ج لْ وفْع

هلَیع فَرُد  

  ارزیابی:صحیح/مسند

عرض کردم: ما با اهل عراق و دیگران معاشرت داریم و با آنان معامله سعید بن یسار می گوید به امام صادق 

درهم می فروشیم و پول آن  13یا  12درهم خریده ایم، به  10می کنیم و به صورت مرابحه، آنچه را که مثال 

از ما را حدود یک سال و مانند آن به تأخیر می اندازیم( به طور نسیه می فروشیم). خریدار در مقابل مالی که 

به قیمت بیشتر خریده است، نوشته اي در مورد خانه یا زمینش به ما می دهد که ان را به ما فروخته و ثمن 

آن را هم گرفته است. پس با او قرار می گذاریم که اگر پول را تا سر موعد آورد، ملک را به او برگردانیم اما اگر 

  باشد، شما در این مورد چه حکم می فرمایید؟ در وقت مقرر پول را نیاورد، خانه یا زمین ملک ما 



 

 

٥٠ 

 

را آورد، ملک را امام صادق فرمود: حکم می کنم که اگر در سر وقت پول را نیاورد، مال براي توست و اگر آن 

  به او برگردان. 

 176، ص: 7 تهذیب األحکام؛ ج

قَالَ سمعت أَبا الْجارود یسأَلُ أَبا عبد اللَّه ع عنْ رجلٍ باع داراً لَه عنْه عنْ أَحمد بنِ أَبِی بِشْرٍ عنْ معاوِیۀَ بنِ میسرَةَ 

 لَاث سنینَبینَه و بینَ الرَّجلِ الَّذي اشْتَرَى منْه الدار حاصرٌ فَشَرَطَ أَنَّک إِنْ أَتَیتَنی بِمالی ما بینَ ثَ منْ رجلٍ و کَانَ

ابأَص لَ قَدالرَّج کفَإِنَّ ذَل ودارو الْجأَب قَالَ لَه شَرْطُه قَالَ لَه هالبِم فَأَتَاه كارد ارفَالد  ی ثَلَاثالِ فالْم کی ذَلف

  قَت منْ مالِ منْ کَانَت تَکُونُ الدار دار الْمشْتَرِيسنینَ قَالَ هو مالُه و قَالَ أَبو عبد اللَّه ع أَ رأَیت لَو أَنَّ الدار احتَرَ

 ارزیابی:موثق/مسند

اباجارود از امام صادق درباره مردي پرسید که خانه اي را به دیگري فروخت و خریدار این شرط را پذیرفت که 

آورد. امام صادق فرمود: حق با  اگر در طول سه سال مال او را بیاورد، خانه وي را بازگرداند و آن مرد مال را

توست؛ می تواند خانه خود را تحویل بگیرد . اباجارود گفت: آن مرد از این خانه سه سال استفاده کرده است. 

حضرت فرمود: خانه مال او بوده، سپس فرمود: اگر خانه آتش می گرفت به عهده چه کسی بود؟ خانه، خانه 

  مشتري بود. 

  202، ص: 5 ؛ جاإلسالمیۀ) -الکافی (ط 

حسینِ بنِ الْمنْذرِ عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عیسى عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ حفْصِ بنِ سوقَۀَ عنِ الْ

ي لَه الْمتَاع مرَابحۀً ثُم أَبِیعه إِیاه ثُم أَشْتَرِیه منْه قَالَ قُلْت لأَبِی عبد اللَّه ع یجِیئُنی الرَّجلُ فَیطْلُب الْعینَۀَ فَأَشْتَرِ

یضاً بِالْخأَی أَنْت کُنْت و بِعی لَم إِنْ شَاء و اعب ارِ إِنْ شَاءیی قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ بِالْخکَانإِنْ م و تاشْتَرَی ئْتارِ إِنْ ش

د أَشْهرٍ صلَح شْتَرِ فَلَا بأْس قَالَ قُلْت فَإِنَّ أَهلَ الْمسجِد یزْعمونَ أَنَّ هذَا فَاسد و یقُولُونَ إِنْ جاء بِه بعشئْت لَم تَ

بِه أْسیرٌ فَلَا بتَأْخ و یمذَا تَقْدفَقَالَ إِنَّ ه  

  ارزیابی:ضعیف/مسند

ادق گفتم: مردي نزد من می آید و از من بیع عینه می طلبد، پس کاالیی حسین بن منذر می گوید: به امام ص

را براي او می خرم و سپس آن را به وي می فروشم، بعد در همان مکان کاال را از او می خرم. آن حضرت فرمود 

چنان که اگر ان فرد مختار باشد؛ چنان که اگر بخواهد، بفروشد و اگر نخواهد، نفروشد، و تو هم مختار باشی؛ 

اگر بخواهی، بخري و اگر نخواهی، نخري؛ اشکال ندارد. عرض کردم: اهل مسجد گمان می کنند  این معامله 



 

 

٥١ 

 

فاسد است و می گویند: اگر پس از چند ماه این کار را انجام دهد، جایز است. امام صادق فرمود: همانا که این، 

 دیم و تأخیر است، اشکالی ندارد. تق

 79، ص: 3 لف من األخبار؛ جاالستبصار فیما اخت 

 لعمرَ بنِ حنْظَلَۀَ عنِ عنْه عنْ صفْوانَ عنِ ابنِ مسکَانَ عنْ لَیث الْمرَادي عنْ أَبِی عبد اللَّه ع قَالَ سأَلَه رجلٌ زمیلٌ

ه فَیقُولُ لَا و اللَّه ما عنْدي و لَکنْ عینِّی أَیضاً حتَّى أَقْضیک قَالَ الرَّجلِ تَعینَ عینَۀً إِلَى أَجلٍ فَإِذَا جاء الْأَجلُ تَقَاضَا

هعیبِب أْسلَا ب  

  ارزیابی:صحیح/مسند

دوست عمر بن حنظله از امام صادق درباره مردي پرسید که کاالي خود را به طور نسیه به دیگري می فروشد و 

می طلبد، خریدار می گوید: سوگند به خدا که چیزي نزد من نیست و لکن هنگام سررسید که ثمن ان را 

  دوباره کاالیی را به صورت عینه به من بفروش، تا طلب تو را بدهم. امام صادق فرمود: اشکالی ندارد. 

 388، ص: 23 جامع أحادیث الشیعۀ؛ ج 

جل باع داره على شرط انّه إن جاء بثمنها : عن جعفر بن محمد صلوات اللّه علیهما انّه سئل عن ر44/ 2الدعائم 

  إلى سنۀ أن ترد علیه قال ال بأس بهذا وهو على شرطه 

از امام صادق سوال شد که مردي خانه اش را به این فروخته است که اگر ثمن آن را تا یک سال دیگر 

  عمل کند.  بازگرداند، مشتري خانه را پس دهد. امام فرمود: اتشکالی ندارد و او باید به شرطش


