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ما همان وزارتخانهها باشد ،افراد وزارتخانهها باز همان باشد،



ادارات ما باز همان ادارات باشد ،و مردم ما باز همان افکار را
داشته باشند که در زمان طاغوت داشتند ،من خوف اين را دارم
که شکستی به ما وارد بشود که ديگر جبران نتوانیم بکنیم .بايد
تکلیف تکلیف خدايی است -همه
همه با هم ،همه مکلفیم-
ْ
مکلفیم که اسالم و کشور را نجات بدهیم.

موضوع :نو آوری در فقه/بانکداری/ربا

حبث امروز را از سخنرانی امام اعلی اهلل تعالی مقامه که در بعد
از ظهر  32فروردین  8231مصادف با  81مجادی االول
 8211ایراد کرده اند شروع می کنیم ،این سخنرانی در جلد 7
صحیفه نور ذکر شده:

"شکست مکاتب با عرضه صحیح اسالم"
در سالهای طوالنی کوشش کردند برای اينکه اسالم را مخفی نگه
دارند؛ نگذارند اسالم آن طور که هست در خارج عرضه بشود.
اگر اسالم به آن طوری که هست عرضه بشود ،مکتبهای ديگر

بسم اهلل الرحمن الرحیم

عقب مینشینند ،مکتبهای ديگر شکست میخورند .لکن آنهايی

"لزوم طاغوت زدايی از مراکز دولتی"

که میخواستند مملکت ما را هر چه دارد ببرند و همه چیزهای

من از شما تشکر میکنم که از نزديک آمديد که با هم صحبت

ما را غارت کنند ،مخازن ما را ببرند ،آنها در سالهای طوالنی

بکنیم و مشکالتی که کشور ما به آن مبتالست با هم راه حل

نقشه کشیدند و اسالم را به آن طوری که بود مخفی کردند حتی

پیدا کنیم .ما تا کنون از شماها دور بوديم و شما از ما؛ برای

از خود مسلمین .حتی جوانهای ما بیاطالعند از اسالم ،و جز

اينکه نمیخواستند اقشار ملت به هم نزديک باشند و با هم

صورتی اطالع ندارند .اگر ان شاء اهلل ما توفیق پیدا بکنیم و

تفاهم کنند .حاال بحمد اهلل توفیق حاصل شد که ما با شما

جمهوری اسالمی را با همه احکامی که دارد ،با همه احکام

دوستان ،برادران ،از نزديک تفاهم کنیم و مشکالت خودمان را

نورانی که از طرف خداوند تعالی برای سعادت بشر آمده است،

در میان بگذاريم .تنها قضیه بانک نیست که در ايران به يک

ما بتوانیم پیاده بکنیم و با همت همه اقشار ملت و شما

شکل طاغوتی درآمده است؛ تمام چیزهايی که ،بنیادهايی که در

جوانهای برومند بتوانیم پیاده بکنیم ،سعادتمند خواهیم شد.

کشور است همه اين طور است .فرهنگ ،دادگستری و ساير

"ماموران دست نشانده"

موسسات دولتی در زمان طاغوت به طوری بود که هیچ شباهتی

کشور ما همه چیز دارد؛ کشور ما يک کشور غنیای است که

نه به اسالم داشت و نه هیچ فايدهای برای کشور .بايد تحول

مخازن زيرزمینی بسیار دارد؛ بیشتر از آن مقداری که احتیاج

حاصل بشود .اگر همه بنیادها تحول پیدا نکند ،از شکل طاغوتی

است ،دارد .يک کشور غنیای است لکن دستهايی که

به شکل توحیدی و اسالمی بیرون نیايد ،ما باز به همان مسائل و

میخواستند اين ثروت ما را ببرند ،اينها نمیگذارند که ايران به

به همان مشکالت مبتال خواهیم بود؛ و شايد خدای نخواسته

آن طوری که بايد و شايد اداره بشود؛ و در هر چندی يک

بدتر هم بشود .بايد همه قشرهای مملکت درصدد اصالح

ماموری میگمارند برای اينکه مردم را يا غافل کنند يا به عقب

باشند ،تا تحول بوجود بیايد .سیستم بانکداری به اين وضعی که

برانند .چنانچه در اين پنجاه و چند سال ما خودمان شاهد بوديم

وضع وضع طاغوتی است .ربا در
اآلن در ايران هست ،اين
ْ
اسالم حرام است؛ در قرآن اعالم به حرمت شده است،کسی که

که رضا خان آمد و همه مآثر ما را از بین برد ،تمام قشرهايی که
میتوانستند خدمت بکنند به اين مملکت سرکوب کرد؛ و بعد از

ربا بخورد ،ربا بگیرد -در اسالم ،در قرآن گفته شده است که

او هم اين َخلفش  -که بخوبی خلف اوست ،يعنی همان طور که

بانکی بايد عوض بشود .و ما امیدواريم که با همت

مسلط کردند و سالهای طوالنی همه چیز ما را عقب زدند و همه

جنگ با خدا میکند! اين سیستم بايد متحول بشود .سیستم

او خائن و جنايتکار بود اين هم خائن و جنايتکار بود -بر ما

همه کارمندان و کارگران اين طور مسائل حل بشود .اگر اين

ثروت ما را بردند .و اين تتمه را بايد نگه داريد.

