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 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 
 27/05/2019          داؤد موسی

 گالب به هر نام دیگر
 تحقیق از داؤد موسی

 

خواهد بود. اما منظور نویسنده از  نا مأنوسی کمیقین دارم که خواندن عنوان فوق در وهلۀ اول برای خوانندگان 

ر دچه سود خوانده میشود، عدم تجویز آن ،یا بهتر بگویم ،از بحث روی تجویز )مجاز دانستن(انتخاب این عنوان تنها 

می ، اند دست توافق بهم دادها بین این دو اینکه  چگونه عده ای از مسلمانان کوشیده اند تبوده، و هم  شریعت اسالمی

عی مدرن تعمیل مقررات شر یاز یک سلسله حاالتی سخن رانده شده است که زندگی در دنیا . در پایان نوشته نیزباشد

 نمی سازد. را خالی از اشکال

 شریعت اسالمی در کل چند قسم معاملۀ ذیل را مجاز شمرده است: 

  در مفاد حاصل. هردومضاربه یا تشریک سرمایه یک شخص با کار شخص دیگرواشتراک 

  .ودیعه یا حساب امانت 

  .مشارکه یا تشریک سرمایه 

 مرابحه یا ازدیاد مفاد باالی قیمت تمام شد اجناس و خدمات، 

 و باآلخره اجاره. 

نام سود و در لفظ ایرانی آنرا بهره یا بهرۀ بازرگانی ه که اصالً کلمۀ عربی بوده، امروز در کشور ما ب – بار   لفظ

دو نام اولی آنرا بکار می بریم. در کشور ما در ربع اول قرن بیستم با معرفی بانک  ما درین نوشته هر میگویند. 

متشرعین آن وقت از ترس علماء و .  اما یاد کردندنام )تکت پولی( ه ب بانکی راقرضه های سود روی  مدرن،داری 

 .ه نتوانستندحکومت استبدای که بر آنها حاکم بود، لب به اعتراض کشود

حرام مطلق گردانیده  سورۀ البقر 279و  278، 127 آیاتاز جمله به  –با به استناد آیات مختلف قرآن عظیم الشان ر   

ن جاست که در منتهی در نوشتۀ حاضر، جان سخن دری پس هیچ مسلمان منکر حرمت آن شده نمی تواند.  شده است. 

 .تواند های مروج در دنیای امروزی مشمول لست ربا شده می پرنسیپ، کدام فعالیت
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نفر بجز پول، چیز دیگری رد و بدل دو  تعریف مقبول جهانی برای ربا یا سود اینست که اگر در یک معامله بین

امله ربوی یا سود آور و شرعاً غیر نگردیده باشد، یکی ازین ها بر دیگری تفضیلی داشته نمی تواند. در غیر آن مع

"تفضیل" این که اگر احمد به اکبر ده افغانی طور قرضه داده باشد، حین استرداد آن اگر  مراد از لفظ  .باشد مجاز می

 .مطالبه نماید، همین یک پول سود پنداشته شده و جواز شرعی نداردپول هم  احمد از اکبر ده افغانی و یک

 :باشد به دو نوع می در شرع نبوی )ص( ربا

o  ا آنر انگلیسی و آن عبارت از معاملۀ دست به دست )مالچه( یا مال به مال ست که در زبان ربا الفضل. یکی

 گویند. )بارتر( می

o  میباشد از نوع مختلف به نسیه یا جنس به جنسبا پول پولکه  ربا لنسیهدوم. 

اصلی من از نوشتن این سطور خواندن کتابی بود تحت عنوان بعد از ذکر این تعریفات باید بعرض برسانم که سائق 

( ابوالعلی مودودی که ترجمۀ فارسی آن از زبان عربی به همت 1" نوشتۀ موالهم )سود از نظر اسالم و اقتصاد"

 .مطبعۀ بلخ( صورت گرفته است 1387صفحه )چاپ سال  187دوست محترم من آقای عنایت هللا شهرانی در 

ان عربی از ریشۀ )ر. ب. و( و به معنی بلند رفتن است.  چه از شکم باشد. چه از آب یا منفعت. این کلمۀ ربا در زب

کلمه در حالت فاعلی و مصدری با پساوند )خوردن( مستعمل است. مثل )سود خور( و )سود خوردن(. و چون قسم 

 .باشد خور، لت خوردن، غلت خوردن و غیره می

"اما ها" و "اگر و مگر ها" یی که در مورد نفع و ضرر سود در جهان امروزی  یک سلسله می رویم به سویحاال 

ه باشند باید بگویم ک به آن عده ای که با محتویات این نوشته آشنا و همنوا می ،تفاهم  منظور رفع سوء ه وجود دارد. ب

باشد که به زعم اصحاب آن هیچ یک از دالئل و  طرز تفکری می در کتاب مذکور ناشی از "موالهم مودودی"دالئل 

واقعیت هایی که من درین جا بر آنها متکی بوده ام، مورد قبول ندارد. اما این عده را ما نباید نفهم، جاهل یا نادان 

قبل ازین که به اصل موضوع داخل شده باشیم،  ولو اگر آنها در مورد ما چنین پنداری داشته باشند.  بشماریم، 

 :غیر قابل انکار ذیل را در نظر بگیریمحقائق  کهیریم ناگز

  داشت، آنقدر قابل التفات نبود کهاول : اینکه در صدر اسالم انفلیشن یا تورم پولی وجود نداشت، یا اگر هم 

سالم به ذکر آن بر خورده باشم. دلیل آن هم اینکه در صدر امن در مطالعات خود در مورد اقتصاد قرون اولیۀ جهان 

یا هم در قبال تبادل جنس به سکه )مخصوصاً در معامالت بزرگ به سکۀ طال و  سالم معامالت یا بصورت بارتر، ا

 .ن زمان مثل امروز فلزات نجیب در قبال انفلیشن اکثراً سیر صعودی می داشتندآ نفره( صورت می گرفت.  که در

 پس این نوع معامال اکثراً به ضرر مدیون تمام می شد.

