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 9/5/9399: تاریخ    74جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

بزرگ انسانها را دچار خسارتهای  ،است. ربا در یک فرایند تصاعدی اما ربا را حرام کرده خدا بيع را حالل کرده

را در یک زمان معين ندارد و فرد  قدرت برگرداندن اصل پول فردآید که  جایی پيش میدر وال ربا مکند. مع اقتصادی می

برگردانده شود و در طول زمان چند برابر یا کمی بيشتر از اصل در طول زمان  تاخواهد اقساطی کند  قرض دهنده می

ای از جانب  هر کسی موعظه «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ» فرماید: بعد خدا می ، این ضرر دارد.پس بگيرد را پول

 آنچه از گذشته از ربا به او رسيده مال خودش «فَلَهُ مَا سَلَفَ»و دست از ربا برداشت،  «فَانْتَهَى»پروردگارش به او رسيد 

، حتی بخشيده گرفت جبران آن را خدا خودش به عهده گرفت و الّا اگر خدا جبرانش را به عهده نمی «وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ»

اما اگر کسی  «وَمَنْ عَادَ»کند.  ممکن بود آثار بد وضعی برای این فرد باقی بماند ولی خدا جبران می «ما سَلَف»شدن 

آنها جهنميانی هستند  «ئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَفَأُولَ»بخواهد همچنان ادامه دهد  وبرگردد به این رفتار زشت 

خواهم به شکل  می برای برخی سوال برانگيز شده بود که دادمکه در آن جاودانه هستند. در جلسه قبل توضيحاتی 

 بندی شده بخشی از توضيحات را تکرار کنم: جمع

کنی، این معروف  ست، یکبار شما عين مالت را انفاق میهای انفاق فی سبيل اهلل ا قرض دادن یکی از شاخه

، بتوانند ه کننداددهی تا از منافعش در یک مدتی استف است به صدقه دادن. یکبار آن را در اختيار دیگران قرار می

؟ چون مشکالتشان را برطرف کنند بعد اصل مال را به شما برگردانند. این هم از مصادیق انفاق فی سبيل اهلل است. چرا

توانستم از آن سودی بدست آورم، ولی من از این سود و منافعی که ممکن بود بدستم  اگر اصل مال دست خودم بود می

به کسی تا مشکلش را با آن حل کند، بعدا اصل مال را به من برگرداند. پس بياید، صرف نظر کردم، اصل مال را دادم 

کنم و یک  در کار قرار دهم، یک سودی به من برسد بابت کاری که می من پولت رااما اگر انفاق فی سيبل اهلل است، 

نوعی  یا مضاربه یا مزارعه یا مساقات یا .... معامله است ای که داری. اینجا صحبت از سودی هم به تو برسد بابت سرمایه

تر از  يرد. اینجا اگر اضافهگ دهم تا سود کنم. نوعی شراکت شکل می افتد یعنی پولم را در کاری قرار می معامله اتفاق می

 اصل مال بگيرم، اسمش ربا نيست بلکه سود سرمایه خودم است. البته اینجا هم باید طبق ضوابط دینی این کار انجام

در دوران ما مشکلی وجود دارد به نام افت ارزش پول که زایيده مفهومی به نام پول اعتباری است. پول تا یک . شود

دادند  وجه رایج معامالتی در بازار مردم بود. طال می طال و نقره به عنوان مسکوکات؛است یعنی  زمانی ارزش ذاتی داشته

؛ طال و نقره وجه معامالتی بود گرفتند. تا زمانيکه خود نقدین دادند و کاالیی را می خریدند، نقره می و کاالیی را می

، نقدین را در رفت بعد به تدریج بشر به سمت حواله هااز یک تاریخی به  عنوان افت ارزش پول وجود نداشت. معنایی به

از آن زمان به بعد مردم . شد گذاشتند برایش حواله صادر کردند که پول رایج امروز صندوق و انبارها و خزانه ها گاو

ای  یک سکهاش  برای معامالت به هم سکه و نقره ندادند، حواله ها را رد و بدل کردند به هوای اینکه این حواله پشتوانه

هایی که پشتوانه  . حواله های جعلی صادر شد، حوالهدر طول زمان این پشتوانه ضعيف شد، کمرنگ شدهست، اما 

های اعتباری در بانکها و در  نداشت صادر شد. به اعتبار آینده و... صادر شد به جایی رسيد که معادل این حواله

. اسم این مفهوم ذاتی وجود نداشت. فاصله پيدا کرد حواله با اصل پول های دولتی و غير دولتی طال و نقره و ارزش خزانه
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دادن عين آن قرض، صدق  ،بعد از طی این زمانده باشی و زمان بر آن گذشته باشد، . وقتی قرضی به کسی دا.شد تورم.

