
 مشش و بيست مجلس

  جامعه در الحسنه قرض فرهنگ گسترش هاي راه

  *آهنگران محمدرسول دكتر والمسلمين االسالم حجت

  مقدمه

 "ـ�. (ـ�4! ا��3ن ��دن ا�e �� ا�?�Lد �0#�� �� »او��BJ� »!�-3% ارو�� در اول رZ3��3 و
�ع ��
 �Eد �u]-% �+/ را ��-�ر� ا"�bص و ی�O?� ا�C?3ر ��6ن ��L3 d�?bط در ��ری� �� F %BO%ز ای�
 �#�ان �ـ� �Cـ% د3-ـ�� ��0دت و 8=ت و داده�4 �� ��0 ��د� ا��3ن اBJ�  /8�e% ای� در داد. 
%ار

� ا2Eق و ه#% ا�3ی�C، ��!، ه�فO%0� ��
ـ%ض ،"�د ��#0�ر3ـ@  ا8+�ـ#� ��ـ-�ر 4! �#	� 
�� �"��.  
 ا
ـ�ام و اV-&3ه ای�Kد �	E$ X%ت �� ا�?�Lد وی�ه �� دی� ه��$��زه در ا�?�Lد� ��وره�� ا�2م، در

�#0J/ و ��د� �I�0%ا�4  ا�/؛ ا8+�#�
%ض �� O%د X�F ،ا��3ن f-ـ� (�\ـ% ,�ه ه��0و\ـ� � 
/0J#� �L3 د�E �� �-�3ا� ��ن �B� �ـ#Z از �ـ�ور� و��د �eرت در �#�6 و 3	�ده و�eل، ��م ا

��ل ا �e�C,%/ ��م ا(?�1ل و��د �0#�ی/(�� ،)V-3 د%O �� /1� /#� �#ض (�%
 داده ��ق 
 �ـ� را ا8+�ـ#�
ـ%ض ��#�ی�ه O%ه#@ ,�?%ش راه�Bره�� �� ا�/ $ن �% �3"?�ر ای� "�. �Eاه�

  4#�. �-�ن ا�a?Eر
                                                            

� ��زه ��:/� �@ دا�N/�ر دا��MNه �aeان *J0�1/��ت اe �'��1 دu� ���1ن  . و از 



 1395رمضان ويژة  ،توشه راهيان نور ره  �  294

  الحسنهقرض چيستي

� ا�K3م دو�eرت �� �4 ا�/ وام � ��#0�� �Oر�� در 
%ض� ا�e �% اVOون ده#�ه وام ,�ه �=ی%د:

��� X�F را �V-I ی� �	�� "%ط، 
�X8 در �%داE?�، �4 وا�� َرَ��� 
%ض را$ن �#4 �4�  و ,�ی#�؛

 در ,�ی#�. ا8+�#�
%ض $ن �� �4 13�#4� "%ط ��ل ا�e ا�?%داد �% ا\��V-I �O ده#�ه وام ,�ه،

/G8 ��%� ،V-3 ض%
 �� ��#0� ��M�ل ا��١,-%د. ��ز�Z را $نده#�ه  
%ض �4 ا�/ ا�,��3 �� 

 


ـ%ارداد ای� ��دن ��L در �4 ا�/ ��Lد� ���1 از 
%ض �6LO دی�,�ه از  � ایCـ�ن �-ـ�ن اO2?Eـ

 ا�?	ـ�ر و Oـ%ض �ـ� 4ـ� (L-L?ـ� ا�ـ/. 
	�ل و ای�Kب ر�4 دو از �?�BC �#��%ای� �3٢ارد؛ و��د

�-O%F ،ارداد%

%ار ا�C3ء ��رد ��L ای� در  �� از 
ـ%ض �ـ�رد ��ل �H-�1 از: ا�/ �	�رت ,-%د 

 �2�ـ�ض ه�ی� ی� ه	� ��H-�1� �#3 ای� و (�L?%ض),-%�3ه  
%ض �� (ُ�L%ض) ده#�ه 
%ض ���

��8ـH,-%3ـ�ه  
%ض  ذ�ـ� در داده 
ـ%ض 4ـ� راIـ�  $ن ��ـ�ده#�ه  
%ض ��ض، در ���B 3-�/؛ 

��   ٣"�د. 

