
 قرض الحسنه

ـ) وام دادن بدون سود(يكي از اصل هاي مهم اسالمي، اصل قرض الحسنه ـ علـيهم الـسالم و زنـدگي امامـان كه در قـرآن مي باشد

به آن داده شده است  : براي روشن شدن مطلب، الزم است در اين راسـتا سـه مطلـب را مـورد بررسـي قـرار دهـيم. اهتمام بسياري

.معني قرض الحسنه.1

. قرض الحسنه در قرآن.2

به قرض الحسنه.3 . اهتمام امامان

 معني قرض الحسنه
كه برّنده است، مقراض مي گويند. در ريشه لغوي به معني بريدن است» قرض«واژه به قيچي در. از اين رو عرب استعمال اين واژه

به چنين كار نيكي  كه انسان وقتي مي تواند و قطـع وام بدون بهره، از اين رو و ثروت را از خود ببـرّد به مال كه دلبستگي توفيق يابد

و بـه. كند، وگرنه به چنين توفيقي نخواهد رسيد  و معني ديگر بريدن اين است كه قرض دهنـده قـسمتي از امـوالش را جـدا كـرده

. قرض گيرنده مي دهد

به قرض پول، منحصر نيست كه قرض دادن مثالً همسايه اي مـي. كاالهاي مختلف نيز مي شودبلكه شامل قرض. الزم به تذكر است

به او قرض مي دهيد  و فرش به مدت يك هفته يا يك ماه، مقداري ظرف و ظرف دارد، شما به فرش و نياز اين. خواهد عروسي كند

. كار نيز قرض الحسنه است

بـ: كوتاه سخن اينكه و وارستگي به انفاق هاي مالي به بريدگي چـرا كـه اگـر انـسان بـه ثـروت دنيـا. ستگي دارد به طور كلي توفيق

ــد  ــره بدهــ ــدون بهــ ــدي وام بــ ــسان نيازمنــ ــه انــ ــود بــ ــي شــ ــر نمــ ــز حاضــ ــد، هرگــ و از آن دل نكنــ ــد ــسته باشــ . وابــ

به او فرمود به معاد، خداوند و يقين ـ در رابطه با اطمينان ـ عليه السالم و آنهـا: در داستان حضرت ابراهيم خليل چهار پرنده را بگير

و آن را  و سـپس در جـايي بنـشين و هر جزيي از آن را روي كـوهي بگـذار ده قسمت كن و و گوشت آنها را مخلوط كرده ذبح كن

به اذن خدا صدا بزن  و نزد تو پرواز مـي كننـد. چهار پرنده را و نـزد. آنها زنده مي شوند و آنهـا زنـده شـدند ابـراهيم چنـين كـرد

ــد  ــراهيم آمدن ا. اب ــه ـ علي ــراهيم ــب اب ــد قل ــت ش ــان در قيام ــدن مردگ ــده ش و زن ــاد ــه مع ــين ب ــار از يق ـ سرش ــسالم ]1[.ل

ك: مرحوم شيخ صدوق روايت مي كند كه اين چهار پرنده عبارت بودند از ه هر كدام از اينهـا بـه طاووس، كركس، خروسو مرغابي

به آرزوي دراز، خروس اشـاره به دلبستگي زينت دنيا است، كركس اشاره يكي از صفات رذيله انسان اشاره مي كند؛ طاووس اشاره

به حرص است  و مرغابي اشاره اگر انسان اين چهار صفت را از خود دور كند مي توانـد بـه كمـاالت عـالي.به طغيان شهوت جنسي،

]2[.ئل شودانساني نا

به صورت شعر بيان كرده تو خليل وقتي اي خورشـيد هـش ايـن چهـار اطيـار: موالنا در كتاب مثنوي، اين مطلب را با اندكي تفاوت،

بدرهزن را بكشخُلق را گر زندگ  و غيـر: توضيح بيشتر اينكه؛ عبادات بر دو گونه است]3[ي خواهي ابد سر ببر زين چار مرغ شوم

و مالي  و: عبادات غير مالي مانند. مالي و: نندعبادات مالي ما ... نماز، روزه در عبادات مالي بايد دسـت ... خمس، زكات، قرض الحسنه

و دشــــوار اســــت  و ثــــروت مــــشكل و پــــول بريــــد، زيــــرا گذشــــتن از مــــال و از عالقــــه بــــه مــــال . در جيــــب كــــرد

و تعـاون كـه يـك صـفت. يك مسأله اخالقي نيز است. قرض الحسنه عالوه بر اينكه يك مسأله اجتماعي است زيرا اوالً روح محبـت

و مم و عطوفـت را زنـده مـي سـازد و ثانياً اين كار نيك، روح برادري تاز اخالقي است موجب رواج قرض الحسنه در جامعه مي شود،