اگر احمد در عهد  که عصر حاضر، ما یک مثال زندۀ آن را در کشور خود پشت سر گذاشتیم. به این شرحاما در 

داؤد خانی به اکبر یک قرضۀ پنج هزار افغانی بدون سود میداد، در موقع پس پرداخت دین مذکور اگر در سلطۀ 

                                                           

 که این شخص را هیچ نمیما میباشد. و من در حالی آنها را به این دلیل نوشتم که لفظ )مولینا( به معنی بادار  لفظ )موالهم( به معنی بادار   -1

 گویند.یما مشناسم، او را بادار خود نیز خوانده نمی توانم. دلچسپ هم اینکه همین اشخاص خود شان نیز خود را )مولینا( یا بادار  
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 هزار افغانی می بود و نه بیشتر ازطالبان صورت می گرفت، اکبر )از نظر شرعی( تنها مکلف به تادیۀ همان پنج 

یا دو هزار عدد توانست دو هزار قرص نان  ن. اما در واقع در عهد داؤد خانی احمد با همین پنج هزار افغانی میآ

تخم مرغ بخرد. در حالی که در عهد طالبان کوچک ترین بانک نوت موجود پنج هزار افغانیگی بود که توان خرید 

قبول می کرد. حال اگر ما در صدقه  من حیثآنرا به کراهیت  هم گدا  نداشت. و حتی یک یک ربع قرص نان را نیز

مکلف به قبول همان پنج هزار افغانی پرداختگی ده سال  -رسم معمول در صدر اسالم ه ب –را  "احمد"عهد طالبان 

نبوده که مورد قبول هیچ یک حرج غیر قابل انکار، امری دیگری تحمیل غیر از ه بچنین عملی قبلش می ساختیم، 

 .انسانی در دنیا )چه مسلمان یا غیر آن( نمی باشد

در  تند که چنین تصمیم گرفبرای رفع این "نقیصه" )اگر برای کاربرد لفظ "نقیصه" مرا به کفر نگیرند(، علماء خلف 

گردیده، و بعداً در رژیم دیل ببه نرخ همان روز پرداخت آن به طال ت "احمد"پنج هزار افغانی بدواً مثال فوق ما باید 

 .پرداخته شود "احمد"به  "اکبر"طالبان قیمت همان مقدار طال توسط 

اما در واقع این روند با روند منصوص شرعی در تعارض قرار داشت. زیرا شریعت اسالم پرداخت عین مبلغ را به 

کثر اای یک سکۀ دیگر )طال( را بمیان کشید. با آنهم به عقیدۀ فتواء پ ایندر حالیکه  عین سکه تجویز فرموده است. 

د، در عمل پیاده گردید. شتحمیل می  "احمد"ی صرف بخاطر اینکه در عدم آن ظلم صریحی بر فتوائمردم چنین یک 

 .و ظلم در دین اسالم محلی ندارد

 منظور تعدیل تأثیرات انفلیشن نیز کامالً حیث شاخص به که قرار دادن نرخ طال من اما این را نیز نباید فراموش کنیم

پول فرق کرده است.  رویزیرا از صدها و هزاران سال به این سو، نرخ طال نیز در قبال نرخ سود  درست نیست. 

نرخ امروز و فروش آن به نرخ یک سال بعد را با فیصدی مفاد ه بصورت مثال اگر مفاد متصور بین خرید طال ب

النه برای عین مبلغ می پردازند، یا سرمایه گذاری عین مبلغ در امور تجارت، صنعت، ها سا )سود( ی که بانک

نموده و قیمت آن به مقایسۀ پول نقد و دیگر اشیاء پایین می طال رغبت ن توریزم وغیره کمتر باشد، مردم به خرید

علی  ولیه حل می نمایند. در دنیای غرب این مشکل را از طریق سنجش ضریب انفلیشن در فاصلۀ بین دو معاملآید.

، تدبیر بهتری )یعنی در عالم اسالم( (، در حالت حاکمه2اجتهادی داشت ) ادیک بنیفتواء این  که الرغم همین واقعیت

 .ن متصور نبود و  نیستآ از

ک هزار ی بانکنوت عین سکه پافشاری صورت بگیرد،مبادلۀ نکتۀ قابل ذکر دیگر اینکه اگر در روند شرعی روی

در عصر طالبان نه از نظر فزیکی همتای آن بود(، سکۀ متداول نیگی داؤد خانی )که در زمان خود با ارزش ترین اافغ

 سراغ شده می توانست.و نه از نظر قوت خرید 

                                                           

 دارد.ندر مذهب امام ابوحنیفه )رح( اجتهاد در حال حاضر مجوز که این در حالی  -2

 1381، تدوین و تنظیم محمد عثمان ژوبل، چاپ سال مسائل فقهی مجلة االحکام العدلیهمجموعۀ قواعد و ( 151حسب متن )مادۀ  -3
 مطبعۀ دولتی "... پول صرف وسیلۀ مبادله است".
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  دوم : پول در صدر اسالم تنها به منظور بدست آوردن اجناس )مواد غذائی، کاال افزار و غیره(، و یا در قبال

.  اما امروز پول عالوه بر خواص مذکور، (3) کار میرفته غیره( ب حمل و نقل، مزد پیشه وران وخدمات )تدریس، 

  :شناخته شده است. به این دلیلچنس یا مال خودش بحیث یک 

از نظر شرع مبین اسالمی تاجران میوه و ترکاری  :درین عقیدۀ خود حق بجانب است که میگوید "موالهم مودودی"

توانند که این اجناس را در فصل آنها به نیت حصول نرخ بهتر در خارج فصل، در سرد خانه  می و غیره مواد فصلی

ها انبار بنماید، یا عدۀ دیگری مواد تعمیراتی از قبیل سیخ گول، سمنت وغیره را در موسم زمستان به امید فروش آن 

ه ک فروش برسانند. وی عالوه می نمایده منفعتی ببه نرخ بهتر در بهار و تابستان ذخیره نموده، و بعداً آن را توأم با 

کرایه برای استفادۀ مؤقت از اجناس )مثل ظروف، فرنیچر، ماشین آالت وغیره( و هم برای استفاده از گرفتن 

 .عرادجات، حیوانات باربری، اموال غیر منقول )دکان، خانه، زمین و غیره( مجاز میباشد و نه برای پول

ور خود ما هزاران تن از صرافان، اسعار خارجی )از قبیل دالر، یورو، پوند، ین جاپانی، کلدار اما امروز تنها در کش

نه برای مصرف شخصی، بلکه صرف به امید بلند رفتن  – راو غیره( را مثل میوه و ترکاری، سمنت و سیخ گول 

فتر در اوقات خارج فصل مجاز ارزش آن در آینده ذخیره می نماید.  اگر ما میوه فروش را برای گرفتن قیمت گزا

 حکم شرعی که "مال عبارت است از هر آن چیزیکه طبیعت انسان به آن میالن داشته می شماریم، پس اگر 

خار )ذخیره نمودن( آن تا وقت ضرورت ممکن باشد. خواه منقول باشد یا غیر منقول") ر (، و آنچه که د4باشد، و ا ذد 

قبول نماییم، چرا کسانی را که در یک جامعۀ مواجه به انفلیشن به دیگران  (جنسل )مامن حیث پول  را باال گفته آمد، 

 پول قرض میدهند، نیز به عین دلیل برای گرفتن کرایۀ پول خود مجاز ندانیم؟

 بانک های ال ربا

که درین  های موجود و هم عده ای با بوجود آمدن پندار و امکانات "بانکداری اسالمی یا الربا"، یک عده از بانک