اش بوده  ن مهریهطرف رفته همسر اختيار کرده، شش هزار توما. مثال: بر این که شما ادای دِین کرده باشی کندمی ن

االن بخواهد  !هندد یدادند االن با شش هزار تومان یک پفک م است. آن موقع شش هزار تومان یک قباله زمين می

کنند، باید هم معادل سازی کنند و الّا  معادل سازی میکند؟  همان شش هزار تومان را بدهد هيچ عقلی قبول می

بزند. باید معادل شود تا من بتوانم ادای دِین کنم. یکی از مراجع فتوا  خورد. اسالم نيامده به کسی خسارت خسارت می

. اگر ما مقلد آنهایی باشيم که فتوا دادند که اگر ادای دِین صدق نکند باید معادل سازی شود. بعضی ها هم فتوا ندادند

دهم  ین ده ميليونی که االن میگویم خودتان از همان اول معادل سازی کنيد. بگویيد من ا چه کار کنيم؟ من می ندادند

گردانی یک سکه بده. اگر سکه شده سه ميليون به نفع تو، اگر شده بيست  معادل یک سکه است روزی که به من برمی

کم  مالشخسارت غير از ضرر است. خسارت یعنی از اصل شود.  تومان، یک سکه به من بده. من کار ندارم سکه چند می

دهد سال بعد یک کيسه  خواهم. کسی که امروز یک کيسه برنج می سود نکند. من سود نمیکند با اینکه  شود فرق می

افت سی هزار تومان. این اسمش سود نيست. گيرد سود کرده است؟ حاال پارسال هفت تومان بوده و امسال  برنج می

م نکند کسی که گرفته مرتکب ارزش پول است. همانطور که ما نگرانيم نکند ربا باشد، از آن طرف هم باید نگران باشي

اش چی؟ یک کيسه برنج گرفته نصفش را پس  ربا شده باشد. چرا؟ چون پولی گرفته ولی نصفش را برگردانده، بقيه

در قرض گيرنده مشکل نيست که بخواهد کمتر از   داده، نصف دیگرش چی؟ فقط در جانب قرض دهنده مشکل است؟

دهد دنبال منفعت نباید  ، از قرضی که میقرض دهندهر هر دو مشکل است. آنچه قرض گرفته به دیگران برگرداند؟ د

باشد، منفعت اقتصادی اگر باشد ربا است اما جبران افت ارزش پول از طریق معادل سازی قرض با طال یا نقره یا چيزی 

 که ارزش عينی  یا ذاتی دارد، اسمش منفعت گرفتن نيست. اسمش حفظ ارزش اصل پول است. 

کنی  دهد. تو فکر می کند، ربا را به سمت تباهی سوق می خدا ربا را محو می «یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ»

من یک سکه دادم  ،برد یک سکه دادی دو سکه پس گرفتی. آن یک سکه اضافی را خدا به محاق می منفعت گرفتی،

اش  فرماید: من ضایع کنم نفع است، خدا می گيرم خيال می ه می، آن یک سکه اضافی کگيرم قرض، دو سکه پس می

 ض کن مدل ماشينت را باالتر بردی،بينی، شاید در این دنيا با این یک سکه رفتی فر از این یک سکه خير نمی کنم، می

شت قدرت باالخره انسان در همين دنيا در م شود، لی بدان به نفع تو تمام نمیرفاهيات مادی ات را بيشتر کردی، و

گذارم خير  من نمی فرماید، ار او هستيد، این خدا میخداست، خدایی که عالم در اختيار اوست، تو و اموال تو در اختي

 شنقطه مقابلدر این فایده ای به حالت نخواهد داشت، « یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا»شود،  این یک سکه اضافی را ببينی، این می