  ديني باورهاي و انگيزه تقويت نخست: راهكار

�� در �4 ,��3ه�1ن�L�1�-3�، �O %BJ%ه#@ ��?% در
%ض ا8+�#�  �63د "�، ا"�ره �� I#ـ�ان او

� و دیـ� را $ن ا�ـ�س 4ـ� ا�ـ/ اه1ّ-ـ/ �ـ� و �Mـ%ح O%ه#&ـ� در $ن �� ���� و �3ا"?� ��ی&�ه

�0#�ی/ �-BC� ،ده� Z� �� ��Lیـ/ و دیـ� �ـ� 63ـ�دن ارج ا8+�#�، 
%ض O%ه#@ ,�?%ش  Rز

 �� در را �Eد ��0دت و زده �� �C/ اE%و� ز�3,� �� �4ا3��3� �3ارد �0#� زی%ا ا�/؛ $ن ه�� ��ی�

�#�rO ر���3ن (�ا%�4 Dد3-�ی �K?�� �� دری�Oـ/ �ـ�ون و �13یـ� 
%ض دادن �� �	�درت �#4، 

 �ـ� در ��د� �#0J/ ه-f �%ایD �4 ده� ME%� �� �� ��"-�ه، �E !CIد ��د� �#�rO از �Vد�

 O%ه#ـ@ ,�ـ?%ش �6ـ/ در دی#� ه��اV-&3ه ��Lی/ و ای�Kد ه�� راه �� ادا�� در دا"/. �b3اه�

� ا8+�#�
%ض�  �%دازی!:

                                                            

١ ،�Re� ،(�/Fج ا���وس. ز	
   .١٣٧، ص  

٢ ،E��،�6$� .م�  .١، ص +٢، ج ��اه� ا�

٣،�:� ،(���I �/a?)���� �;��ـ
 Iـ���)، ��ـ�، ١٠٧، ص ٢، ج ا��و�� ا����� . ) �G�G ؛��	ـ� ��	��، ا�

  .٢٠، ص+ج
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  اخروي پاداش به اشتياق ايجاد الف)


%ض اO  �#�+8%ه#@�#?	� %� %BJ� د�L?�ا ��ت %E$ �� ان�#� �Bل از ی�eد� ا�L?�دی�، ا �Bـ" 

�?O%, /ض زی%ا ؛ا�%

%ارداده��  ���1 از  ���J?3ض �4 3-�/ ا%
 4ـ�ر، ایـ� از �?�ا3ـ� ده#ـ�ه 

X�4 /0J#� �ـ%ا� �?0ـ�ل �Eاو3ـ� 4ـ� اEـ%و� O%اوان ��داش �� ا�?�Lد �#��%ای�، �13ی�؛ ��د و 

4%� �#�6 دارد، 93% در ده#�ه 
%ض+����X �4 ا�/  ���#0J/ و ��ل از "�b "�د �e�) 

� �%ا� $ن، از���� �� ���� �� و 4%ده e %93%ف �R�1?)رد در �4 ا�� /Eز�%دا��ـ�ن و � 3-ـV $ن ز

��  �3V3. ��ز �% $ن �� ا
�ام از ده�، 

 �Eاو3ـ� 3ـVد O%�ـ?-��ـ� Eـ�د �ـ%ا� �ـ-D از�I  $ن �4 "�ه �a%ی| ����� ��ی� 4%ی! 
%$ن در

��ـ?+	�ت ز�ـ%ه در 4ـ� ا8+�#�
%ض �#/ ٢ا�/؛ �%ا�% ده E-%� �4ر ه% ا�% و ١ی��E /Oاه-� 

�4v�
���ه ای� از V-3 ،دارد 
%ار  �#�?�� در و ا�ـ/ �+�Jظ �?�0ل �EاوV3 �3د $ن ��داش و 3	�ده 

  ا�/."�ه ا"�ره ا8+�#�
%ض اE%و� و د3-�� و �0#�� و ��د� $]�ر و �ی�Oا �� �?�0د� روای�ت

 و 
ـ%ض ��ز,Cـ/ �4 ا�/ �Eاو�3 ,-%�3ه
%ض F%ف رO?� �4ر �� ا8+�#�
%ض واژه �4 $ی��� در

� ,1ـ�ن �ـ� و دارد�ـ� ارزا3ـ�ده#ـ�ه  
%ض �� را ��ل �%4/ و 4%ده �)1-� را $ن �%ا�% I#�ی� (?

� F%یq ای� از ٣ا�/. ���P&=ار و "��E %4او�3� 4ـ� ا8+�ـ#�
ـ%ض �ـ�داش �16?%ی� �� ��ان

�0��� �4دادن  
%ض ا�e ه�1ن�  ٤.�%د �� ا�/ �?�0ل �Eاو�3 �� 

� ا8+�#� 
%ض $]�ر دی&% از� 4٥ـ%د. ا"ـ�ره �ـ-��ت $�ـ%زش و ,#�هـ�ن ,ـ%O?� �3دیـ�ه �ـ� �ـ�ان 

�ـ�ه�� ��ـ� Iـ� و 4%ده ره� ,#�ه�ن از ��-�ر� "�م $]�ر از را �EیD دادن، وام ��ده#�ه  
%ض�-� 

�J#�   "�. �Eاه� دrO و� از ,#�ه $ن ��	X �2ی�� و 

� ایـ� �ـZ "ـ�ه، "ـ1%ده �B-3 �#/ ای� $]�ر دی&% از  V-3�C6/ در ��Eد و ��O !-9ز �� د�?-��

1�� �� ٦.ا�/  V-3�C6/ �� ورود \�

                                                            

  . ١١٠. F��ه، �ی� ١

   .٠=١. ا��Dم، �ی�٢

�ی�  .٣ ،EF��e١٧.   

