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من الربا أشد من ثلث وثلثين زنية كلها بذات محرم



2

ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به﴾ .
خرب سوم﴿ :مكارم االخالق ( - 432في حديث
موعظة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله البن مسعود) يا

موضوع :القول فی الربا

بن مسعود الزاني بأمه أهون عند اهلل ممن يدخل في

حبثمان درباره تعابریی بود که در روایات در مورد شدت
گناه ربا بکار رفته است ،گفتیم که ما چننی تعبریاتی با
این شدت را در مورد گناهان دیگر ندارمی و مهنی کشف
می کند که ربا گناه کبریه ای است که در بنی گناهان

ماله من الربا مثقال حبة من خردل﴾.3

دوم از کتاب وسائل الشیعة اخباری را می خوانیم:
خرب اول ﴿ :قال :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وآله :درهم ربا أعظم من سبعين زنية﴾.4

کبریه أشد از آن ندارمی ،ما برای اینکه مطلب از منظر
روایات روشن شود از سه کتاب نام بردمی:
اول "جامع احادیث الشیعه".

خرب دوم﴿ :وباسناده عن حماد بن عمرو ،وأنس بن
محمد عن أبيه ،عن جعفر بن محمد ،عن آبائه ،عن
النبي صلى اهلل عليه وآله في وصيته لعلي عليه السالم

دوم "وسائل الشیعة".
سوم "مستدرک وسائل الشیعة" .
ابتدا از کتاب "جامع احادیث الشیعة" شروع می کنیم و
چند خرب می خوانیم:

قال :يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح
الرجل أمه في بيت اهلل الحرام ،يا علي درهم ربا أعظم
عند اهلل من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت اهلل
الحرام .ورواه في (الخصال) باسناده اآلتي عن أنس

خرب اول﴿ :فقيه  222ج  - 4الخصال - 385

بن محمد مثله﴾.5

باالسناد المتقدم عن النبي صلى اهلل عليه وآله في
حديث

وصيته

لعلي

عليه

السالم

سوم اخباری را از مستدرک وسائل الشیعة می خوانیم:

يا

خرب اول﴿ :في وصاياه ألمير المؤمنين (عليه السالم):

علي الربا سبعون جزءا فأيسرها مثل ان ينكح الرجل

يا علي ،الربا سبعون جزءا فأيسره مثل أن ينكح الرجل

امه في بيت اهلل الحرام.

امه في بيت اهلل الحرام .يا علي ،درهم ربا أعظم عند

يا علي درهم ربا أعظم (عند اهلل  -فقيه)
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اهلل من سبعين زنية كلها بذات محرم﴾ .

من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت اهلل
الحرام﴾.1

خرب دوم﴿ :ك  552ج  - 95القطب الراوندي في

 2جامع احادیث الشیعة ،آیت اهلل بروجردی ،ج ،81ص ،821حدیث  ،1ط الصحف.

لب اللباب قال (النبي) صلى اهلل عليه وآله الدرهم

 3جامع احادیث الشیعة ،آیت اهلل بروجردی ،ج ،81ص ،821حدیث  ،1ط الصحف.
 4وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،82ص ،821ابواب الربا ،باب  ،8حدیث ،28
ط االسالمیة.
 5وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،82ص ،821ابواب الربا ،باب  ،8حدیث ،82
ط االسالمیة.

 6مستدرک وسائل الشیعة ،شیخ علی منازی ،ج ،8ص ،16حدیث ،8ط مجاعة املدرسنی.

 1جامع احادیث الشیعة ،آیت اهلل بروجردی ،ج ،81ص ،821حدیث  ،8ط الصحف.
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خب و اما این احادیث نوعاً در کتب روائی ما ذکر
شده اند که مهنی برای ما اطمینان حاصل می کند که از
معصوم علیه السالم صادر شده اند.

رواج دارد و سرمایه های مردم در دست یک درصد
سرمایه دار و ثرومتند و ربا خوار است و  66درصد
مردم در فشار هستند.

خب و اما این احادیث از پیغمرب صلوات اهلل علیه
بودند حاال چند خرب نیز از ائمه علیهم السالم
می خوانیم.

حبث دیرکرد نیز متاسفانه االن حتی در بانکهای ما رواج
دارد و ما بارها این مطلب را تذکر داده امی ولی بانکها
عمل منی کنند.

خرب اول﴿ :مجمع البيان  - 510عن علي عليه

بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

السالم قال الربا سبعون بابا أهونها عند اهلل كالذي

ينكح أمه﴾.7

والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

از امام صادق علیه السالم نیز احادیث زیادی در این
رابطه نقل شده است که مراجعه و مطالعه بفرمائید.
بنابراین روایات فراوانی از پیغمرب و ائمه علیهم السالم
در مورد شدت گناه و بزرگی و زشتی ربا وارد شده که
مقداری از آهنا را خواندمی.
آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامه در تفسری املیزان
چندین آیه در مورد ربا ذکر می کند من مجله در تفسری
آیات  271الی  218از سوره بقره که در واقع ایشان
خواسته فلسفه حرمت ربا را بیان کند که مراجعه و
مطالعه بفرمائید و اما خالصه کالم ایشان این است که
علت حرمت ربا این است که در ربا معاوضه وجود
ندارد بلکه فقط زیادت و اضافه ی یک طرفه وجود دارد
که این نوعی زیاده خواهی می باشد و باعث می شود
اغنیاء و ثرومتندان از طرفی روز به روز ثرومتندتر بشوند و
فقرا نیز از طرف دیگر روز به روز فقری تر بشوند و در
نتیجه دو جبهه اغنیاء و متکاثرین و جبهه فقرا و
مستمندان اجیاد می شود که این با ماهیت اسالم خمالف
است و خواست اسالم نیست بلکه اسالم عدالت را
می خواهد اما متاسفانه االن در کل دنیا ربا خواری
 7جامع احادیث الشیعة ،آیت اهلل بروجردی ،ج ،81ص ،821حدیث  ،2ط الصحف.
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