دهد، در حقيقت به  خدا رشد می به شکل عمومی  را صدقات. دهد می رشد خدا را صدقه حاليکه رد «وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ»

توانستم به دست بياورم، چشم پوشی کردم، همين را خدا  اندازه یک سکه اینجا انفاق کردم، یعنی از یک سودی که می

دهم، هر آنچه را که کسی در  بالعوض را رشد می خواهد بفرماید فقط پول نمی« وَیُرْبِی الصَّدَقَاتِ»دهد، پس در  رشد می

توانست به دست بياورد ولی از  منفعتی را که می به دست آورده است انفاق کند، چه راه خدا انفاق  کند، چه پولی را که

و خدا « فَّارٍ أَثِيمٍوَاللَّهُ لَا یُحِبُّ کُلَّ کَ ....»دهد،  آن چشم پوشی کرد، اینها همه مصداق صدقه است، اینها را خدا رشد می

شود رباخور، آن که دارد با ربا خوری به دنبال  هيچ ناسپاس گناهکاری را دوست ندارد، حاال اینجا ناسپاس گناهکار می

 ميکند.  رود، گویا اعتماد ندارد که خدا برای او جبران منفعت می
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های شایسته عمل کردند،  به برنامه« وا الصَّالِحَاتِوَعَمِلُ»ایمان آوردند « آمَنُوا»همانا کسانی که « إِنَّ الَّذِینَ»

عمل، هم اعتقاد، « وَعَمِلُوا»اعتقاد، « آمَنُوا»و زکات را دادند، ببينيد، « وَآتَوُا الزَّکَاةَ»نماز را به پا داشتند، « وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ»

یکی مسئله ارتباط با خدا، یکی مسئله خدمت به « تَوُا الزَّکَاةَوَآ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ»هم عمل، حاال به دو تا عمل اشاره کرد، 

وَلَا هُمْ  وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ»اینها  است،« وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»ذیل  ،خلق خدا، این دو تا عمل محوری

گردند، آیه بعدی نشان  ها خوفی وجود ندارد، و محزون نمیاجرشان پيش پروردگار محفوظ است، و برای آن «یَحْزَنُونَ

خواهد بفرماید،  دهد که هنوز از بحث ربا خارج نشدیم، پس این آیه در دل بحث ربا مطرح شده است، خدا می می

و  های شایسته است، اقامه نماز جامعه ایمانی، عملش طبق برنامه نی هم خوانی ندارد.فرهنگ ربا، با فرهنگ جامعه ایما

تابد،  ربا را برنمی ،ار چوب، این ساختارور کار او به شکل جدی هست، این چایتای زکات به منظور فقر زدایی در دست

اگر مومن هستی، باید اهل عمل باشی، اگر اهل عمل هستی، باید اهل اقامه نماز و ایتای زکات باشی، نه اهل ربا 

این آدم حاضر  آیا، کند می پرداخت برای حل مشکالت مردم ش رادهد، یعنی اضافه سود مال می خوردن، کسی که زکات

 قطعاً نه.به زمين بزند،  شود بياید از این طرف مردم را با یک سود حرامی  می

تقوای الهی « اتَّقُوا اللَّهَ»با شما هستم، آی مومنان  کسانی که این فرهنگ را پذیرفتيد،حاال ای مومنان، ای 

اگر قبالً هم شما به کسی پول دادی،  ز ربا باقی مانده است، ترک کنيد،و آنچه را ا« مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَاوَذَرُوا »پيشه کنيد، 

وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ »خواستی بگيری، صرف نظر کن،  گيری، دیگر از ما بقی ربایی که از او می االن داری از او سود می

حاال اگر در گذشته، تا قبل از اینکه ربا حرام بشود یک « فَلَهُ مَا سَلَفَ»ود، این تکمله همان حرفی است که فرم «الرِّبَا

 اما از این به بعد دیگر نگيرید. چيزهایی کسانی گرفتند، خب آن تمام،

خوری بر ، اگر دست از ربا«وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا»اگر کاری را که خدا فرمود، انجام ندادید،  «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا»

، چقدر مسئله اقدام کرده اید با خدا و رسولش پس آگاه باشيد به جنگ« فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»نداشتيد، 