   .١٢؛ ��vه، �ی� +�F٢��ه، �ی�  .٤

��vه، �ی� ٥ .١٢.   

   . ه:�ن.٦
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�0#ـ�� �ـ=�4ر $ی�ت در ،» ا8+�#� 
%ض« از �%اد ا8	?� |�Mـa��ـ� $ن �ـ�م �0#ـ� و 3	ـ�ده $ن  

� V-3 ا8+�#� 
%ض O%ض، ای� �� 93%ا�/؛Bاز ی qدی�a��#9ـ�ر ا�� ��د. �Eاه� ��م �0#�� ای�  

� ا2Meح ه�1ن ,="/ �Eاه� 93% از �4 روای��� در ا8+�#�
%ض ازO%� ��#0� ایـ� Eـ�ص و

  ا�/. واژه

 رواwـ� 4?ـ�ب در را روایـ�ت از �ـ��� 4ـ� ا�ـ/ ا�ا3ـ�ازه �ـ� (�ـ#� �#/ ای� ��داش و اه1-/

�#��r دی&% و ا�
	�� و���� �   ا�/.داده ا�a?Eص �Eد �� روای

  َ�ْ� « ا�/: $��ه �E9ا ر��ل از روای?� در 
َ

َ�ض
ْ
�
َ
�هُ  أ

َ


َ
ُ�ْ�ِ�َ�  أ

ْ
�َن  ا�

َ
ـ�ُ  �

َ
�  

�
ـ�

ُ
�� َوْزَن  ِدْرَهـٍ�  ِ

 �ِ$َ%َ  ٍ&'ُ
ُ
(رِ  وَ  َرْ*َ() وَ  أ

ُ
 ه% ��L�� در ده� 
%ض ���D3�1 �%ادر �� Z4 ه% ١؛ َ'َ�َ-�ت َ/ْ.َ-�ءَ  +

  »دا"/. �Eاه� ]�اب ��ی#�) (در ر\�� ه�� �4ه و �-#� ا(�، �4ه وزن ه! 
%ض، دره!

��ه ای�Cن از دی&%� روای/ در$ : 

 X" ،0%اج� « دیـ�م: �C6ـ/ در �ـ% را �3"?� ای� 
ُ
1

َ
ـَ&� ـ�ِ  ا�23

ْ
45َ��6َ�ِـ� ِ

َ
7�ْ

َ
  وَ  أ

ُ
ـْ�ض

َ
8
ْ
َ�ـ�9ِ  ا�

َ
7�ِ :َ 

َ�ة
ْ


� ]�اب٢؛َ>4�e % ده�%ا�ض و %
  ».ا�/ �%ا�% ه-�Kه 

� ��رهای� در �e7 V-3دق ا��م���ی#�: %O » ْن
َ َ
=  

َ
ِ�ض

ْ
�
ُ
  أ

ً
�*�ْ

َ
�  ?@'َ

َ
  أ

َ
ْن  ِ�ْ�  :2 ِإ�

َ
َق  أ 2&3َ

َ
C
َ
ِ�ـ� أ

ْ
7�ِ� ٣؛ ِ

8�دادن  
%ض��
� را $ن ه3�1#��4  ای� از ا�/ �% �+	�ب �� V3د �e .!ده« 

  الحسنهقرض ترك اخروي عقاب و وضعي آثار از ترس ب)

�B6! از ی� �ـ%h اEـ%و� و د3-�� ه����ز��ب �-�ن
%ض اO  �#�+8%ه#@ ,�?%ش ه�� راه �%ی�

� ا�K3م دو�eرت �� �#/ ای� �%h ا�/. ��#�ی�ه ��1 ای�� و �ـ%h یـ� ر�ـ�� 
ـ%ض : �ـ=ی%د


%ض. �%داE/ از ا�?#�ع  

/Cن از $ی� ه$%
� $]�ر �� و �%داE?� ر�� �B3هD �� 4%ی! w�� ن�I � aL3ـ�ن و "ـ�ن �%4ـ/ �ـ

� و٤��لEدن دوز��دارد؛ ا"�ره ٥ �� �� از O%د ا,% �4 ��ی
���3ه �� X�F ��ـ�، د�/ رCB3 یـ��� 

                                                            

١،��   .٣٣١، صا�
	��و���� . �� ��

٢ ،E/�� ،(ر�� .   .+٣٩، ص ١٣، ج ا����������ر

٣ ،��   .٣٣٠، ص ١٨، ج ا�
	��و����. �� ��

   .=٢٧؛ F��ه، �ی� ٣٩ . روم، �ی�٤

   .+٢٧. F��ه، �ی�٥
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 �ـ� ��bـ�ق ���رت �%أت از (� ���R%ی� از �C3ن ای� و�13١ی�؛ �-��	%ش و �Eا �� �#@ ا�2م

q8�E Dی�E /اب �4 ا�=� � ایـ� O%Fـ� از و دا"ـ/ �Eاهـ� د3	�ل �� O%د �%ا� ه! را درد4�3