و ويرانگر آن مي شود  و پيامدهاي شوم از اين رو در روايات اسالمي به يكي از حقوق مؤمنان نسبت بـه. موجب سالمت جامعه از ربا

ــه  ــاد شــده اســت، از جمل ــود همــديگر ي ــؤمن، فرم ــه م ــسبت ب ـ در ضــمن شــمارش حقــوق مــؤمن ن ــسالم ــه ال ـ علي ــاقر ــام ب : ام

و يقضي دينه« عنه كربته و قرضـش را ادا كنـد»و يفرّج ]4[.از حقـوق مـؤمن بـر مـؤمن ايـن اسـت كـه انـدوه او را برطـرف سـازد،

١



 قرض الحسنه در قرآن

و با آن تأكيد شده است كه كلمه. در قرآن، سيزده بار با واژه هاي گوناگون، سخن از قرض به ميان آمده آمـده» قـرض«در هر جا

به وام بي بهره]5[.نيز آمده است»حسناً«به دنبال آن كلمه  آن. مـي گوينـد» قرض الحسنه« از اين رو در اسالم ايـن تركيـب بيـانگر

به صورت نيكو انجام شود  كه قرض دادن بايد بـي.2. آبرومندانـه باشـد.1: نيكويي آن را مي توان از چند جهت تـصور كـرد. است

و بهره باشد.3. منّت باشد  به سود و عالقه باشد.5. براي خشنودي خدا باشد.4. بدون چشم داشت در اينجا نظـر شـما. از روي ميل

به ذكر سه آيه از ميان آيات قرض الحسنه جلب مي كنم   سوره مائـده مـي خـوانيم كـه خداونـد بـه بنـي اسـرائيل12در آيه.1: را

ــود قَرْ: ... فرمـ ــه ــتُم اللَّـ ــارو أَقْرَضْـ ــا الْأَنْهـ ــنْ تَحتِهـ ــرِي مِـ ــاتٍ تَجـ ــأُدخِلَنَّكُم جنَّـ و لَـ ئاتِكُمــي ــنْكُم سـ ــأُكَفِّرَنَّ عـ ــسناً لَـ ــاً حـ : ضـ

و قرض الحسنه به خـدا بدهيـد، گناهـان شـما را و آنها را ياري كنيد به رسوالنم ايمان بياوريد و و زكات بدهيد اگر نماز به پا داريد

ــما  و شـ ــنم ــي كـ ــو مـ ــنم محـ ــي كـ ــت وارد مـ ــاري اسـ ــانش جـ ــر درختـ ــا از زيـ ــه نهرهـ ــشت كـ ــايي از بهـ ــاغ هـ . را در بـ

نكته وجود دارد و: نخست اينكه. در اين آيه در رابطه با قرض الحسنه چند و زكـات كه پس از نمـاز اين دستور به قدري مهم است

و ياري رسوالن خدا، ذكر شده، دوم اينكه  : سـوم اينكـه. نيز از دستورهاي مهـم خـدا بـوده اسـت اين دستور در اديان پيشين: ايمان

و بهشت پرنعمت است به خداست: چهارم آنكه. پاداش آن بخشش گناهان يعنـي مـورد پـذيرش حـقّ. قرض الحسنه، قرض دادن

ــد  ــي دهـ ــرار مـ ــستمند قـ ــت مـ ــاي دسـ ــه جـ ــتش را بـ ــدا دسـ و خـ ــت ــه.2. اسـ ــوانيم20در آيـ ــي خـ ــل مـ ــوره مزّمـ : سـ

... وا الصأَقِيم ناًوسح قَرْضاً أَقْرِضُوا اللَّه و آتُوا الزَّكاه و به خـدا قـرض الحـسنه دهيـد ...:اله و و زكات را ادا كنيد .و نماز را برپا داريد

د: در اين آيه سه نكته قابل توجه است؛ نخست اينكه به عنوان سومين و زكات ستور ذكر شده كه بيـانگر قرض الحسنه، بعد از نماز

و. قرض الحسنه قرض دادن به خداست: دوم آنكه. اهميت آن است  به اينكـه گـويي قـرض دهنـده بـا خـدا معاملـه مـي كنـد اشاره

و همگاني انجام شود: سوم اينكه. خداوند قرض او را مي پذيرد  و زكات، بايد در سطح وسيع لذا در آيـه. اين اصل مقدس مانند نماز

و مرد، خطاب شده است فوق با  به عموم مردم از زن قَرْضـاً حـسناً: تغـابن مـي خـوانيم17در آيـه.3. واژه جمع، إِنْ تُقْرِضُـوا اللَّـه