ل قسط و عدل است، سنگين شد، چون اصالً خدا و پيامبر آمده اند برای برپایی قسط و عدل، ربا درست در نقطه مقاب

گنجی که هيچ، در  ارچوب طراحی شده خدا و رسول نمیرر زدن آشکار قطعاً در چشما با ضبعد  ظلم آشکار است،

چرا باید هنوز اینقدر در مسئله ربا ابهامات وجود داشته باشد، در مسئله .گيری، این جنگ است  مقابلش قرار می

کوتاهی کرده است،  بانکداری ابهامات وجود داشته باشد، هر کس در این زمينه مسئوليت داشته و در مسئوليت خودش

کردند،  هایی که باید به موقع مطالعه می باید در پيشگاه خدا جواب بدهد، اقتصاد دانانی که کار دستشان بوده، حوزوی

توانستند فتوای متناسب با آن را مطرح بکنند، مشکل ربا در  به تناسب روز و اقتصاد روز، و مدل اقتصاد جهانی می

چرا االن باید بعد از گذشت بيش از چهل سال، تازه از  !شود بگویيم الینحل است؟ مگر مید، حل بشو  های اسالمی بانک

شود حرام  ها ربوی هستند، سودهایی که گرفته می گوشه و کنار صداهایی بلند بشود، که مردم را نگران کند، که بانک

ن بشود، ما اینجاها متاسفانه کم اگر حرام است جلویش گرفته شود، اگر حرام نيست تبيين بشود، ضوابطش روش ،است

شود شوخی گرفت. لذا بر هر کسی که بتواند برای حل مسائل  را نمی« فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»کار کردیم، 

کار  اسالم و جریان دادن نگاه اسالم، اقتصادی در شرایط کنونی جهانی که بسيار پيچيده شده است، و برای درک نگاه

خواهيم مشکل حل بشود، در حالی که بخشی از  های سطحی می دام با حرفم صی انجام بدهد، واجب کفایی است،صتخ

و اگر توبه کردی  «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا»، «وَإِنْ تُبْتُمْ»این مشکل سطحی نيست، عمقی و ساختاری است، باید حل بشود. 

م از اصل سرمایه يخواهيم بگوی آقا اصل سرمایه تان مال شماست، ما نمی« مْفَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُ»دست از ربا برداشتيد، 
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نه ظلم بکنيد، نه ظلم « لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»تان هم باید صرف نظر کنيد، نخير، چرا که فرهنگ اسالم این است: 

  .ضرر بشو، آقا اصل مالت مال خودت نه ضرر بزن، نه متحمل« الضرر و ال ضرار»بپذیرید، 

منتظر بمانی، « فَنَظِرَةٌ» ،«فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ»تواند اصل مالت را االن به تو برگرداند،  نمی «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ»

یعنی یسر، یعنی برایش آسان « مَيْسَرَةٍ»سد، تا وقتی که از عسر در بياید، به یسر بر« إِلَى مَيْسَرَةٍ»مهلت به او بدهی، 

و اینکه  «وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَکُمْ»دهد  شود، بتواند مالت را به تو برگرداند، باید صبر کنی، حاال خدا یک پيشنهادی می

ست که هش این اشود در اینجا نگاه کرد، یک نگا صدقه بدهی، برای تان بهتر است، حاال این صدقه بدهيد را دو جور می

 ،این استیک مصداق دیگرش  شتری صرف نظر کنی، این صدقه است،باید از منافع بي هر چی شما بيشتر صبر بکنی،

برحذر باشيد، تقوای الهی را رعایت بکنيد، نسبت به « وَاتَّقُوا یَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ» بگذری،از اصل مالت اینکه 

سپس هر کسی  آنچه در این « ثُمَّ تُوَفَّى کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ»شوید،  سوی خدا برگردانده می روزی که در آن روز، به

ما آن روز بر اساس ظلم با  «وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ» شود، کل کامل به او برگردانده میبه ش« تُوَفَّى»دنيا به دست آورده است، 

شوی. آن روز به اندازه ظلم شان  باشی، پس آن روز مواخذه هم نمی کنيم، لذا اگر شما ظلم نکرده کسی برخورد نمی