�+�ر�� V-3 �#3����ت �#&� ه% �e �  4%د. �Eاه� وارد ��� �0�O %%اوا3

�?�0د� روای�ت  V-3 �� X
�� �4 دارد ا"�ره ر�� ,#�ه ��ء $]�ر و ��اu� دژ روای�ت ای� در �1B+� 

 از 3�13ـ� دو ذ4ـ% �� �3"?�ر از 
�1/ ای� ا�/. $ن ��ء ��ا
X و $]�ر و ,#�ه ای� ار��Bب �%ا�% در

� ا(�دی* ای��  �%دازد.

��د: 7��� ()%ت �� وe-/ در �E9ا ر��ل %O »ی� ��� �4 ا�/ 
�1/ هJ?�د ر�� ),#�ه( !

 Hیـ ,#�ه !��� ی� 4#�. ز�3 ���Kا8+%ام در �Eد ��در �� ��%د �4 ا�/ ای� ��3#� "�ن �V-I�3%ی�

�%�	ـ� هJ?ـ�د از �ـ% �Vرگ �EاوD-� ،�3 ر�� دره! � در و �+ـ�رم �ـ� هـ� $ن ه1ـ� 4ـ� ا�ـ/ ز3ـ�ی

���Kا8+%ام .�"��« ٢  

��رد در 9ا4%م �-��	% ه#�1-� /��L� ��ار ر�E ����ی�:%O » َو  �ْ�َ  
َ

�
َ
�

َ
�� أَ   ا���

َ َ
D�َ  ُـ�

2
َ-ـ�ُ  ا��

ْ
E�َ 

�رِ  ِ�ْ� 
َ
9  �َ ْ&رِ  2-6َ%َ

َ
8�ِ ��َ  

َ
�

َ
�

َ
Fََ�َ@  ِإِن  وَ  أ

ْ
  ِ�ْ-�ُ  ا�

ً
G��َ  �ْ
َ
�  �ِ$َ

ْ
�ُ  َی8

2
  ِ�ْ-�ُ  ا��

ً
�I.ْ

َ
J  �ْ�ِ  ِ��ِ�َ<َ  َـْ�  و

َ
�  

ْ
 َیـLَل

 ِM:  ِ1-َ5ْ
َ
�  ِ�

2
1ِ  وَ  ا��

َ
�Nِ

َ
O�َ

ْ
�َن  َ�� ا�

َ
  ِ>ْ-َ&هُ  �

ٌ
�-Vان �� را "�E D1Bاو �3��bرد، ر�� Z4 ه% ٣؛ِ�.َ�اط 

� �% �D�$ !#6 از ر�����8 ر�� F%یq از ا,% و �#4 � او از را �B-3ـ �1ـ� هـ-f $ورده، د�ـ/ �ـ� 

�3� �� و �=ی%د 13�� را او O%"ـ?&�ن و Eـ�ا �-��?� ��"�، V3دش ر�� ��ل از 
-%اط Hی ا�3ازه �� �4 ز

/#08 �� �##4«.  

�Bه��راه از دی&% ی h%� /#� ض%
� و وام �%داE/ از ا�?#�ع ا8+�#�� � در�Eا�ـ/ �ـ� �ـ��6

�#�8� ��B1 و��د �� 3-�ز���ـ/ در �1ـ� ایـ� ��ز�ـ�ب ا�/؛ �-
 ,%ا�ـ� �-ـ��	% از (ـ�ی�� در 

 او و8ـ� �B" �#4ی/ �3ار� از او V3د ���D3�1 �%ادر Z4 ه%« �4: ا�/ $��ه ,��3ای� 9ا�2م

�\%
� �ـ�داش �4�B-3ران �� �4  روز� در �Eاو�3 �3ه�، و� �� � (ـ%ام او �ـ% را �C6ـ/ دهـ�، 

��  ٤».�13ی� 

                                                            

   .٢٧٩. F��ه، �ی� ١

٢�� .  ،��   .١٢١، ص ١٨، ج ا�
	�� و������

   .١٢٢. ه:�ن، ص ٣

٤ . s/? ،وق�r٢+، ص ا����ل ��اب ا����ل و ���ب�.  
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  الحسنه قرض فرهنگ ساز زمينه آداب و احكام به دادن توجه دوم: راهكار

� و $داب دی#� ه��$��زه و �#��r در��B)رد در ا�� وده#ـ�ه  
%ض �ـ�رد در (هـ! ا8+�#� 
%ض 

 Oـ%اه! 3ـ�ب O%ه#ـ@ ایـ� ,�ـ?%ش �ـ%ا� را راه 
-ـ�د ای� �� ��1 �4 "�ه �-�ن ,-%�3ه) 
%ض ه!