 و تریلیونامروز یک مبلغ د -که برای اکثر مسمانان خیلی دلنشین میباشد  -راستا نو وارد بودند، با استفاده از نام الربا 

اینها در ظاهر ازیک طرزالعمل . باشد را در اختیار خود گرفته اند که معادل یک فیصد کل سرمایۀ جهانی می یدالر

پیروی می نمایند و آن چنین است که شخصی پول خود را  - که در باال یاد کردیم – هنام مضاربه معامالتی اسالمی ب

کار ه به شخص دوم می سپارد تا دومی آن را برای خرید و فروش امتعه، یا فراهم آوری خدمات یا تولید اجناس ب

ی آن مأمور شده اندازد. مفاد حاصله ازین نوع معامالت متناسب به مشقت متصور در اموری که شخص دوم برایب

 :نماییمتقسیم می توانیم به سه دسته ها را  از نظر فعالیت این بانکاگردد.  است بین هر دو تقسیم می

را در یک محل نگهداری می نمایند.  این عمل در  "ال ربا"هایی که پول بانکداری سود آور و بانکداری  اول :  بانک

عنی مال . ی"ال تَبَِدلوا اَلَخبیَث بِالَطیِب"میباشد که می فرمایند  النساء آیۀ مبارکۀ دوم سورۀواقع در تعارض با روحیۀ 

در  را گرفته وپاک  ها در وقت تحویل گرفتن از مسلمانان پول نا پاک را با حالل بدل ننمایید. چون این نوع بانک
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 ری، هیچ نوعتتوسط مش نمایند، لهذا در وقت پس گرفتن پول یا مفاد آن خزانۀ مشترک با پول نا پاک ذخیره می

 .آنها پرداخته میشودبه پاک وجود ندارد که پول  ضمانتی

 هم یک نمایند. ولی باز را از بانکداری سود آور جدا ذخیره می "ال ربا"بانکداری ناشی از دوم : بانکهایی که پول 

ا پول حالل خود در واقع م است. یعنی مسلمان آگاهانه یا غیر آگاهانه با یک مؤسسه ای شریک گردیده که سود خور

 .یمتا دار چند بانک نوع دو ازین خود کشور در ما میباشد. خوری از مشاغل او سود یکه یک سپاریمرا بیک شخصی می

و اسالمی معرفی نموده اند.  این ها خالف آنچه در تعریف معامالت  "الربا"سوم :  آن عده که تنها خود را بانک 

( گفته شد، خود شان به خرید و فروش اجناس )تجارت(، فراهم آوری خدمات یا صنایع مبادرت نمی همجوز )مضارب

کمیشن کار در اختیار مؤسساتی که بزعم خود شان صاحب اهلیت و  به صفت یکنمایند، بلکه پول بدست آمده را 

ه به باشند ک آیا از مؤسساتی میثانوی باشند می سپارند. درین جا بعضاً معلوم نیست که همین مؤسسات  اعتبار می

ثالً در تدویر امور مفراهم آوری خدمات و محصوالتی که در شرع اسالم منع قرار داده شده، فعالیت دارند یا خیر؟ 

فحشاء، قمار خانه ها، تولید و تجارت مواد خوراکۀ حرام و ادارۀ جنگ های نیابتی و غیره.  از جمله، کمپنی )نستله( 

باشد، در زمرۀ تولیداتش شراب و  معظم ترین کمپنی های جهان در امور تولید مواد خوراکه می سویسی که یکی از

گوشت حیوانات بدون ذبح اسالمی و گوشت خوک را نیز دارد. اما اکثریت قاطع مسلمانان حوصله، فهم یا امکانات 

 .این را ندارند که درین مورد تحقیق الزم بنمایند

  ُخدعات بانکهای ال ربا

معامالت سود آور نمود. برای  رحوم آیت هللا خمینی همین که قدرت سیاسی را در ایران بدست گرفت، امر به منعم

، چه غیر آن، بدون داشتن یک بانک دولتی کاری از پیش برده نمی سالمی ا عرض نمودند که یک کشور، چهشان 

را از طریق فرق بین دادن  همصرف برق، وغیراز قبیل معاشات، کرایه  –ها تمویل مصارف خود  تواند. و هم بانک

قرضه به دیگران با ربح )سود( بلند، و قرضه گرفتن پول از دیگران با ربح پایین بدست می آورند.  و اگر قرار باشد 

بگذاریم. باآلخره  [بانک مال نصرالدین]نام شان را  ها به مردم بدون اخذ سود پول قرض بدهند، باید که همین بانک

برین رفت که یک بانک اسالمی می تواند به مردم پول به کرایه بدهد و نیز از مردم پول به کرایه بگیرد.  این فتوی 

ما درین جا مالحظه  ،ن بر حذر داشته بود. اماآ در کتاب خود ما را از "موالهم مودودی"درست همان روندیست که 

ا با ر جنس، مشکل خودمال یا ل به حیث وبا شناختن پ –که اهل تشیع باشند  –می کنیم که بیست در صد امت اسالم 

 .ندنمودن مجاز میباشد( حل آ نظر مقررات مذهب شیعه )که اجتهاد در آیت هللا خمینی از ءفتوا

های الربا" رائج است از مراجین میخواهند تا بعد از موافقه در مورد  یک طرز معاملۀ دیگر که در همین "بانک

که با فروشندۀ آن ترتیب نموده را یک توافق نامه ای  –چه منقول باشد یا غیر آن  -خرید اموال مورد ضرورت شان 

رخ ا باالی خریدار به نبه بانک ارائه بدارند. بانک بالنوبه قیمت همان مال را به فروشنده پرداخته و بعداً آنرباشند، 

. فروش میرسانده نماید، ب باالتر، با عالوه نمودن مفاد یا ربح، که شرائط پرداخت آن با مدت قرض گیری فرق می

حاال اگر این روند کار را با اندکی غور تحت مداقه قرار بدهیم، دیده میشود که شخصی برای خرید چیزی به پول 

د.  قرض دهنده هم صرف برای این منظور پول جمع نموده تا بگبرقرض ب ضرورت دارد که باید از شخص دیگری
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ین دو هم لهذا آن را در قبال سود به دیگران بدهد که چنین معاملۀ سود آور را شریعت اسالم منع قرار داده است. 