  .شوند، نه بيش از آن ها مجازات می انسان

 دهم:  به دو تا سر فصل دقت می طاط که درباره تداین و تجارت هست،سوره مبارکه فس 282آیه 

یا مدل  «تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ»است، تعامالت و معامالت و مواجهات اقتصادی شما با یکدیگر به شکل کلی بر دو قسم 

شود و تمام  مدل نقد، یعنی کل معامله در مجلس انجام می است،« تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَيْنَکُمْ»تداین است، یا مدل 

تُمْ تَدَایَنْ»مدل  ؛گيرم فروشم، همين جا پولش را از شما می شود، من یک کاالیی را در همين مجلس به شما می می

فروشم  فروشم شرایطی، یک ماشينی می کنيم، من دارم به شما یک خانه ای را می خرید و فروش نسيه با هم می «بِدَیْنٍ

کنی، یعنی همه چيز اینجا تمام  گویم آقا مثالً هر ماه یک بار اینقدر پولش را بياور، تو هم قبول می شرایطی، می

معامله سلف، گویند نسيه، یا  باید بيایی این دین را پس بدهی، به این می شود، این تداین است، یعنی بعداً شما نمی

کارد، هنوز برداشت محصول هم نکرده است، شش  سلف یعنی پول وجود دارد کاال وجود ندارد، طرف برنج را دارد می

دارد،  الن به پول احتياجتوانم برنج را به تو تحویل بدهم، ا گوید من برنج دارم، فالن تاریخ می آید می ماه جلوتر می

شوم،  من هم از تو طلبکار می ماند، ن کار بکنی، پول دست تو میدهم بروی با آ یا پول میخواهد بفروشد،  تر می ارزان

ه هکنيم، تداین است، ببينيد هر معامله ای که، هر مواج هم پول را هم سودش را، این تداین است، مشارکت می

کنيد نباشد،  نباشد، یک تجارت نقدی که دارید بين خودتان اداره می« رَةً تُدِیرُونَهَا بَيْنَکُمْتِجَارَةً حَاضِ»اقتصادی که 

شد، هر چی سلف باشد، اجاره با نسيه باشد، ض دادن باشد، سرمایه گذاری باشد،شود مدل تداین، اعم از اینکه قر می

 .دیگری که بخواهد باشد

وقتی که بين شما یک « إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى»انی که ایمان آوردید ای کس« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»

 دارد، یایکه این دِین اجل مسمشود،  شود، دیگری صاحب دِین می افتد که یکی مدیون می معامله تداینی اتفاق می

خواهد بفرماید اگر اجل مسمی  پس آن را بنویسيد، نمی« فَاکْتُبُوهُ»که تاریخ دارد، معلوم است، « مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى»

خواهد توصيه کند به اینکه اجل مسمی داشته باشيد در تداینتان، یک  می« مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَى»نداشت ننویسيد، این 

باید بين شما « مْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِوَلْيَکْتُبْ بَيْنَکُ»ای بشود که یک وجاهت قانونی پيدا کند و قابل رجوع باشد.  صورتجلسه
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کاتبی بر اساس عدل بنویسد. حاال البته این آیه منافات ندارد با اینکه این کاتب یکی از آنها باشد، ولی ظهور اوليه در 

 یيم قطعاً باید شخص ثالث بنویسد.شخص ثالث است، مثل اینکه ترجيح با شخص ثالث است نه اینکه بگو

ها این را  ، بعضی«کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ»و کاتب نباید اِبا کند از اینکه بنویسد « تِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُیَأْبَ کَا وَلَا»

اینطور معنا کردند: کاتب نباید از نوشتن ابا کند چرا که خدا نوشتن را به او یاد داده و او هم وظيفه دارد زکات بلد 

دارانه را به او یاد  یعنی خدا کتابت را به او یاد داده، خدا کتابت امانتدر حالی که یگران بدهد! بودن نوشتن خود را به د

بيند،  خواهد اشاره کند به لزوم رعایت نظر خدا، خدا می می«! انطَيْکَمَا عَلَّمَهُ الشَ»نه « کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ»داده یا خائنانه را؟ 

نویسی در نوشتنت غل و غش بکار نبر! کم و زیاد نکن! هر کس  تب شدی و داری میداند، پس تو که االن کا خدا می