��
�1/ ای� در �13ی�.  �� �E%� $داب ای� از ��ر �F �e2E ا"�ره ��   "�د.

 ض)قرِدهنده(مقرض به مربوط آداب و احكام الف)

  قرض دادن در اخالص ـ1

 و ا�ـ/ �?0ـ�ل �Eاو3ـ�,-%3ـ�ه  
%ض $��ه، 
%ض �واژه $ن در �4 $ی��� "� ا"�ره �4 ,��3 ه�1ن


%ض �� ���3 ����0���?Vم و \��� �Eد �E V-3او�3 و �Eا�/ ��  �� /Eاه� وام �%دا�E ـ�د؛� 

 �� ا
�ام ��د� �#0J/ و Q%ض ,��3 ه-f ��ون و ا2Eص �� "�b �4 ا�/ �eر�� در ای� ا8	?�

  �13ی�. 
%ض

�ـ�ه: �e7دق ا��م از روای?� در$ » 
َ

�ِ  ��ل
ّ
	
ُ��َ�ْ�ِ�ا

َ
  ُ�ْ�ِ	ٍ�  ِ�ْ�  َ�� :ا
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  وَ  َ�'&  ا

&
($َ  

&
�ُ  اْ-َ,َ�َ+  ِإ(

&
	
�ُ  ا

َ

�َه� َ$ْ

َ
1ِ  0ِ�َِ��ِب  أ

َ
��َ &2
3 ا &,-َ  4َ$ِ�ْ�ـ�ِ  َیْ

َ

 ١؛ِإ

fه-ـ � Eــ�او�B3$ �3 �ـV دهـ�، 
ـ%ض �Eا F�E% �� دی&%� ��ـ��1ن �� �4 3	ـ�"ـ� ��ـ�3�1

 �ــ�ز او �ــ� �ــ�ل $ن 4ـ� ز��3ـ� �ـ� 4ـ#� ]	/ و� (ـ��ب �� را $ن دادن eـ�
ـ� ]ـ�اب روز ه%

  »,%دد.

  قرض دادن پس باز در عمل سرعت ـ2


r �� و �%یr ا
�ام��
%ض دادن در  �#3�� �ـ� $ن ا�K3م در ���0 و ��ده �B-3 دی&%� E-% ��1 ه% 

��ده%O� م����r3 �� ا�/ ��e �B1دق ا %-Q 9%ه?#��#-� رو ای� از ٢؛"�د رو�%و vا18ـ%-� در 7ا

/-eو ��م ��� ا	?K���د: 7%O » َـ5ِْ�  و,َ
ْ
  َ�ِ�  ا6

َ
�َ"ــ7َ

ْ
  -ـ�ِل  ِ:ـ3 ا9َْ,ـ8

َ
  56ِــ�ك

َ

ـَ�ْ=َ>ــ)ِ 

ـ@�َءهُ 
َ
�  

َ
ـ7

َ

  َیْ�ِم  ِ:3 

َ
7Aِ�  وام �ــ� از 3ــ-�زی/ �� ز�ـ�ن در �4 را �4ـ� �ــ�ان Q#ـ-1/ و ٣؛ُ�ْ�َ

  »"�د. داده �ـZ �ـ� �� �ـ�، �#ـ&��ـ?� روز در �� �ـbـ�اه�

                                                            

١ ،���$   . ١٣٩ ، ص١٠٠، ج 	��ر ا���ار. 

٢ ،��/�G .
���   .�١١، ص ٢، ج ا

٣ .�������٣١، ��� ا.   
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� و �#&��?� روز ��aاق �%ی� �6! و?b� /��-
  ا�/. "�ه �0	-% ١ا�08-%ی�م �� $ن از �4 ا�/ 

  اذيت و آزار از دور به و مخفيانهدادن  قرض - 3


ـ%$ن eـ%ی| 3ـ� �#ـ��% و ��#�ی�ه ا�%� دی&%ان �� ر��3� H14 ��دن �#�6ن دی#� ه�� $��زه در 

   ٣ا�/. ا�3وه و (Vن "�ن �%F%ف �	X و ٢,#�ه�ن �J4ره ���*

� ��1 ه% �Jb-��3 ا�K3م�4  $��ه 7ر\� ا��م از روای?� درB-3 د را $ن ��داش�?J% ه�ا%� ��.�#4٤ 


%$ن دی&% ��� از /#��/ در اذی/ و $زار و �"?,=ا �E � �1ـ� ا��Mل ���* را دی&%ان �� ر��3

� و ٥دا�3?�?) �b� �B-3 ،از را DCb� اد%Oاه ا�Eد�E % در �4 93%����4 و�%ا�14 H �%a?b� 

� $�%و�#� اO%اد �� ز��ن زE! ,��3 هVار�� دره! را ab" �63$-/ و ز�#3�،�##B%�ـ% "ـ�و  %�Rـ�� 