 لِيمح شَكُور اللَّه و غْفِرْ لَكُمي و لَكُم ضاعِفْهو شـما را مـي: ي به خدا قرض الحسنه دهيد، آن را براي شما چند برابر سازد و اگر بخـشد

و بردبار است  تشكّركننده نكته در ارزش قرض دادن اشاره شده؛ نخست اينكه]6[.خداوند به چند قـرض دادن بـه: در اين آيه نيز

پ  و مورد به خداست قرض دادن موجب افـزايش نعمـت بـه چنـدين برابـر مقـدار: دوم اينكه.. ذيرش حق استمؤمنان، قرض دادن

خداوند از قـرض دهنـده تـشكر مـي كنـد،: چهارم اينكه. موجب آمرزش گناهان از سوي خدا مي شود: سوم اينكه. قرض مي گردد 

و اخروي جبران مي نمايد و با پاداش هاي دنيوي ـ بـه قـرض الحـسنه اهتم. يعني آن را به نيكي مي پذيرد ـ عليهم الـسالم  ام امامان

و خود در اين راه پيشقدم مي شـدند به قرض الحسنه اهميت فراوان مي دادند و رفتارشان ـ در گفتار ـ عليهم السالم خاندان رسالت

به اين امر مقدس دستور مي دادند  م.و پيروانشان را با تأكيدهاي بسيار كه از و محـور در كتاب وسائل الشّيعه نابع فقه شـيعه اسـت

تشيع مي باشد، در جلد سيزده،  و اجتهاد مجتهدان و احكـام آن ذكـر» ابواب الدين« روايت در 134استنباط و پـاداش درباره قرض

. شده است

ـ در پاداش قرض دادن ـ عليهم السالم  چند نمونه از گفتار امامان
م به عنوان نمونه، نظر شـما را از : يـان دههـا روايـت بـه ذكـر چنـد روايـت در مـورد پـاداش قـرض دادن جلـب مـي كنـيم در اينجا

ـ فرمود.1 و آله ـ صلي اهللا عليه و طـور: رسول خدا له بكلِّ درهمٍ اقرضه وزن جبل احدٍ من جبال رضوي من اقرض اخاه المسلم كان

و ان رفــق بــه فــي طلبــه، تعــدي بــه علــي الــصراط كــالبرق الخــ  ال عــذابٍ ســيناءٍ حــسناتٍ، و : اطف الالمــع بغيــر حــسابٍ

و طـور سـينا، اُحد از كوههاي رضـوي به بزرگي كوه به او مي دهد كه به اندازه هر درهمي به برادر مسلمانش قرض بدهد، كسي كه

و در  و رفاقت كند، هماننـد بـرق خيـره كننـده و اگر در مورد گرفتن طلب خود با آن مؤمن، مدارا خـشان، براي او پاداشهايي هست

ـ فرمود.2]7[.بدون حساب از روي پل صراط بگذرد ـ عليه السالم ما من مسلم اقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد بـه وجـه: امام صادق

له اجرها كحسا  اال حسب اهللا به مسلماني قرض الحـسنه بدهـد، حتمـاً:ب الصدقه حتي يرجع اليهاهللا هر مسلماني كه براي رضاي خدا

]8[.خداونـــد پـــاداش آن را ماننـــد پـــاداش صـــدقه دادن حـــساب مـــي كنـــد، تـــا هنگـــامي كـــه آن قـــرض بـــه او بـــاز گـــردد 

٢



ـ فرمود.3 و آله ـ صلي اهللا عليه و كـان هـو فـي صـالهٍ مـن: پيامبر اكرم من اقرض مؤمناً قرضاً ينتظر به ميسوره، كان ماله في زكـاهٍ،

حتّي يؤديه  ز: المالئكه كه به مؤمني تا مدتي كه او توان اداي آن را داشته باشد، قرض بدهـد، مـال او بـه عنـوان و(كـات اسـت كسي

]9[.و قرض دهنده تا هنگام اداي قرض، مورد درود فرشتگان است) ثواب زكات را دارد

ـ فرمود.4 ـ عليه السالم و انما صار القرض افضل مـن الـصدقه الصدقه بعشر،: مكتوب علي الجنّه: امام صادق و القرض بثمانيه عشر،

ال يحتاج اليها و قد يطلب الصدقه من اال من حاجهٍ، ده برابـر،: بر در بهشت نوشـته شـده: النّ المستقرضال يستقرض پـاداش صـدقه

بيشتر: آنگاه فرمود. ولي پاداش قرض، هيجده برابر است   است كـه قـرض گيرنـده جـز از پاداش قرض از اين رو بر پاداش صدقه

]10[.روي نياز قرض نمي گيرد، ولي صدقه گيرنده گاهي با اينكه نياز ندارد، صدقه مي گيرد
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