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ِ
ِِ
ت
ُحد َح ْی ُ
ینَ ،و ِح َیز ْ
استُ ْش ِه َد َم ِن ْ
ث ْ
أُ
استُ ْش ِه َد م َن ال ُْم ْسلم َ
َعنِّي َّ
ْت لِي" :أَبْ ِش ْر ،فَِإ َّن
ادةُ ،فَ َ
ش َّق ذلِ َ
ك َعلَ َّي ،فَ ُقل َ
الش َه َ
َّ
ك،
ك؟" فَ َق َ
ك لَ َكذلِ َ
ال لِي" :إِ َّن ذلِ َ
ادةَ ِم ْن َوَرائِ َ
الش َه َ
ْت :يا رس َ ِ
س ه َذا ِم ْن
فَ َك ْی َ
ف َ
ص ْب ُر َك إِ َذ ْن؟" فَ ُقل ُ َ َ ُ
ول اهلل ،لَْی َ
لكن ِمن مو ِ
مو ِ
ِ
اط ِن الْبُ ْش َرى (الیسرى)
اط ِن َّ
الص ْب ِرَ ،و ْ ْ َ َ
ََ
َو ُّ
الش ْك ِر.
ال " :يَا َعلِ ُّي ،إِ َّن الْ َق ْوَم َسیُ ْفتَ نُو َن بِأ َْم َوالِ ِه ْمَ ،ويَ ُمنُّو َن
َوقَ َ
بِ ِدينِ ِه ْم َعلَى َربِّ ِه ْمَ ،ويَتَ َمن َّْو َن َر ْح َمتَهَُ ،ويَأ َْمنُو َن َسط َْوتَهُ،
ِ
شب َه ِ
ات
(شاهد کالم ما در باب ربا)َ :ويَ ْستَحلُّو َن َح َر َامهُ بِال ُّ ُ
ْخمر بِالنَّبِ ِ
اذب ِة ،واال ْهو ِاء َّ ِ ِ
ِ
ِ ُّ
یذ،
الْ َك َ َ َ
الساهیَة ،فَ یَ ْستَحلو َن ال َ ْ َ
ول ِ
اهلل،
ْت :يَا َر ُس َ
َو ُّ
ت بِال َْه ِديَِّةَ ،و ِّ
الربَا بِالْبَ ْی ِع" قُل ُ
الس ْح َ
ِ ِ
ك؟ أَبِم ْن ِزلَ ِة ِردَّة ،أَم بِم ْن ِزلَةِ
ِ
فَبِأ ِّ
ْ َ
َي ال َْمنَا ِزل أُنْ ِزلُ ُه ْم ع ْن َد ذل َ َ
ال" :بِ َم ْن ِزلَ ِة فِ ْت نَة".1﴾.
فِ ْت نَة؟ فَ َق َ



موضوع :نو آوری در فقه/بانکداری/ربا
مسئله مربوط به ربا بسیار مفصل است و ابعاد خمتلفی
دارد ،امروز نظر هنج البالغه در مورد ربا را بیان خواهیم
کرد ،در خطبه  511هنج البالغه که حضرت آن را در
بصره خوانده مطالب فراوانی ذکر شده منتهی ما اشاره
ای می کنیم و بعد آن خبشی که به حبثمان مربوط است
ب به
را می خوانیم ﴿:و من كالم له علیه السالم خاطَ َ

المالحم(مجع ملحمه به
أهل البصرة على جهة اقتصاص َ
َ
معنای حادثه و فتنه شدید):
وإِ َّن األمر بِالْمعر ِ
َّه َي َع ِن ال ُْم ْن َك ِر ،لَ ُخلُ َقا ِن ِم ْن
وفَ ،والن ْ
َ
َْ َ ُْ
ان ِمن أَجل ،والَ ي ْن ُقص ِ
ِ
ِ
ان
ُخلُ ِق اهلل ُس ْبحانَهَُ ،وإِنَّ ُه َما الَ يُ َق ِّربَ ْ َ َ َ َ
ِ
ِمن ِر ْزق .و َعلَْی ُكم بِكِتَ ِ ِ
ُّور
اب اهلل" ،فَِإنَّهُ ال َ
ْ
ْ
ینَ ،والن ُ
َ
ْح ْب ُل الْ َمت ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ین"َ ،و ِّ
الر ُّ
ص َمةُ
الش َفاءُ النَّاف ُعَ ،و ِّ
ي النَّاق ُعَ ،والْع ْ
ال ُْمب ُ
ك ،والن ِ
لِلْمتَم ِّ ِ
امَ ،والَ يَ ِزي ُغ
ْمتَ َعلِّ ِق .الَ يَ ْع َو ُّ
ج فَ یُ َق َ
س َ َ
َّجاةُ لل ُ
َُ
الس ْم ِعَ " .م ْن
بَ " ،والَ تُ ْخلِ ُقهُ َكثْ َرةُ َّ
وج َّ
الر ِّد"َ ،وُولُ ُ
فَ یُ ْستَ ْعتَ َ
قَ َ ِ
ص َد َقَ ،وَم ْن َع ِم َل بِ ِه َسبَ َق".
ال بِه َ
وقام إلیه رجل فقال :يا أمیرالمؤمنین ،أخبرنا عن الفتنة،