���#qM ای� و ٦"1%د �(?
� ا� $�ـ%و� 4ـ� "ـ�د $"ـ�Bر ا�,�3ـ� �ـ� 3	�یـ�دادن  
ـ%ض �#4 �4

�F�b%ه �� را,-%�3ه  
%ض ،�?Eاز را و� ا�3ا �?O%, ض%
  �13ی�. �C-�1ن 

  تنگدست بدهكار به دادن مهلت ـ4

 $ن Q-ـ% و ا
?aـ�د� از ا�ـ! ا�?�1�� روا�� در اO%اد �?�L�� �L)ق ر��ی/ �% را �Eد �#�� ا�2م

 ا�ـ/؛"ـ�ه ��eـ-� دی� �%داE/ در,-%�3ه  
%ض "%ای� و "uن �2(�9 �� را�?� ای� در و �63ده

� را �#&��/ ��ه�Bر �� دادن ��6/ 4%ی! 
%$نBاز ی dض و��ی%
 4ـ� �ـ�ی� �� "1%ده، ده#�ه


%ض �DCb �� را ,-%�3ه
%ض X-Q%� ����ه V-3 روای�ت در �#4.$ /�6� در �#&��/ �� ده#�ه 

/��-
 دادن eـ�
� �ـ�داش �%,%دا3#ـ� را او �ـ�ل 4ـ�ز�ـ�3� �� و ٧ا�/ ا68� ر(1/ ��ر��ی� در 

Dای%� /	[ ��٨"�د.

  

                                                            

�ی�  .١،�I�  .=٢؛ ����ن،�ی�٩

   .٢٧١. F��ه،�ی� ٢

   .�٢٧. F��ه، �ی�٣

٤ . s/? ،وق�rل و ���ب ا����ل���   .٣�١، ص��اب ا

   .�=٢. F��ه،�ی�  ٥

   .٣=٢. F��ه،�ی�  ٦

٧ ،���$   .٠+١ ، ص١٠٣ ، ج	��ر ا���ار . 

٨ . s/? ،وق�rاب��   .+٢٧ص ،ا����لا����ل و ���ب
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  گيرنده(مقترض)قرض به مربوط آداب و احكام ب)

  ضرورت صورت در فقط قرض درخواست ـ1

�� ���1Kع �%ر� � و�ـ�د �6ـ%ه، ��ون وام ,%O?� و ا8+�#�
%ض ��B-3 �#/ ��ب در �4 روای��

� �K-?3 ای� �� دارد�
%ض �4 ر�-! �?O%, ���0 3-�ز�#� ا
�Cر \%ور� 3-�زه�� رrO �%ا� راه�� 

  ا�/.

��Lس "�رع �� r\و �-#I ارداد�%
 ه1-� �� و ا�/ \%ور� ا
?�aد� �2BCت (� �eد در 

 ���* �4 "�ه 
��1اد �B%وه ��1� \%ور�، 3-�ز ��م �eرت در 
%ض ,%O?� روای�ت، در د8-�

!Q 3&�ه�	روز ذ8/ و " �� ١.,%دد

  بدهي اصل بر اضافه پرداخت ـ2

 3ـ�ع ای� و ��ده (%ام ده#�ه،
%ض �%ا� 
%ض، ��ل از زی�ده ,%Z� �?O ��ز "%ط 
%اردادن �I ا,%

�-ـVان �ـ% ا�ا\ـ��O ا�Mـ�� "ـ%ط، �ـ�م eـ�رت در ا�ـ� ا�/؛ ر��� 
%ض � �ـ�� از �ـ�ه

�?�0د روای�ت �#��%,-%�3ه  
%ض �%� �ـ� $ن از �e7دق ا��م �4 ��ی� �� "�ه؛ 
��1اد ��#�ی�ه ا

� ی�د 
%ض �3ع �6?%ی� �#�ان�.�#4٢   

  بدهي پرداخت در تأخير از پرهيز ـ3

�Bاز ی �� در �3�#��ـX رO?ـ�ر یـ� و �ـEu-% در���0ـ� ا8+�ـ#�
ـ%ض O%ه#ـ@ اC?3ـ�ر �ـ�م ��ا

/Eز�%دا��ض %
�	�ل ��\�ع ای� �4 ��$ن �� ا�/.  ��  َ� 
َ
   �4: "�ه ��م و �Eص ز��V3د و ��

�ــ�ه Q-ــ% د�ـ/ �ـ� یEDــ� �ــ�ل �#�ن 
  

 3-�ــ/ ,ــ�ای� از 4ــ! �F	-ــ�ن Eــ�د �ــ�ل 4ــ�
  


%ار ,#�ه�ن ه�J4� �1ره را د�E راه در "�6دت �Vو�� �Eاو�3 �4 $��ه 7��
% ا��م از روای?� در 

��رد ی� و $ن ادا� �V ا� �J4ره �4 ی�،دَ  �&% داده �J� ار%
�V��ر روای/�3٣ارد. (X)�e q دادن  

�+�]�ن ا�?%اف �� �4 �2�ـ�  %-93�Vر,� � "ـ-[ از ٤ا�ـ/، �%Eـ�ردار �0?	ـ% �ـ#� از ���Kـ

،���F L[< 2م�Rا �  ٥ا�/. "�ه �e; V-3 �L3وق "-[ و �4-#

                                                            

١�� .  ،������   .=٣١، ص ١٨، ج ا"!�� و��

   .٩+٣-++٣. ه:�ن، ص٢

٣ ،��/�G .
���  .�٩، ص +، ج ا

٤ ،���$  .+�، ص ١٩، ج &%$ة ا���ل. 