مقابل ه هم باز طریق کاربرد یک حیله )آن مأمول  اندازند که عین راه میه طرف دست به هم داده و سیستمی را ب

کدام علت  برء حکم شریعت( بدست بیاید.  اما عیب این معامله درین است که اگر مدیون مدتی بعد از تسلیمی جنس بنا

نگردیده و طالب تمدید مدت با تقلیل مبلغ قسط گردد، بانک قیمت نهائی خود غیر مترقب قادر به پرداخت قسط ماهوار 

باشد که  در عصر جاهلیت در شبه جزیرۀ عرب متداول بود، میربائی که  یهبرد. این طور معامالت شب را باال می

 .ن سخن خواهیم زدآ در پایین از

بانک انکشاف اسالمی واقع عربستان سعودی که چند دهه قبل به سرمایۀ همان دولت به منظور معاونت با مسلمانان 

ه ک امروز تنها مصروف دادن قرضمنتهی این بان. ایدنمیاستفاده مکم بضاعت بناء گردیده بود، نیز از همین روند کار 

 .های که اقتصاد پیشرفته تر دارند کار خود را اختصاص داده است، و نه برای رفع احتیاج عوام الناسبدولت

به این معنی که وقتی یکی برای برند.   در کشور پاکستان نیز خدعۀ دیگری بکار می از"بانکهای الربا" ای عده

 مبلغ یک ملیون ونماید، بانک با آنها یک قرار داد به  به آنها مراجعه می – یک ملیون روپیهمثالً  –گرفتن قرضه 

، صرف یک ملیون و یکصد هزار روپیهمی بندند.  اما در واقع به او در قبال یک رسید برای  یکصد هزار روپیه

 .نماید اخذ می هزار روپیهیک ملیون و یکصد پرداخته و در پایان یک سال از وی  یک ملیون روپیه

اعمال شما وابسته  [پیامد]. یعنی (5)"اِنَما ااَلَعماِل بِالنِیاِت"از پیغمبر محبوب اسالم )ص( دو روایت داریم. یکی اینکه 

شود و او کنده چوبی را بر  غرق میکه در آب  کی، شخص دیگری را دیدیه اگر بدین تفصیل کبه نیت شماست. 

خداوند تنها برای  .موجب هالک او گردد،  نموده و آن کنده چوب بسر غریق اصابت نموده نجات وی بسویش پرتاب

ً به عین مطلب بوده و میمجازاتی نیت اولی مکافات میدهد و نه   برای کشتن غریق. حدیث مبارک دوم نیز تقریبا

 .یعنی نیت مسلمان برتر از عمل اوست "نیِت الُمسِلِم َخیٌر  من عمله".فرماید 

دانند که در واقع موضوع از دادن یا گرفتن پول در مقابل  نام اسالمی و این اشخاص میه ها ب این همه بانک

باشد، ولی باز هم با تحریف احکام شریعت معامله را شکل شرعی میدهند.  آنچه که از جنس سود است می

گویند که باز هم در پایان کار ها را همان "حیلۀ شرعی" می اما در قاموس شریعت اسالمی این گونه فعالیت

ویلیم شکسپیر شاعر انگلیسی زبان در چنین موردی گفته است  .غیر از حیله با شریعت چیز دیگری نیسته ب

سازیم، بوی آن فرق نمی کند". شاعر ما نیز بزعم خود همین  مسما" گل گالب را به هر نام دیگری که 

 مطلب را بزبان خود چنین تعبیر نموده است:

 ی شناسمطرز خــرامت م مــن از     که خواهی جامه می پوش    یهر رنگ به

 

                                                           

 ( کتاب صحیح امام ُمسلم )رح( که مورد تأیید امام بُخاری )رح( نیز قرار گرفته است.1حدیث نمبر ) -5

 نشرات گوگل بدست آمده است. ارقام ازاین  -6
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 در عالم غیر اسالمیآور کاربرد معامالت سود 

باشد که مؤسسات بانکداری  زنیم، مراد ما از تمام مناطق مسلمان نشینی می درین مبحث وقتی سخن از عالم اسالم می

 یمؤسسات باشد. در صدر اینها، ن جا روی کار میآ قانوناً در –بصورت کلی یا قسمی  -و معامالت دیگر سود آور

، بانک بین المللی برای اعمار مجدد و (IMF)  از قبیل مؤسسۀ ملل متحد، بانک جهانی، صندوق وجهی بین المللی

، انگلستان، کاناد،  (US/AID) های غنی مثل سازمان کمکی امریکاکشور مؤسسات کمک دهندۀ، (IBRD)  انکشاف

 در قبال یک -چین، جاپان و چندین کشور دیگر قرار دارد. اینها به منظور عمران پروژه های عام المنفعه یا شخصی 

بعض این در قرضه های طویل المدت بیست سال و سی ساله میدهند.  -در صد   3 -2سود بسیار ناچیز مثالً ساالنه 

ود را از دست داده و بخشیده می شوند. درین جا ما مقادیر قروض در ختم کار، سود آنها تحت  تأثیر انفلیشن ارزش خ

 :مساعدت های بعض ازین مؤسسات را در نظر میگیریم

در کل برای کمک به کدام پروژۀ انکشافی خاصی نبوده،  (IMF) قرضه های مؤسسۀ صندوق وجهی بین المللی یا

باشد. مساعدت این  رشد دوامدار و غیره می منظور توازن بیالنس بودجه، استقرار اقتصادی، تولیده بلکه تنها ب

(. در صورت 6سال بود ) 48الی  24بلیون دالر به مدت  98کشور جهان بالغ بر  15تنها به  2017مؤسسه در سال 

 .ها دولت فقیر و نادار جهان با ورشکستی و بربادی مواجه می گردیدده  حالکه تا  نبود چنین یک سهولتی، به یقین

ی بانک های تجارتی، ساختمانی، زراعتی، صناعتی و غیرۀ غیر دولتی نیز در درجۀ دوم برای در جهان امروز

در صد همه  97عمارات نشیمن و مؤسسات بصورت قرضه های سود آور پول می دهند. از جمله، در کشور امریکا 

آباد میگردد.  به عبارۀ  با پول از طریق قرضۀ سود آور -اعم از شخصی، تجارتی یا صناعتی و غیره  –ها  ساختمان

شده  ها دیگر، اگر پای همین نوع قرضه ها در بین نباشد، تنها سه فیصد مردم امریکا صاحب خانه و دیگر ساختمان

توانند.  طرزالعمل این پروسه چنین است که هرشخصی که توان پرداخت برخی )مثالً ده در صد( قیمت مجموعی  می

لغ ماهوار او باشد، مب د، میتواند به اعتبار عائدی که فارغ از پرداخت پول ما یحتاجساختمان دلخواه خود را داشته باش

وع چون درین نبیاورد.بدست با مفاد از یک بانک طویل المدت نود در صد )یا کم و بیش( باقی را به صورت قرضۀ 

ر صاحب خانه و بقیه ها نف در سراسر جهان بلیوناز طریق آن امروز معامالت منفعت جانبین متصور میباشد، 

 .ها، عرادجات، لوازم خانه و غیره میگردند ساختمان

از یک تریلیون و  بیشتر 2017سال  کشور امریکا در با کاربرد چنین یک پروسه ای، مصارف امور ساختمانی در

یک  برقرضه های سود آور باشد، این مبلغ بالغ صد آن از طریق  در 97دالر بوده که اگر  دو صد و سی بلیون