مثالً فرض کنيد  به تصدیق و تأیيد او رسيده،یعنی  گيرد باید امالل کنند، امالل همان امالء است، قی را به گردن میح

ميليون  581اید بشود مثالً ها ب این مقدار فقره چک بدهم، مجموعه چکخرم  ای که می این خانه من قرار است بابت

ميليون تومان،  591بينم شده  ها را نوشته در قرارداد، بعد که من می روم جمع می زنم می بينم این چک تومان، بعد می

ميليون هم برای فاصله زمانی! آخر چه کسی به تو گفت؟ تو باید به  1گوید  ميليون تومان؟ می 591گویم چرا شد  می

، ملک برای یک آدم سفيهی است، مهجور است خودش قدرت «کَانَ الَّذِی عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا فَإِنْ» .گفتی من می

سفيه نيست ضعيف است، آنقدری قدرت ندارد که بفهمد در بازار « أَوْ ضَعِيفًا»تشخيص مصلحت اقتصادی خود را ندارد؛ 

یا یک علتی در دهانش دارد، استطاعت « طِيعُ أَنْ یُمِلَّأَوْ لَا یَسْتَ»گذرد و بتواند مواظب حقوق خودش باشد؛  چه می

این صالحيت  «عَلَيْهِ الْحَقُّ»، یا این خانمی که «عَلَيْهِ الْحَقُّ»ندارد که تصدیق کند، باالخره به هر علتی این آقایی که 

 .«بِالْعَدْلِفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ »امالل ندارد، در این صورت چه کار کنيم؟ در این صورت 

حاال اینجا سرپرست هم مکلف به عدل است، یعنی سرپرست نگوید حاال که کار دست من افتاده، بخواهد 

 طوری امالل کند که خدایی ناکرده این فرد سفيه یا ضعيف ضرر کند، تو باید عادل باشی.

در شهادت عدالت شرط است، باالخره آدم دو شاهد از بين مردانتان بگيرید. بطور کلی « شَهِيدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ»

آورند، آدمی که بشود روی شهادتش حساب کنی، فردا اگر  آورند، آدم بی بند و بار را شاهد نمی دروغگو را شاهد نمی

 آمد در دادگاه شهادت داد بشود روی حرفش حساب کنی. 

یعنی هم می تواند دو مرد « فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ»قت اگر شهود شما دو مرد نبودند، آن و« فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَيْنِ»

گيرید برای  یک مرد با دو خانم، پس یا دو مرد شاهد می« فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ»باشد، نخواستيد دو مرد باشد؟ در آن صورت 

چه مرد و  «وْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِمِمَّنْ تَرْضَ»فرماید:  شود، یا یک مرد با دو زن. می هایی که تداینی است و نوشته می تجارت

باید « مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ»چه دوتا خانمی که می خواهيد انتخاب کنيد طرفين به شهادت آن راضی باشند، 

 باشند. «مَرضِیُّ الطَّرَفَين»

فرماید ممکن است باالخره  می« ا الْأُخْرَىأَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَ»فرماید:  حاال چرا شد دو زن؟ می

نفرشان با همدیگر ثواب یک مرد را در  یک نفرشان از یاد ببرد که اگر از یاد برد آن یکی بياید یادآوری کند، یعنی دو

کند که آی خدا ارزش زنان را  شان باد می د سریعاً آن رگ فمنيستینها به این مسئله که می رس دهد. خيلی شهادت می

های ذاتی افراد نيست! تابع خصوصياتی است که در خلقت نهادینه شده.  مقابل مردان پایين آورد. احکام تابع ارزش در
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آنجایی که پيامبر اکرم در مقابل  شود، با مادر شدنش صاحب بهشت می فرماید این خانم آید می می آنجایی که اسالم

خدمت کن به مادرت! باز هم به مادرت، باز هم به مادرت، فرماید:  خواهم توبه کنم، می گوید می مخاطبش که می

فرماید: حاال به پدرت! آنجایی که هم مقدم کرده و هم سه برابر تأکيد کرده. آنجا که قرآن کریم  گوید دیگر چه؟ می می

یعنی احسان برای والدین است ولی بعدش فقط  (51)احقاف/ «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ»آمده فرموده: 

