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 لرباالقول فی ا موضوع:
و عظمت و مسئولیت  تبه شدبرای پی بردن مقدمة 

عرض کردمی که در اسالم و قران و ربا بزرگی گناه 
هم درجاتی برای اعمال خوب و هم درجاتی  ،روایات

برای اعمال بد ذکر شده، حسنات یکسان نیستند بلکه 
رای رتبه و آهنا بیشرت باشد دا در واقعی مصاحلهرقدر 

هستند و سیئات  و ثواب و فضیلت بیشرتی درجه باالتر
در آهنا بیشرت قدر مفسده  هریکسان نیستند بلکه نیز 

د و این نمی باشعقاب و مسئولیت بیشرتی دارای باشد 
 ذکر شده.وضوع هم در قران و هم در روایات م

َوَما َلُكْم َأَّلا تُنِفُقوا ﴿ که:  اینطور ذکر شدهقران کرمی در 
 ََّل  ِۚفي َسِبيِل اللاِه َوِللاِه ِميَراُث الساَماَواِت َواْْلَْرِض 

 ُأولََِٰئكَ  ۚ َوقَاَتلَ  اْلَفْتحِ  قَ ْبلِ  ِمن َأنَفقَ  مانْ  ِمنُكم َيْسَتِوي
 وَُكًّل  ۚ َوقَاتَ ُلوا بَ ْعدُ  ِمن َأنَفُقوا الاِذينَ  مِّنَ  َدرََجة   َأْعَظمُ 

در  و 1﴾َخِبير   تَ ْعَمُلونَ  ِبَما َواللاهُ  َۚعَد اللاُه اْلُحْسَنىَٰ وَ 
َأَجَعْلُتْم ِسَقايََة ﴿ دیگر نیز اینطور ذکر شده: جای

ْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاللاِه َواْليَ ْوِم اْلَحاجِّ َوِعَمارََة اْلَمْسِجِد ا
 ۗ اللاهِ  ِعندَ  َيْستَ ُوونَ  ََّل  ۚاْْلِخِر َوَجاَهَد ِفي َسِبيِل اللاِه 

که این دو آیه منونه  2﴾الظااِلِمينَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي ََّل  َواللاهُ 
برای اینکه حسنات درجات و مراتبی دارند  هستندای 

 و برخی دارای فضیلت و ثواب بیشرتی هستند.
ا پی بردن به شدت و بزرگی گناه رب برای دمیکر عرض  

باب "الکبائر" سفینة البحار  درکه   روایات فراوانی دارمی
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در معنای گناهان کبریه و و مستدرک سفینة البحار 
 در باب گناهان کبریه و صغریهحبار االنوار  و درصغریه 
 ده اند.ذکر ش

ذكر  الکبائر:﴿ :شدهینطور ذکر االبحار سفینة  رد
الكبائر فيما بّين الصادق عليه الّسّلم من شرايع 

بالّله)عّز و جّل(و قتل و هي الشرك  : قال الدين،
النفس التي حّرم الّله تعالى و عقوق الوالدين و الفرار 

يم ظلما و أكل الربا بعد من الزحف و أكل مال اليت
 .3﴾...الی آخرالبّينة

لل ع﴿حبار االنوار اینطور ذکر شده: در 
الخصال: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن  الشرائع

مير، عن أيوب بن نوح وابن هاشم معا، عن ابن أبي ع
 :بعض أصحابه، عن أبي عبد اهلل عليه السّلم قال

 :خمس الكبائر أن وجدنا في كتاب علي عليه السّلم
الشرك باهلل عز وجل، وعقوق الوالدين، وأكل الربوا 

بعد  لبينة، والفرار من الزحف، والتعرببعد ا
 .4﴾ .الهجرة

می خواهیم ثابت کنیم که در مورد هیچ گناهی ما 
شدت به اندازه ربا وجود ندارد لذا باید روایاتی که با 

که یکی از آهنا این   معنا منافات دارد را بیان کنیم  این
که عالمه جملسی آن را از کافی نقل  خرب است  

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو  : كا﴿:کرده
بن عثمان ، عن أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه 

في المسجد الحرام  ليه السّلمع قال : أقبل أبوجعفر
، فنظر إليه قوم من قريش فقالوا : من هذا؟ فقيل لهم 
: إمام أهل العراق ، فقال بعضهم : لو بعثتم إليه 
بعضكم فسأله ، فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما 
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أكبر الكبائر؟ فقال : شرب الخمر ، فأتاهم فأخبرهم 
أقل لك فقالوا له : عد إليه ، فعاد إليه فقال له : ألم 

يا ابن أخ شرب الخمر؟ إن شرب الخمر يدخل 
صاحبه في الزنا ، والسرقة وقتل النفس التي حرم اهلل 
عزوجل ، وفي الشرك باهلل عزوجل ، وأفاعيل الخمر 
تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرها على كل 

 .5﴾شجر
اخبار با حبث ما که می خواهیم بگوئیم ربا اینجور 

مهنی روایت مثال ا بزرگرتین گناه است منافاتی ندارند زیر 
می خواهد بگوید شرب مخر دروازه ارتکاب دیگر  

  .نه اینکه بزرگرتین گناه است ستگناهان ا
رموز در نقل اخبار خیلی مهم  نقل و بکار بردنکیفیت 

است و کتب خمتلف در این زمینه باهم فرق دارند، دأب 
کافی یا از هتذیب و   یا ازصاحب وسائل این است که 

د و مثال نقل می کناستبصار یا از من ال حیضره الفقیه 
حممد بن احلسنی ولی آیت اهلل و رواه می فرماید 

قتی نقل می کند در یک خرب مهه اینها را و بروجردی 
بلکه متام کتب  رواه فالننقل می کند و فقط منی گوید 

بنابراین  را با ذکر صفحه و مشاره حدیث بیان می کند
 ما باید این رموز نقل اخبار را بدانیم.

السالم  علیهماهل بیت  پیغمرب و واما در کلماتخب  
مرتبه زنا با  71می بینیم که فرمودند ربا باالتر است از 

که مقداری از این روایات است  حمارم در بیت اهلل احلرام 
 را می خوانیم.

"ذکر الربا مع الزنا عن النبی صلی اهلل  :نوشته ام بنده 
چند خرب از جامع احادیث الشیعة در ،  عليه و آله"

پیغمرب صلوات اهلل علیه نقل شده که در آهنا اینطور ذکر 
بابا أهونها عند اهلل كالذي  سبعون الربا " شده که:
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زنية   سبعين منعند اهلل أشد  ربا درهم " وينكح أمه
أعظم عند اهلل من  ربا درهم" " وكلها بذات محرم

زنية وقال أبو عبد اهلل عليه السّلم  أربعين
و امثال  "أعظم من عشرين زنية بذات محرم ربا درهما

احادیث الشیعة ذکر شده و مهگی ذلک که در جامع 
و بنی ربا و   لت دارند بر شدت و عظمت گناه ربادال

مثل مهنی روایات البته گناهان دیگر نیز مقایسه شده و 
 در کتب دیگر نیز بیان شده اند.

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

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


