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 /ربانو آوری در فقه/بانکداریموضوع: 

یدوارمی با توجه به اینکه ام، عرض تربیک سال جدیدبا 
ماه رجب و ایام والدت امریاملؤمننی علیه السالم آغاز در 

یت و امام عصر علیه السالم سال شده در زیر سایه وال
 پر خری و برکتی باشد.

درباره ربا بود، مسئله ربا بسیار مهم می باشد، حبثمان 
آیت اهلل طباطبائی فرمودند در قران دو گناه بسیار مهم 

ی کفار و دوم مسئله و بزرگ مشرده شده؛ اول مسئله تول
ربا، بنده نیز در تبعیت از استاد بزرگوارم می خواهم 
عرض کنم که در روایات گناهی باالتر از ربا منی بینم و 

با روایاتی که خواهیم خواند به عرض حمرتم  بلاین مط
 خواهد رسید.

بعد از  بردن به واقعیات و احکام خداوندبرای پی ما 
ندارمی،  اخبار اهل بیت علیهم السالم  قران راهی جز

کسی که می خواهد فقیه بشود راهی جز این ندارد که 
توجه  بیت علیهم السالم و کتب روائی لخبار اهلابه 

 تب روائیککه یکی از    دیاد و ویژه ای داشته باشز 
تألیف آیت اهلل العظمی آقای  "جامع احاديث الشیعة"

که با مهت و تالش می باشد  مقامه بروجردی اعلی اهلل 
و حتت نظر مستقیم ایشان عده ای از شاگردان ایشان 

و تقطیعات اهبامات واقع  در واست شده  مجع آوری
وسائل الشیعه و مستدرک وسائل و دیگر کتب روائی 
مهم شیعه را مجع آوری و مرتب کرده اند و حدودا 

، علی أیِّ حال مجع آوری کرده اند حدیث 40088
گناهان دو قسم حبثمان را اینطور شروع می کنیم که  

هستند؛ گناهان کبریه و گناهان صغریه، یکی از 
انات اهل بیت موضوعات مهمی که در اخبار و بی

اعمال رجات و مراتب علیهم السالم وجود دارد بیان د
غرض  که در واقععنی حسنات می باشد  خوب ی

  حسنات  و ترغیب به اجنام اعمال خوبشناخت و 
مثال پیغمرب صلوات اهلل علیه و آله درباره می باشد 

اشخاص شناخت اشخاص می فرماید برای شناخت 
حج رفنت و مناز شب خواندنش فقط به مناز و روزه و 

این توجه کنید که هرگز دروغ نگوید نگاه نکنید بلکه به 
و یا مثال امام صادق علیه و خیانت در امانت نکند 

دارد السالم فرموده هر عمل خوبی باالتر و هبرت از خود 
تا اینکه شخصی در راه خدا شهید بشود که دیگر 

 .ود نداردتر از این وجعملی باال
معاصی کبریه و معاصی  و تقسیم رای معرفیبواما خب 

و مهچننی آیاتی در قران  روایات در ابواب زیادی صغریه 
ِإْن ﴿ اینطور بیان شده:نساء دارمی، در سوره کرمی 

ْر َعْنُکْم َسیِّئاِتُکْم َو  َهْوَن َعْنُه نَُکفِّ َتْجَتِنُبوا َکبائَِر ما تُ ن ْ
اگر از گناهان بزرگی که از ، 1﴾نُْدِخْلُکْم ُمْدَخاًل َکريماً 

ما گناهان کوچک مشا را آهنا هنی می شوید دوری گزینید 
را به جایگاهی گرامی درمی  از مشا می زداییم و مشا

) کبریه و صغریه بودن گناهان نسبت به مفاسد آورمی
مانی خدا فردی یا اجتماعی آهناست و اما نسبت به نافر 

 ( .مهه گناهان ، کبریه است
شته ه درباره عدالت نو انصاری در رساله ای کشیخ 

کسی است که از گناهان کبریه اجتناب    دلفرموده عا
و اصرار بر گناهان صغریه نیز نداشته باشد زیرا کند 

 می شودحمسوب اصرار بر صغریه نیز خودش گناه کببریه 
 و بعد شیخ حبث مفصلی درباره عدالت مطرح کرده.
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 مناز مجاعت فرموده جواهر در حبث درجواهر صاحب 
یک ملکه ای است که در نتیجه تقوا و ممارست عدالت 

در انسان اجیاد می شود و در نتیجه مهنی ملکه است  
که حاال کسی   شوده یا صغریه منی گناه کبری   مرتکب که

تازه امروز بالغ و مکلف شده در واقع گناه نکرده ولی 
با گذشت  ه ایچننی ملکاین ملکه عدالت را ندارد زیرا 

، منظور اجیاد می شوددر روح انسان زمان و کم کم 
ب جواهر می فرماید عدالت مهان ترک گناه اینکه صاح

است و دیگر این ملکه عدالت را اوحدی از مردم دارند 
دو نفر را سراغ دارم که  و بعد ایشان می فرماید من

ته باشند؛ یکی مقدس اردبیلی و چننی ملکه ای داش
الصه ، خدیگری سید ماجد حبرانی رضوان اهلل علیهما

که ملکه عدالت را   انیاینکه عادل زیاد است ولی کس
 .دکم هستنبسیار  د نداشته باش

       م درباره کبائر و صغائر واما بنده فعال حبثخب 
 :موضوع به سه جا مراجعه کرده ام می باشد، برای این

از طبع بریوت ابواب معاصی   67اول حبار األنوار جلد 
، که ابتدا ایشان آیات قران و من کبریه و معاصی صغریه

    را ذکر  سوره نساء( 03) مجله آیه ای که خواندمی
 .می کند و بعد روایات مربوطه را نقل می کند

 سفینة البحار در ماده "کرب" و صغر".دوم 
مستدرک سفینة البحار تالیف آیت اهلل منازی سوم 

 شاهرودی.
در اینجا با مراجعه به سه کتاب مذکور می خواهم بنده 

بگومی که بر اساس اخبار اهل بیت علیهم السالم ربا  
 د.گناه بسیار بزرگی می باش

جامع احادیث الشیعة روایاتی دارمی که ربا را با زنا و در 
تفاد لواط و برخی دیگر از گناهان مقایسه کرده که یس

هان بزرگرت و شدیدتر می باشد از اینها که ربا از متام گنا
 بنابراین ما نباید ربا را کوچک بشمارمی.

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

 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
 ينو آله الطاهر  دمحم