 .بلیون دالر می شودتریلیون و یکصد و نود و سه 

تا امروز برای افغانستان پروژه های متعدد را به ارزش بیشتر از یک هزار ملیون  2017بانک جهانی نیز از سال 

 .باشد دالر در نظر گرفته است که بعض شان سود آور و بقیه بدون سود می
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هایی نیز وجود دارد که  شوند، ارگان یاد می (S&L) نامه دیگر که بها و مؤسسات قرضه دهندۀ  غیر از بانکه ب

شمول کشور ما( فعالیت می نمایند. اینها عبارت ه برای فراهم آوری قرضه های کوچک و آنی در سرتا سر جهان )ب

د وباشند. کسانی که درین شبکه ها عضویت دارند، می توانند از کریدت کارت خ از کمپنی های کریدت کارت می

در بعض ازین کمپنی ها صاحب کارت می تواند در ظرف چند روز  که ندارند استفاده نمایند. نقدی بجای پولی 

محدود، پول قرض ذمت خود را بدون پرداخت سود تادیه نموده، و یا با گذشتن آن موعد، به پرداخت سود تن در دهد. 

تریلیون دالر  20,6وردن اجناس و خدمات مبلغ مصرف جهانی از طریق کریدت کارت برای بدست آ 2016در سال 

های کریدت اینست که صاحب کارت مجبور نیست که برای سفر در داخل یا خارج  بود. مزیت بزرگ کاربرد کارت

 .کشورش با خود پول نقد حمل نماید

 ل تر آف کریدت 

معامالت تجارتی از طریق لتر آف کریدت در اقتصاد جهانی حائر آنفدر اهمیت بسزایی میباشد که جادارد آن را تحت 

عنوان جداگانه ای تحت مداقه قراربدهیم.: تاجری میخواهد جنسی را از یک منبع خارجی یا داخلی خریداری نماید. 

)پروفارمه انوایس( به خریدار می فرستد. درین سند عالوه  بعد از توافق ابتدائی روی قیمت، فروشنده سندی را بنام

بر قیمت و شرائط پرداخت آن، موضوعات دیگر از قبیل بسته بندی، وقت چاالنی و غیره نیز ذکرشده میباشد. خریدار 

، تاین سند را به بانک برده و بانک نظر به اعتباری که برای این تاجر قائل است، در قبال یک فیصدی از کل قیم

پرداخت ما بقی مبلغ را به فروشنده متقبل گردیده، و متن آن را به فروشنده می فرستد. بانک درین سند اطمینان میدهد 

که در صورتی که اموال را به شرائط متذکر در سند پروفارمه انوایس توأم با یک بارنامه )بل آف لیدنگ( بنام خریدار 

نان در مورد توافق جنس فرستادنی با آنچه خریدار فرمایش داده است، آمادۀ حمل نماید، بانک بعد از حصول اطمی

قیمت آن را به فروشنده خواهد پرداخت. در نهایت بانک سود خود را روی پولی که از تاریخ پرداخت به فروشنده تا 

ه رین معامله چزمانی که خریدار مبلغ ذمت خود را تصفیه نماید، با اصل مبلغ محاسبه می نماید . حال ببینیم که د

 متصور می باشد.  –و در پایان کار به اقتصاد کشورش  –فوائدی به تاجر وارد کننده 

تاجر با پرداخت برخی از کل قیمت، یا حتی بدون آن، مالک جنس گردیده و حتی در بعض حاالت میتواند قبل  .1

ری  فروخته و با پرداخت قرض ازین که مال را در تصرف خود داشته باشد، با دریافت پول پیشکی آن رابه دیگ

 بانک مبلغ، سود را تقلیل داده یا به صفر برساند.

بجای اینکه تاجر شخصاً برای اطمئنان ازینکه جنس تهیه شده مورد قبول او میباشد به کشور خارجی سفر  .2

 نماید، بانک معامله دار خارجی این وظیفه را به عهده میگیرد.

نهاد انسانها، متشبثین را وا میدارد تا فعالیت خود را اعم از تجارت، خصیصۀ آز و عدم قناعت  موجود در  .3

صنعت یا فرا آوردن خدمات هرچه بیشتر توسعه بدهد. این روند بالنوبه و خواهی نخواهی موجب تزئید کار یابی می 

 گردد.

مه اکثراً کمتر از یک پروسۀ بیتاجر هم چنان میتواند که مال التجارۀ خود را در قبال خطرات راه بیمه نماید.   .4

در صد قیمت مجموعی جنس را بر تمام شد آن افزوده و موجب رفع خسارۀ کلی یا جرئی به مالک آن می گردد. 

 اما شریعت اسالمی این عمل را به دلیل اینکه بیمه نوعی از قمار میباشد، منع قرار داده است.    



  
 

 

 13از 9

)عربستان قبل از اسالم( این بود که قرضه به  در عهد جاهلیتهای مروج یکی از خواص بس خطرناک قرضه 

قادر قرض خود به اداء شد. در پایان یکسال اگر همین مدیون  برای مدت یکسال داده میبدون سود  ،شخص محتاج

کرار ت همین منوال باه دو برابر می ساخت. این مبلغ بمدت برای یکسال دیگر دائن مبلغ ذمت او را با تمدید  نمی شد،

هر سال دو برابر شده میرفت تا اینکه خود مدیون با اهل وعیالش به غالمی دائن در می آمد. همین روند را خداوند 

با به شرح ذیل منع قرار داده است:  سورۀ آل عمران130آیۀ مبارکۀ )ج( در  "یا اَیها الَذین آمنوا ال َتأُکلو الر 

ُف َو اتَقوهللاَ لَعَلَُکم تُفلُ  ای کسانی که ایمان آورده اید سود دو چند و چهار چند نخورید.  حون".اَضعافاً ُمضاع 

 .و از خداوند بترسید تا باشد که رستگار شوید

به استناد تاریخ اسالم از بعثت آنحضرت )ص( و دورۀ خلفای راشدین الی اخیر مرحلۀ توسعۀ قلمرو اسالمی از طریق 

نمایند  ای مختلف از قبیل مالیه، محصول، فیس و غیره اخذ مینام هه ها از مردم ب جنگ، عوارضی که امروز دولت

وجود نداشت.  اما ما امروز به این دلیل تاریخی )سنت پیغمبر اسالم( نمی توانیم از رواج یا پرداخت آنها جلوگیری 

 حات اسالمیخورد. و دیگر اینکه در برهۀ فتو ها برهم می کنیم. برای آنکه اوالً در فقدان این عوارض شیرازۀ دولت

یک تکس من که با گرفتن  -نیز عالوتاً از راه اخذ جزیه د ها عاز درک ولجه )غنیمت(، و ب عوائد دولت بدواً تنها

 بردند تأمین می از کافران و مشرکینی که با حفظ عقائد دینی خود در قلمرو اسالمی بسر میحیث "حق الحفاظه" 

، جریمه نیز اخذ میگردد. بوقت آن است که از عدم پرداخت اصل وجه اما در تمام ممالک جهان قاعده چنین -گردید 

 پرداختاول باید ، در اخیرسال  شدابما اگر در اول سال یکصد افغانی به شرکت برق مقروض  "احمد خان"مثالً همان 

در اخیر سال دوم باید همان ده درصد  آن را با ده در صد جریمه نیز متقبل گردیده و یکصد و ده افغانی بپردازد. 