٥�� .  ،������  .�٣٢، ص ١٨، ج ا"!�� و��
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�%(�م ]-" %) ����� V-3 و���� 4?�ب در ��	
�0��� و  (%�/ �� را ���� ا���� %-Euـ� �?Eا3ـ�ا 

/Eرت در دی� �%دا�e �B1� ص�a?E١ا�/. داده ا   

 �6?ـ%ی� روایـ�ت �%Eـ� ا��س �% ��ده، �Eص ���� ��رد ��ه� ��ز�%داE/ ُ(�� "%ی0/، در

�%دم، �  . �13ی� ا
�ام �EیD، دی� ادا� �� �3	��B-3 �B" /%ی� �� �4 ا�/ �4

 و ده#ـ�ه
ـ%ض ه�%�6ـ� ه! را، دی� 4?��/ ��Lس "%ی0/ �4 ا�/ Rزم B3?� ای� ذ4% ��ی�ن، در


%$ن $ی� �Vر,?%ی� و دا�3?�,-%�3ه  
%ض ه! V-3 ی��� %� را راه 
ـ%ض، 4?��ـ/I%ا�4  ؛٢دارد ا"�ره ا


%ارداد F%ف دو روا3� ا�#-/ ای�Kد ���* و ��?� ��B1 ا�O2?Eت از ��-�ر� �% ��   "�د.

  رباخواري مفاسد و قرض الحسنه مثبت آثار به توجه ج)

� دی&% از�� $]ـ�ر �ـ� �3	/ �%دم ��1م $,�ه� ا�/ �u]-%,=ار O%ه#@، ای� ,�?%ش راه در �4 ��ا

/	�� $,ـ�ه ایـ� در � !6�C-?%ی� ا8	?� �4 ا�/ ر���Eار� �)ّ%ات و ����J �-�ن و ا8+�#�
%ض 

�	��Gن و ر���3 ه��6 �% ��ز� �� �� ادا�� در ��د. �Eاه� دی#E%� ر از�[$ /	�� و ا8+�ـ#�
ـ%ض 

���J�� ا"�ره ا�?�1ع در ر���Eار� �  "�د.

  جامعه در الحسنه قرض مثبت آثار ـ1

   ا��اد ���� و �
ن ر��ی� .١ـ١

 در دارد؛ و��د ����0 اO%اد ی�BیH �%ا� ا
?�aد� �b/ "%ای� �� ��ا��6 ا��Bن ز�3,� �Fل در

�-� (�%ا� ر(�?�Cن از �Z 9ا�2م �B%م 3	� زره �4 $��ه V-3 روای�تu� (�0ش� یـH رهـ� در 

�#-� �%ا� "%ای� ای� ٣��د. ی�6د�v18ا%-�� ا��م ،7ا	?K� L3V-3ـ� �7-�ا�6C8ا ()%ت ،7

�، I#-� دردادن  
%ض �� ٤ا�/."�هMد "%ای%O �#� �Eاه� ره�ی� ا
?�aد� �2BCت دام از 3-�ز

./O�1 ای� ُ(�� ی��ی/ ��ن رu" ا(?%ام و ��ا�4  ا�/؛ ,-%�3هوام %I%,ای� ا H14 2� ـ�ض� 

،�"�� �B1� را و� "%��ـ�ر� و �KEـ/ ا�	�ب وی� �C3ه وا
r 3-�ز�#� O%د �=ی%ش ��رد ا�/ 

  . $ورد O%اه!

                                                            

  .٣٣٢. ه:�ن، ص ١

   .٢٨٢. F��ه، �ی� ٢

٣.  ،���� ����  .٣٢٢، ص١٨، ج ا"!�� و��

  .٣١٩. ه:�ن، ص ٤
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��� ��ه�� ��ه� .١- ٢� ���   


%ض ]�اب :�-/ اه� روای�ت در D-� از �
�e -�ن�ـ%ض زیـ%ا ا�/؛ "�ه 
 د�ـ/ در �#6ـ� 

�#�
� و 3-�ز�e د�/ در � رrO و ��BC (� �%ا� 
%ض �K3$ �4 از .,%�E /Oاه� 
%ار V-3 3-�ز �

