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 والحمدهلل رب العالمین
فزونی در قیمت جنس نسبت به قیمت متعارف آن در بازا، با هدف کسب سودی  :اوالً

               .                                                                                                                            معنی، و آن تأخری در پرداخت، ربا است و حرام
کاهش در قیمت جنس نسبت به قیمت متعارف آن در بازار، با هدف کسب سودی  :دوماً

 .                                                                                                                    معنی؛ آن تأخری در زمان حتویل جنس است، که حرام می باشد
 : مثالی از معامالت ربائی حرام

دوالر با نرخی بیش از نرخ متعارف در وقت حاضر بدلیل تأخری در پرداخت  111فروش  -1
میلیون  11)، به نرخ (میلیون لایر 11)دوالر که معادل بر فرض مثال  111مانند فروش . )مبلغ
       .                      ؛ تا مبلغ را یک ماه دیگر پرداخت کند(لایر

مثاًل کشاورزی . )فروش گندم با قیمتی کمرت از قیمت متعارف، بدلیل تأخری در حتویل آن -2
میلیون  21)می فروشد، در حالیکه قیمت آن در بازار ( میلیون لایر11)یک ُتن گندم را به قیمت 

 .                                                                                                                         حتویل دهد می باشد، به شرط اینکه مبلغ را االن دریافت منوده ولیکن گندم را یک ماه دیگر( لایر
فروش جنس اقساطی که از قیمت متعارف در بازار، بدلیل عدم پرداخت مبلغ نقدی، بر  -3

 .آن اضافه می کنند
فقهاء آهنا را حالل منودند مهانگونه که علمای ..... م می  باشندمتامی این معامالت ربا و حرا

ربا را حالل کرده و مردم را فریب دادند و   یهود و نصاری و احناف، قبل از بعثت پیامرب اکرم 
آن مانند فروش است، و مانند ابلیس لعنه اهلل از قیاس استفاده کرده و اشتباه اولنی : گفتند

ٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ﴿: نبال کردندشخصی که قیاس کرد را د قَاَل أَنَا َخی ْ
  (.من هبرت از او هستم، مرا از آتش آفریدی و او را از ِگل) .17ص.﴾ِطینٍ 
 

پس تقوای اهلی پیشه کنید و ربا را رها سازید و سرمایه اموالتان از آن مشاست، و معروف را در 
و فساد اقتصادی در بازارهای مسلمانان، آن (. قرض هبرت از صدقه است. )بنی خود پامیال نسازید
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ند هم به حجت فقهاء که این معامالت حرام را حالل کرده اند، را گسرتش ندهید، که حکم خداو 
اهلل : اطاعت کنید و ربا را رها سازید در مورد آهنا ُحرَمت است، پس از خدا و امام مهدی 

 :تعالی فرمود
ْیطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِ ﴿  أَن َُّهْم الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا اَل يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّ

ُه َما اْلبَ ْیُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ الّلُه اْلبَ ْیَع َوَحرََّم الرِّبَا َفَمن َجاءُه َمْوِعظٌَة مِّن رَّبِِّه فَانتَ َهَى فَ لَ قَاُلوْا ِإنََّما 
  .211بقره ﴾َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى الّلِه َوَمْن َعاَد فَُأْولَ ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها َخاِلُدونَ 

خیزند مگر مانند برخاسنت كسى كه شیطان بر اثر  بر منى( از گور)خورند،  ربا مى كساىن كه)
داد و ستد صرفًا مانند : )این بدان سبب است كه آنان گفتند.  سرش كرده است  ، آشفته متاس

،  ، هر كس پس.  ، و ربا را حرام گردانیده است و حال آنكه خدا داد و ستد را حالل(  رباست
،  ، از آِن اوست باز ایستاد، آنچه گذشته(  از ربا خوارى)نب پروردگارش بدو رسید، و اندرزى از جا

باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن (  به رباخوارى)شود، و كساىن كه  و كارش به خدا واگذار مى
 (.                                ماندگار خواهند بود

امتم فرا می رسد که از قرآن چیزی جز خطش و از  زمانی بر: )می فرماید و رسول اهلل 
خوانده می شوند ولی دورترین مردم به آن ( اسالم)اسالم چیزی جز امسش باقی منی ماند، به آن 

هستند، مساجدشان آباد اما خالی از هدایت اند، فقهای آن زمان شرورترین خلق خدا در زیر سایه 
 091ص 25ج: حبار الأنوار (.و بسوی آنان باز می گردد ی آمسان هستند که فتنه از آنان خارج شده

 

 

 

 

 

 امحد احلسن

 وصی و فرستاده ی امام مهدی 

 ق.هـ6441مجادي األول 4

 ش.هـ 6834فروردین ماه 