افغانی بپرازد.  این روند اگر برای  یکصد و بیست و یکجریمه را برای یکصد و ده افغانی و در سال سوم برای 

  .دو برابر میشود "احمد خان"هفت سال متواتر دوام نماید، مبلغ ذمت 

ه خداوند )ج( در آیات مختلف قرآن مجید در منع ربا ر کردم که روند آن با آنچه ککاین داستان خیالی را بدان جهت ذ

ن انگشت اعتراض نگذاشته آ هیچ فقیه و عالم دین بر -اقالً در کشور ما  –ذکر نموده شباهت تام دارد. ولی تا کنون 

به پرداخت پول مصرف برقش نمی هیچ گاه حاضر  "احمد خان"، ر چنین قاعده ای وجود نداشت باشدگزیرا ا . است

. این موضوع نیز مثل داستان شاخص قرار دادن نرخ طال که در باال ذکر نمودم از بین رفتنی نبوده و دلیل آن گردد

 .کنند نام "جبر تاریخ" یاد میه را ب

ن هراس داشته آ از همان آغاز در تاریخ صدر اسالم کدام بدعت یا پدیدۀ جدید نبوده که ما از درجبر تاریخ در واقع 

 :ثال، سه داستان را از حضرت خلیفۀ ثانی عمر )رض( روایت نموده اندم تربصو.  باشیم

که از بزرگان قریش بوده و تا  –حین فتح مکه در سال هفتم هجری، آنحضرت )ص( مصمم بودند که ابو سفیان را  .1

نمود تا برای به او امر د )ج( شدیداً مجازات نماید. اما خداون –آن زمان از مخالفین سر سخت مسلمانان شمرده میشد 

معاش مستمری مقرر نماید.  همین معاش در عهد  -بعد از ایمان آوردن شان  -بزرگان قریش یک عده از  جلب الفت

خالفت حضرت ابوبکر صدیق )رض( تا زمانی که حضرت عمر )رض( زمام خالفت را بدست گرفت به ابو سفیان 

نع پرداخت این معاش بود.  وقتی ابو سفیان برین حرکت پرداخته می شد. اما از اولین کار های خلیفۀ ثانی یکی م

سورۀ  60)نمبر  یا مؤتَِلفةُ القُلوب آیۀ رئافةُ القلوبخلیفه به دلیل اینکه پرداخت معاش او به نص قرآنی موسوم به 
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ن یثابت است، اعتراض نمود، حضرت خلیفه با شمشیر برهنۀ در خطاب به او گفت "اگر ایمان آوردن تو بد التوبه(

خاطر این معاش است، بگو تا همین حاال گردنت را بزنم.  در غیر آن تو بر آنانیکه با تصدیق قلبی دین ه اسالم ب

 اری".اسالم را قبول نموده اند کدام فرقی ند

بار دیگر شخصی بحضور شان عارض شد که چند نفر غالمان حبشی شتر او را دزدیده و گوشت آن را خورده اند.   .2

که چند روز در صحرا راه را گم کرده بودند و باآلخره نمودند از غالمان جویای حال شد، آنها عرض وقتی خلیفه 

حکم ید بکه باوقتی این شتر بی صاحب را یافتند، از فرط گرسنگی مجبور شدند تا به این عمل تن بدهند. در حالی 

 .یب خود پرداختجتاوان شتر را از  ، خلیفه آنان را عفو نموده وه میشدمتن صریح قرآنی دست  سارقین برید

گی دارد و معاشی که کارفرمایش رجرم دزدی آوردند. او به خلیفه گفت که عایلۀ بزه پیر مردی را بحضور خلیفه ب .3

ن آ کار فرما را بحضور خود خواسته و بعد از نماید. خلیفهحتی تکافوی اعاشۀ خانواده اش را نمی  ،به او می پردازد

معاش پیرمرد را دو چندان بپردازد، به او گوشزد نمود که اگر این شخص بار دیگر من بعد د تا که به او امر نمو

 .، دست خودش )کار فرما( را خواهد بریددست به سرقت زد

سورۀ محمد  24این بود چند نمونه از جبر تاریخ در زمان حضرت خلیفۀ ثانی )رض( که ممکن سائقۀ او آیۀ مبارکۀ 

ند؟ قرآن تدبیر نمی کن [فرموده های]یعنی چرا در  "اَفاَل یَتََدبِروَن القُرآن؟ اَم َعلی قُلوٍب اَقفالَها؟"باشد که می فرماید. 

  اند؟های شان قفل انداخته  آیا بر قلب

خاری )رح( از حضرت پیغمبر اسالم )ص( سلم )رح( و هم چنان صحیح بُ کتاب احادیث مُ  44/ 5در حدیث نمبر 

طال به طال، نقره به نقره، گندم به گندم، جو به جو، خرما به   ربا در شش چیز حرام است:روایت شده است که "

مبادله شوند. در صورتی که مختلف الجنس خرما و نمک به نمک. باید مثل هم و بطور مساوی و دست بدست 

نیزدر تأیید همین مطلب میگوید که "نقود  االحکام ( مجلة130)مادۀ  باشند، هر طوری که دل تان بخواهد معامله کنید".

 د:رک چند نکته را بر ما روشن میسازپس این حدیث مباجمع نقد بوده و عبارت از طال و نقره می باشد". 

 1-  آن تنها در مورد شش قلم اجناس است که از جمله، چهار تای آن مواد خوراکه بوده و شامل اینکه حکم منع

 .سیب و ناک نمی گرددلوبیا و  نوع مواد دیگر حتی هزاران 

 2-  غیر از ه باشد، میدانیم که در صدر اسالم ب آنهادر مورد طال و نقره اگر مراد از ذکر آنها تنها از جنسیت

همین دو، سکه های فلزی دیکر مثل مس و برنج نیر مروج بود. و بالعکس اگر مراد از تمام انواع پول مروج می 

 مینه.  در حالی که چنین نبوده و بر مبناء نمودندمی  اکتفابه لفظ پول باید جناب شان بود، باید بجای ذکر طال و نقره، 

تابع حکم ممنوعیت ربا نمی گردد. مخصوصاً امروز که در سر تا سر حدیث مبارک معامالت با پول مسی و برنجی 

برای خرید گوشت و ترکاری بکار نمی برد، بلکه طوری که در باال گفته آمد، را نقره  طال وسکۀ دنیا دیگر کسی 