گویيد ارزش؟ خداوند برای اینکه زن بتواند در  کند، اسم پدر را هم نمی آورد! خب چرا آنجاها نمی از مادر تعریف می

هایی  ها در یک قسمت هایی به او داده و درقبال آن قوّت جامعه نقش زن را ایفا کند خصوصياتی به او داده، یک قوّت

ها کارایی خود را پيدا نمی کردند. چه  ماند اصالً آن قوّت ماند، چون اگر نمی باقی گذاشته، یعنی باید باقی می ضعف

هایی در درون  ها یک نقطه ضعف هایی به او داده، و در قبال این قوّت اینکه وقتی مرد را می خواست خلق کند یک قوّت

کردند؛ بعد این دو را مکمل یکدیگر قرار داده که هر کدام  ارایی پيدا نمیها ک او باقی گذاشته، چرا که اگر نبود آن قوّت

نياز از زن است، و نه زن  ضعف دیگری را بپوشانند و با هم به تکامل برسند، یک خانواده را تشکيل بدهند، نه مرد بی

مل باشند پس باید هر کدام نياز از مرد است. از نظر جسمی و روحی و فکری و عاطفی، خب اینکه اینها بخواهند مک بی

کند؟  اصالً دیگر پيوندی معنا پيدا می ل، اگر خالئی در هيچ کدام نباشد،یک خالئی درونشان باشد نسبت به طرف مقاب

 کند؟  اصالً دیگر تناسل و توالد معنا پيدا می

د در دادگاه، فراخوانده شدند در یک تتمه این است که شهدا وقتی دعوت شدن« وَلَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا»

  .تتان را ادا کنيد آنها ابا نکنندشورای حل اختالف که بيایيد شهاد

خسته نشوید از اینکه بنویسيد معامالتتان را، خواه صغير باشد « وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَکْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ کَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ»

ها را مشخص کنيد  ، یعنی شفافش کنيد، سرآمدهای دِین«إِلَى أَجَلِه»بنویسيد تا سرآمدش آن تداین، خواه کبير باشد، 

این در پيشگاه خدا « ذَلِکُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ» شود، ها یک وقت باعث کدورت می چکنگویيد کوچک است، همين کو

و خيلی  «وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا»کند؛  کند، درستش می ائم می، شهادت را قو کار «وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ»تر است؛  بسيار عادالنه

آید سراغ شق دوم، یعنی دیگر تداین نيست،  می« إِلَّا»تر است به اینکه شما دچار شک نشوید، چند قسط بود؟  نزدیک

یعنی طرفين معامله « حَاضِرَةً»ت نقدی است، یک وقت یک تجار« إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِیرُونَهَا بَيْنَکُمْ»چيست؟ 

اگر اینچنين تجارتی بود ایرادی ندارد، گناهی بر  افتد همينجا هستند، ثمن و مثمن موجود، قبض و اقباض اتفاق می

گيرم تمام شد و رفت!  دهم و پولش را هم می شما نيست که آن را ننویسيد، آقا من دارم پنج کيسه برنج به تو می

إِذَا »نوشتن الزم نيست ولی شاهد بگيرید، آقا ما این معامله را انجام دادیم. « وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ»: ولی فرماید می

 هنگام تبایع، و این غير از معاطات است. «تَبَایَعْتُمْ

تقوای الهی  «وَاتَّقُوا اللَّهَ»شماست، بدانيد این یک فسق دربارة  «فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِکُمْ» اگر ضرر زدید «وَإِنْ تَفْعَلُوا»

دهد، به این قشنگی یادتان داد که چطور با همدیگر معامله  تقوای خدایی که یادتان می «وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ»پيشه کنيد، 

کنيد، معاملة تداینی چطوری؟ معاملة نقدی چطوری؟ در معاملة تداینی هم کاتب الزم است هم شهيد، هر کدام 

ی؛ در معاملة نقدی فقط شهيد الزم است، کاتب بود بود، نبود نبود، البته باشد بهتر است. چطوری باید با کاتب و چطور

وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ »شهيد رفتار شود، چقدر زیبا و قشنگ و جمع و جور خدا حساب معامالت را اینجا شفاف کرد. 

 و خدا به همه چيز آگاه است. «﴾282﴿ عَلِيمٌ