ترجمه خطبه :سخىن از آن حضرت علیه اسالم خطاب

به مردم بصره و در آن از پیش آمدهاى سخت
حكایت كند:
مهانا (امر به معروف) و (هنى از منكر) دو صفت از
اوصاف پروردگارند كه نه اجل را نزدیك مى كنند و نه
روزى را كاهش مى دهند .بر مشا باد عمل كردن به
قرآن ،كه ریسمان حمكم اهلى ،و نور آشكار و درماىن
سودمند است ،كه تشنگى را فرو نشاند ،نگهدارنده
كسى است كه به آن متسك جوید و اجات دهنده آن
كس است كه به آن چنگ آویزد ،كجى ندارد تا راست
شود ،و گرایش به باطل ندارد تا از آن باز گردانده

وهل سألت رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله وسلم)عنها؟

فقال(علیه السالم:
إِنَّهُ لَ َّما أَنْ ز َل اهلل سبحانَهُ ،قَ ولَهُ « :الم .أ ِ
َّاس أَ ْن
َ ُ ُْ
ْ
َ
َحس َ
ب الن ُ
2
ت أ َّ
َن ال ِْف ْت نَةَ
آمنَّا َو ُه ْم الَيُ ْفتَ نُو َن» َعلِ ْم ُ
يُ ْت َرُكوا أَ ْن يَ ُقولُوا َ
ول ِ
اهلل صلى اهلل علیه وآله وسلم بَ ْی َن
الَ تَ ْن ِز ُل بِنَا َوَر ُس ُ
اهلل ،ما ِ
ول ِ
هذهِ ال ِْف ْت نَةُ الَّتِي أَ ْخبَ َر َك
ْت :يَا َر ُس َ
أَظ ُْه ِرنَا .فَ ُقل ُ
َ
اعلِ ُّي ،إِ َّن أ َُّمتِي َسیُ ْفتَ نُو َن ِم ْن
اهللُ تَ َعالى بِ َها؟ فَ َق َ
ال" :يَ َ
ِ
ْت :يا رس َ ِ
ْت لِي يَ ْوَم
س قَ ْد قُل َ
بَ ْعدي" فَ ُقل ُ َ َ ُ
ول اهلل ،أَ َو لَْی َ

شود ،و تكرار و شنیدن پیاپى آیات كهنه اش منى سازد،
و گوش از شنیدن آن خسته منى شود .كسى كه با قرآن
سخن بگوید راست گفته و هر كس بدان عمل كند
پیشتاز است در این جا مردى بلند شد و گفت :اى
 2هنج البالغه ،تنظیم مرحوم دشتی ،ص.541
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امرياملومنني ما را از فتنه آگاه كن ،آیا نسبت به فتنه ،از
پیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله سواىل نفرموده اى؟
پاسخ داد( :خرب از فتنه ها و شهادت خویش) آنگاه

یا فتنه و آزمایش؟ پاسخ فرمود( :در پایه اى از فتنه و
آزمایش).
بنابراین یکی از فتنه ها و امتحانات در زمان ما که

كه خداوند آیه  5و  2سوره عنكبوت را نازل كرد كه:
(آیا مردم خیال مى كنند چونكه گفتند اميان آوردمي،
بدون آزمایش رها مى شوند؟) دانستم كه تا پیامرب صلی

خیلی شایع هم هست مهني مسئله ربا می باشد که هم
در مملکت ما و هم در دنیا رایج و شایع می باشد و
متاسفانه هرچه ما گفته امي جلوی این کار گرفته نشده.

اهلل علیه و آله در میان ماست آزمایش منى گردمي.
پرسیدم اى رسول خدا! این فتنه و آزمایش كدام است
كه خدا مشا را بدان آگاهى داده است؟ فرمود :اى
على! پس از من امت اسالمى به فتنه و آزمون دچار

آدرس خطبه :چهار شرح به عنوان امهات شروح هنج

مى گردند .گفتم اى رسول خدا مگر جز این است كه
در روز (احد) كه گروهى از مسلمانان به شهادت
رسیدند .و شهادت نصیب من نشد و سخت بر من

اول :شرح خوئی جلد  9صفحه  . 212دوم :شرح

البالغه شناخته می شوند که باید برای فهم هنج البالغه
حتما به آهنا مراجعه کنیم و اما آدرس خطبه مذکور به
این صورت می باشد:

حبرانی جلد  3صفحه  . 212سوم :شرح فی ظالل
جلد  2صفحه  . 399چهارم :شرح ابن أبی احلدید

گران آمد ،تو به من فرمودى ،اى على! مژده باد تو را
كه شهادت در پى تو خواهد آمد .پیامرب صلی اهلل علیه
و آله به من فرمود( :مهانا این بشارت حتقق مى پذیرد،
در آن هنگام صرب تو چگونه است؟) گفتم اى رسول

جلد  9صفحه .529
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

خدا صلی اهلل علیه و آله چنني موردى جاى صرب و
شكیباىي نیست بلكه جاى مژده شنیدن و شكرگزارى
است .و پیامرب خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود  :اى
على! مهانا این مردم به زودى با اموالشان دچار فتنه و
آزمایش مى شوند ،و در دیندارى بر خدا منت مى
گذارند ،با این حال انتظار رمحت او را دارند ،و از
قدرت و خشم خدا ،خود را امين مى پندارند ،حرام خدا
را با شبهات دروغني ،و هوسهاى غفلت زا ،حالل مى
كنند ،شراب را به هبانه اینكه (آب انگور) است و
رشوه را كه (هدیه) است و ربا را كه (نوعى معامله)
است حالل مى مشارند .گفتم اى رسول خدا :در آن
زمان مردم را در چه پایه اى بدامن؟ آیا در پایه ارتداد؟
2