نیز همین مطلب  مجلة االحکام( 126که مادۀ ) باشد ذخیرۀ انها تنها و تنها به امید بلند رفتن ارزش آنها در آینده می

. از جانب دیگر در دنیای امروزی پول کاغذی و مخصوصاً پالستیکی )کریدت کارت( هم جای را تأیید نموده است

  .درصد سکه های فلزی را گرفته است که در صدر اسالم کسی گمان آن را هم نمی برد 99بیشتر از 

 3- عامالت پولی از طریق کریدت و دبت بانکی از همه مهمتر هم اینکه امروز در دنیای مدرن رقم بزرگتر م

حسابات تجارتی  Xدو شخص حقیقی یا حکمی میباشند که هر کدام شان در بانک   Bو Aو غیره اجراء میگردد. مثالً 
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از باک مذکور میخواهد تا با دبت )وضع( نمودن یکصد هزار دالر از حسابش، همان مبلغ را به A دارند. از جمله 

به دیگری انتقال فزیکی داده  نیز بدون اینکه کدام حبه ای را از یک حساب X کریدت )انتقال( نماید. بانک Bحساب 

نزد خود یا حتی در کدام  Bبه حساب  Aخواهش ه باشد، صرف در صفحۀ کمپیوتری حسابات خود همین مبلغ را ب

یون ها دالر در سرتا سر دنیا رد و بدل میشوند بانک دیگری در آن سر دنیا معامله می نماید. به این صورت روزانه بل

در حالی که بغیر از همان مندرجات صفحات کمپیوتری کدام عمل دیگری یا پول حقیقی در کار نیست. در جایی 

( Aخواندم که با کار برد این سیستم ، مثلی که در مثال خریدن خانه با قرضۀ بانکی شرح دادیم، یک شخص )مثالً 

ت مثال از یکصد هزار دالر، هر بیست هزار آنرا من حیث پیش پرداخت به پنج بانک دیگر پرداخته صوره میتواند ب

ول فزیکی حجم معامالت جهانی را به مقایسۀ وجود پ و از هر کدام هشتاد هزار دالر قرضه بدست بیاورد.  این روند

توانیم چهار نوع معاملۀ تجارتی مروج همچنان با استفاده از متن حدیث شریف فوق ما میهفت برابر بلند میبرد. 

 امروزی ذیل  را مورد مداقه قرار دهیم:

اول: احمد از اکبر ده هزار دالر به قرض میگیرد. شرط اینست که احمد همین مبلغ را به عین سکه بعد از یکسال با 

 هدر کار نبوده، و دالر هم نه ب ده درصد ربح به اکبر بپردازد. در چنین معامله ای اگر چه طال به طال یا نقره به نقره

صورت جنس به قرض داده شده باشد، اما عین سکه به همان سکه بوده و میتواند مورد اعتراض ه صورت پول بلکه ب

 شرعی قرار بگیرد.

دوم: احمد از اکبر ده هزار دالر به قرض میگیرد و این بار شرط آن چنین است که احمد باید در پایان سال قیمت این 

غ دالری را به نرخ روز به افغانی بر عالوۀ ده در صد ربح بپردازد. درین معامله باز هم دالر من حیث جنس بوده مبل

 و معامله نه توسط طال و نقره و یا سکه به عین سکه صورت نگرفته است.

ایان د و باید در پسوم:  احمد از اکبر بیست عدد کمپیوتر را به مبلغ مجموعی بیست هزار دالر به وعدۀ یکساله میخر

دیه نماید.  این معامله چون در اذاء دالر )جنس( صورت گرفته است، ألغ را با ده در صد ربح به اکبر تسال همین مب

حیثیت مالچه )بارتر( را دارد.  و از جانب دیگر اگر دالر را پول بپنداریم، جنس به پول بوده و اکبر شرعاً مستحق 

 ده در صد مفاد میگردد.

: بازهم اکبر همان بیست عدد کمپیوتر را به همان قیمت از اکبر می خرد، اما پرداخت قیمت آن در یکسال بعد چهارم

معادل قیمت عین مارک و مودل کمپوتر بر عالوۀ ده در صد ربح میباشد.  درین معامله اگرچه قیمت خرید معین 

 است، اما قیمت پرداخت یک سال بعد معلوم نیست.

هر چهار نوع معاملۀ فوق، نه پای طال با طال یا نقره با نقره در بین است، و نه از معاملۀ سکه به  می بینیم که در 

 عین سکه یا جنس به عین جنس )که رباء الفضل پنداشته میشود(. پس باید همگی شان دارای مجوز شرعی باشند.

 شرعی" فتوی داده اند که جزئیات آن چنین است: اخیراً علمای دینی پاکستان به اجرای یک نوع معاملۀ جدیدی تحت عنوان "

و یک صد عراده بایسکل را به قیمت ا از "اکبر"که در امثلۀ باال یاد کردیم این بار بایسکل می فروشد.  "احمدی"همان 

ه پارچوی، یک  بدون گرفتن پول از "احمد"نماید. در مقابل آن  خریداری مییکصد دالر )جمعاً ده هزار دالر( فی دانه 

همین مبلغ  شش ماه بعد "اکبر"اما توافق چنین است که صد دانه بایسکل را تسلیم بگیرد. برایش میدهد تا از گدامش یک

بدون آنکه بایسکل ها را تسلیم بگیرد،  "اکبر"حیث مرابحه بپدازد.. اما ه ده هزار دالر را با پنج در صد مفاد آن ب

 .فروخته و قیت آنرا نقداً اخذ میدارد "اکرم"همان پارچه را به قیمت پایانتر باالی 
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بدون انکه اموال را قبض نماید )یعنی بدون رعایت "دست بدست"( مال مختلف الجنس را در  "اکبر"حاال می بینیم که 

صورت غیر مستقیم ده هزار دالر پول قرض گرفته است ه ب "احمد"مقابل )پول نسیه( خریده است، یعنی در واقع از 

بپردازد.  اگر احیاناً طرفین چنین  "احمد"ردیده تا آن را بعد از مدت شش ماه بر عالوۀ پنج فیصد ربح به و حاضر گ

معامله ای به منظور توثیق بیع به کدام محکمۀ شرعی مراجعه نمایند، هر دوی شان مجبور خواهند بود تا در قبال دو 

را تماماً اخذ نموده، و دوم آیا مشتری جنس را کالً تسلیم  سؤال قاضی جواب منفی بدهند. یکی اینکه آیا بایع پول خود

ثیق آن ته از توباطل )غیر شرعی( پنداشگردیده است.  درین صورت قاضی نیز ناگزیر خواهد بود تا این نوع بیع را 

قت . یا هم ایکههردوی شان به دروغ متوسل گردیده و جواب مثبت بدهند.  در صورت اخیر اکبر هر وامتناع نماید

 که خواسته باسد از پرداخت پول بر ذمت خود امتنناع نماید.