�a%ف 3-�ز�#�ان ,%O?�ر� ���0ـ� در و �ـ�ده Iـ%DE در �-��ـ?� "�د، �� � و �4ر�ـ�ز�% CL3ـ

!4 /O$ %� از �
�e �Jای �� �ـ%ا� �ـ2ش �ـ� وادار را Oـ%د 3-�/ �2��ض �K3$ �4 H14 از و �#4

/Eدا%� �� ���,-%� ,�ا�%ور� از 4%ده، ��ه�.�#4  

   *�()! در �%� و '&%��$ ��#"! ��ه� .١- ٣

 \ـd-0 ا
Cـ�ر �ـ1/ �ـ� �%Oـ� 
C% ]%وت و �%��ی� ����0 در ا8+�#� 
%ض رواج �eرت در

� داده ,�-��� �93م در ��0دل ای�Kد ���* �Eد ای� �4 "�د��L	F اه� ا�?�1ع�E .د��  

   ا*��01$ و روا/$ ا(�� ای,�د .١-+

��3�#I @#ه%O ض%
 �#ـ�ان �ـ� 
ـ%ض Oـ%د، 3-ـ�ز eـ�رت در 4ـ� �BJ% ای� ی���؛ رواج ا8+�#� 

 ار�Gـ�ن �� و� �%ا� را روا3� ا�#-/ O%,%93?�، در و� ��BC (� �%ا� ����0 �4 ا�/ راه�Bر�

   $ورد. �Eاه�

�%3ی� .١-2 !65 و ه0��ر� رو4
�  8"3ب 

 �B%�4ت از ی�ض %
 ا�ـ/ ���0ـ� در �6ـ%ورز� و دو�ـ?�3ـ�ع و ��0ون رو(-� ای�Kد ا8+�#� 

�B3�#I م��� ��ره ای� در �e7 V-3دق ا���ی#�:%O » 
ٌ

�ث
َ
�  

ُ
 �ُـ
ِرث ��

َ
یـُ� :« ا�َ��

َ
ُ�  وَ  ا�ـ�

ُ
ـ
ا�

�
 ا��

  وَ 
ُ

�+	/ X��V-I �� ١؛ا�َ��ل ��  ».�CbـD و Oـ%و�#ـ� ودادن  
%ض : �#4

��;� و ا/�وز� ;�وت رو4! ��ه� .١-9��زه�� ?! �3*! و (��! 8<� ا(3ال / @  *�()! (�Aو(

   رباخواري مفاسد ـ2

   �%ور�؛�� �رو(-� رواج و ��8-� در ��Cر4/ و ,=ار� �%��ی� اV-&3ه �4هD ـ١

  ��Kرت؛ و ��I �-8%خ اO?�دن �4ر از ـ٢

  زای�؛ ا"?�Gل ��م و �4ر��� اVOایD ـ٣

  ��رم؛ و ا
?�aد� ر�4د ـ�

  �C4ر؛ از �%��ی� "�ن �Eرج و �Eر�� ��8-�ات �� وا��?&� ـ�

                                                            

   .+٣١، ص ا���ل)�'. ا�1D? EF ��ا��،  ١
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�؛ ���e�O اVOایD و ]%وت �3�%ا�% ��زیr ـ_��L	F  

  اO%اد؛ ا�?�1�� و روا3� ا�#-/ اO?�دن ME% �� ـ٧

� رذا�w و دو�?� د3-� رو(-� اVOایD ـ٨
2Eو..... ا�?�1ع در ا  

� �%داE?� ر���Eار� ا
?�aد� ��aE ���Jص در ا�?%اف یH ذ4% �� ��ی�ن در�  "�د.

�-&3�-� �&?�B"ور H3�� ه�� � ا�ـ/ "�ه ا�2م ���e H3 یH از �-D ��ل، یH در $�%ی�Bی

� در �4� �Bای� از ی �&?�B"١٩٨ ��ل در ه�، ور�، � (��3ـH ١رزرو Oـ�رال �ـ�� از ��L\ـ�ی

�V4%� (�Bی%�� ا
?�aددا�3ن از $#	� %� �wح (� راه ارا%M��#9ـ�ر ایـ� �ـ� و ,%دی�  � در ه�1یCـ

�B�-�3ا%J3�� ارV,%� ن در 4ـ� "ـ�$ ،Dه1ـ�ی � 4٣ـ�، 4ـ�ره ٢�%,ـ%، 4-#ـ�ل Iـ�ن ا
?aـ�ددا3�3

،X18�,و ٤ ،�&#-�� �Eد، �R�Lت در ٥Bـ� از ی� �#ـ�ان �6ـ%ه 3ـ%خ را ور"�Bـ?&� �ـ�� ��ا

  4٦%د�3.

                                                            

1 .Federal Reserve  

2  . Kindleberger 

3  . Kareken 

4  . Golemb 

5  . Mingo 

��3ر، ٦�/��E �3ن و ��1س  .
  .�+، ص &.���ت �,%( در 	���*ار( و &�!� ا��&