مسائل حل نشود ،فرهنگ ما همان فرهنگ باشد ،وزارتخانههای
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و جعاله بکار می اندازند و نتیجه این است که طبق قاعده متام
منافع تبعاً لالصل برای صاحب پول می باشد و بانکدارها فقط
وکیل و امانت دار و کارگر هستند منتهی ما طبق قراردادی که
بستیم چند درصد از سود و منافع پوملان را به بانکها به عنوان
حق الزمحه می دهیم بنابراین بانکداری اسالمی اینگونه است که
مربا از ربا و زیاده خواهی می باشد حاال باید دید آیا بانکهای
فعلی بر مهنی اساس فعالیت می کنند تا اسالمی و بدون ربا
باشند یا نه.
مطلب دیگر اینکه ما وقتی قرض می دهیم منی خواهیم ربا
خبورمی منتهی بعضی ها پولی که قرض می گریند سر موعود بر
منی گردانند مثال  811میلیون تومان پول به کسی قرض داده امی
تا دوماه دیگر پس بدهد ولی دو ماه گذشته و پس نیاورده ،در
اینجا اسالم راه هایی دارد که یکی از آهنا رهن می باشد یعنی
برای اینکه در فرض مذکور پول ما از بنی نرود رهن می گریمی و
شارع مقدس نیز اجازه داده برای اینکه پول اشخاص از بنی نرود
رهن بگریند تا اگر سر موعد پول را برنگرداند آن مالی که به
عنوان رهن گرفته را بفروشد و پولش را بردارد تا متضرر نشود،
برخی آمدند گفتند خب این خیلی وسعت دارد ما چه چیزی را
باید به عنوان رهن بگریمی مثال اگر فرش یا اجناس دیگر بگریمی
زیاد می شوند و نیاز به انبارهای زیادی دارمی ،گفته شد خب
طال به عنوان رهن گرفته شود که کوچک است و جای کمی
اشغال می کند و یا راه دیگر ضمانت است یعنی شخصی بیاید
و ضمانت قرض گرینده را بکند که اگر سر موعد پولش را پس
نداد قرض دهنده گریبان ضامن را بگرید تا ضرر نکند ،راه دیگر
این است که شرط شود اگر سر موعد برنگرداند مقداری به

"تالش برای رفع مشکالت"
اآلن ايران به يک صورت خرابه درآمده است .اينها خراب
کردند ،همه چیز ما را بردند؛ و ما بايد اين تتمه را حفظ کنیم ،و
اين تتمه را برای اعقاب خودمان محفوظ نگه داريم .اين مسائل
با همت همه اقشار اين ملت است؛ با همت شما جوانهاست.
هر کس در هر مقامی که هست بايد کمر همت به خدمت به اين
مملکت ،به خدمت به اسالم ببندد تا مشکالت رفع بشود.
شمايی که در بانک هستید و کارمند بانک يا روسای بانک
هستید بايد بانک را اصالح بکنید؛ کسانی که در فرهنگ هستند
بايد فرهنگ را اصالح بکنند؛ کسانی که در وزارتخانهها هستند
بايد وزارتخانهها را تصفیه کنند .و همین طور بايد همه ما دست
به هم بدهیم تا اين کشوری که خرابه کردند و رفتند و بردند هر
چه ما داشتیم ،ان شاء اهلل دوباره به حال اول و بلکه بهتر
برگردد .خداوند همه شما را تايید کند .موفق باشید ،سعادتمند
باشید.

حبثمان با ذکر کالم امام رضوان اهلل علیه به عنوان مقدمه در
بانکداری اسالمی و بدون ربا می باشد ،بانکها االن امهیت
بسیاری دارند زیرا متام سرمایه و پول مردم به دست آهنا
می باشد ،امام رضوان اهلل علیه به دنبال تشکیل و اجیاد
بانکهای ال ربوی بودند ،مردم پوهلای خودشان را به عنوان قرض
به بانکها می دادند و بعد بانک متعهد میشد مقداری بیشرت
روی آن بگذارد و پس بدهد که این زیاده در قرض و ربا و
حرام بود ،شهید صدر در کتابی که در این رابطه نوشته و امام
رضوان اهلل علیه نیز بر آن صحه گذاشته در مورد بانکهای بدون
ربا اینطور فرموده که در قرض پول از ملک قرض دهنده به
ملک قرض گرینده منتقل می شود ولی ما االن پوملان را به
بانکها قرض منی دهیم بلکه ما بانکدارها را وکالی خودمان
می دانیم و به آهنا اعتماد می کنیم و بانکها نیز با گرفنت پوهلای
ما اوال قدرت مالی زیادی پیدا می کنند و ثانیا چون یک عمری
در اقتصاد کار کرده اند خیلی هبرت از ما می دانند پوهلا را در
کدام یک از جریانات اقتصادی بیاندازند تا سود بیشرتی به
دست بیاورند حاال بانکها یا با پول ما جتارت می کنند یا در
کشاورزی و تولید و صنعت و امثال ذلک به کار می اندازند و
یا در عقود اسالمی و شرعی مانند مزارعه و مضاربه و مساقات

عنوان جرمیه باید پرداخت کند و مقتضای "المومنون عند

شروطهم" این است که صاحب پول حق دارد چننی شرطی را
بکند البته این شرط جرمیه فقط برای یک بار و به مقدار معینی
صحیح است و دیگر اخذ جرمیه دیرکرد در مراحل بعدی
صحیح نیست بلکه ربا و حرام می باشد.
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين
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