ه اجراء نمود "احمد"در جواب میگوید که او یک معاملۀ مختلف الجنس )پول نسیه در قبال بایسکل( را با  "اکبر"اما 

خواسته هر وقت که به او داده است.  وی میتواند  "احمد"است که دلیل قبض جنس توسط او همان پارچه ایست که 

 .انتقال داده است "اکرم"به تصرف خود بیاورد.  اما حال این حق خود را به  باشد توسط آن اجناس را عمالً 

برای مدت معین به او  "اکبر"النوبه مدعی می گردد که چون او جنس )بایسکل( را عمالً در قبال وعدۀ بنیز  "احمد"

حیث مرابحه بر قیمت آن عالوه التجارۀ خود را من لوانم مفاد مافروخته است، لهذا نظر به فتوای موال هم مذکور میت

 نماید.

ً در والیات جنوب غربی( سیستم متفاوتی نیز رائج است:  شخصی به یک فروشندۀ بادام  در کشور ما )مخصوصا

ند از چ قرضۀ )ال ربا( بگیرد. این در حالی که "فروشنده" غیر یکصد هزار افغانیمراجعه مینماید تا از وی مبلغ 

مشت نمونه از چند نوع بادام، دیگر چیزی در اختیار ندارد. همین فروشنده به وی یک صد و ده کیلو بادام را به نرخ 

ار قیمت آن را یک سال بعد بپردازد.  خرید یکصد و ده هزار افغانییک هزار افغانی فی کیلو پیشنهاد مینماید تا مبلغ 

کصد ی، بدون تسلیمی یا روئیت اصل کل مبیعه، آنرا فی المجلس پس به مبلغ بعد از  اینکه معامله را تسجیل نمود

یکسال،  مدت باالی همان فروشنده فروخته و از وی یکصد هزار افغانی نقد می ستاند. فروشنده نیز بعد از هزار افغانی

ده در صد سود آن اخذ می و بدل شدن مبیعه پرداخته است، بر عالوۀ  یعنی پولی که بدون رد یکصد وده هزار افغانی

 نماید.

ن نوع معامله به این دلیل جواز ندارد که اوالً هر دو فروشنده مالی را که در تصرف خود نداشتند فروخته اند. و ای

 ثانیاً بین عاقدین بغیر از پول چیز دیکری رد و بدل نگردید .اما در نتیجه، یکی از آنها بر دیگری تفضیل یافت.        

نیز ما تمام آنچه را که در صدر اسالم رائج بوده لفظ باللفظ بکار ببندیم،  حاضر ن باشد که در عصریچن اگر قرار

 تکلیف چند مورد آتی که منحیث نمونه ذکر میگردد چه میشود:

و غیره صورت بگیرد یا با تیر، کمان، نیزه و  سالح مورد استفاده در جنگ آیا با کالشنیکوف، راکت، طیاره .1

 سپر؟

 اسپ و خر سوار شویم؟ استفاده از وسائل مدرن حمل و نقل شرعاً جائز است، یا باید تنها بر شتر، آیا .2

در دور از محل بود و باش خود سفر کند تا به حکم قامروز بین عالمان دین در مورد اینکه یک شخص باید چ .3

معاف گردد. متن آیۀ مذکور قرار  قرآن مجید مسافر شمرده شده و از گرفتن روزه در حین سفر سورۀ البقر 184آیۀ 

" یعنی از میان شما آنان که مریض یا ... ... فََمن کاَن ِمنُکم َمریٌض اَو َعلی َسَفٍر فَِعَدةُ ِمن اَیاٍم اَُخرَ ذیل میباشد: " 
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بهر  رامسافر میباشند، پس تالفی آن را در روز های بعد بعمل بیاورند.  اما طی نمودن پیادۀ یک مسافۀ دو هفته ای 

صورتی که بگیریم مشمول این حکم می گردد. در حالی که امروز طی همین مسافه در ظرف بیست دقیقه با طیاره 

ممکن گردیده است. پس درین مورد ما دو راه  را در پیش داریم: یکی اینکه با اتکاء به تفسیر لفظ باللفظ به حیلۀ 

نیز اختیار روزه خوردن را داریم، یا قبول کنیم که مراد از  شرعی متوسل گردیده و بگوییم که در حین سفر با طیاره

کاربرد لفظ "سفر" در آیۀ مذکور عبارت از مشقت هاییست که در چهارده قرن پیش توأم با سفر بوده و امروز دیگر 

 در سفر هوائی وجود ندارند. این یک نمونۀ بارزی از "تدبیر در قرآن" است که در باال ذکر نمودیم.

اروق )ض( بودند که تحت فحضرت عمر ن حیات حضرت سرور کائنات قاضی اول دولت اسالمی در زما .4

حکم آیات قرآنی، تسجیل معامالت خرید و فروش بین دو نفر به حضور دو نفر شاهد صورت می ه قیادت او و ب

 کر مشخصات تذکرهن زمان از قبالۀ چاپی مجهز به عکس بایع و مشتری، ذآ گرفت. به دالئل واضح می دانیم که در

و و لزوم نشان انگشت هر کدام شان خبری نبود. )حتی در سلطۀ طالبان نیز همین روند ساده در بعض والیات کشور 

ان ر افغانستما نافذ گردیده بود(. پس به دالئل واضح تر قیاس کرده می توانیم که اگر چنین یک روند امروز هم د

 ا ببار خواهد آورد.گمی بی پایانی رجاری گردد، چه یک سردر

در پایان این گفتار سؤالی که مطرح میگردد اینست که آیا از نظر شما برای دول فقیر دنیای اسالم )بشمول افغانستان( 

الزم  است که از بعضی از چنین لقمه های چربی  که وجود سود در آنها سؤال بر انگیز است، صرف نظر نماید یا 

 خیر؟

"الربا" به این عقیده اند که اگر این سیستم اقتصادی در جهان سرتاسری گردد، موجب فقدان هواداران سر سپردۀ سیستم 

انفلیشن، بیکاری، فقر و استعمار اقتصادی خواهد شد.  غافل ازینکه با از بین رفتن سود مؤسسات کمکی سود آور که 

مشتی از خروار آنرا ِمن حیث نمونه  که -با سرمایه های نه صفری و دوازده صفری )یعنی بلیون و تریلیون دالری( 

فلج گردیده و اقتصاد جهانی زیر سایۀ چنان یک رکودی قرار خواهد گرفت که حافظۀ این کرۀ  –در باال ذکر نمودیم 

خاکی از ذکر مثل آن عاجز خواهد بود. در پایان کار، حملۀ اول این بالی عظیم متوجه پیکر دنیای سوم )فقیر( خواهد 

 .فوس آنرا مسلمانان تشکیل می دهند. والسالم و هللا یاوربود که اکثر ن
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