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درس دوازدهم

معامالت حرام 

َعن أميِرالُمؤمنيَن عليه السالم َعن َرُسوِل الّلِه صلی الله عليه وآله أنَُّه َقاَل: 
تِۡسَعُة  َاۡجَزاءٍ  َعَشَرَة  اۡلِعبَاَدَة  ِإنَّ  أۡحَمُد!  َيا  اۡلِمۡعَراِج:  لَيلَةِ  ِفی  تََعالَی  الّلُه  َقاَل 

ِمۡنَها طَلَُب اۡلَحالل. 
مستدرک الوسائل ج ١٣، ص ٢٠، به نقل از ارشاد القلوب ديلمی

اميرالۡمؤمنين علی  از رسول خدا  روايت فرمود که: 
آن  جزء  نُه  که  دارد  جزء  ده  عبادت  احمد!  ای  فرمود:  معراج  شب  در  خداوند 

کسب حالل است. 

انواع معامالت حرام
معامالت حرام، داد و ستدهايی هستند که موجب ضرر و زيان فرد و برخالف مصالح مردم و 

جامعه است. اين داد و ستدها برچند گونه اند: 
مانند  عقايد می گردند؛  انحراف در  دارند و موجب گمراهی يا  معرفتی  ١ــ برخی از آن ها ضرر 
خريد، فروش و انتشار کتاب و محصوالت گمراه کننده، کسب درآمد از طريق طالع بينی و خبردادن از 

امور غيب و يا فروش وسايل مرتبط با آن، درآمدهای حاصله از سحر و شعبده بازی. 
٢ــ برخی دارای ضرر معنوی از حيث تحريک غرايز هستند: مانند توليد و يا خريد و فروش 
برنامه های  دريافت  وسايل  رايانه ای)،  برنامه ی  کتاب،  فيلم،  نوار،  فاسد (سی دی،  فرهنگی  محصوالت 

ماهواره ای يا برنامه های ورود به سايت های غيرمجاز. 
٣ــ برخی دارای ضرر معنوی از حيث غفلت از خدا و اتالف عمر يا آسيب عقالنی هستند، 
مانند داد و ستد ابزار قمار، مشروبات الکلی، مواد مخدر و حتی فروش مواد اوليه به اين گونه افراد 

برای ساخت آن، مانند فروش انگور به توليدکننده ی نوشيدنی های الکلی. 
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٤ــ برخی از آن ها موجب ضرر مالی برای يکی از طرفين است؛ مانند تقلب در کاال يا پول، غش 
در معامله، ربا. 

٥ــ و برخی نيز برای جان افراد جامعه مضرند؛ مانند فروش اسلحه به دشمنان کشورهای اسالمی 
و يا افراد تبهکار، فروش کاالهای خوراکی نجس يا فاسد. 

اينک به توضيح برخی از اين موارد می پردازيم: 
شبهاتی  طرح  و  ترديدآور  موارد  شامل  باطل:  و  گمراه کننده  مطالب  فروش  و  خريد  ١ــ 
منجر به  اخالقی که  يا  فکری  منحرف کننده ی  مطالب  صحيح می گردد،  اعتقادات  در  شک  موجب  که 
بی مباالتی يا کم اهميتی نسبت به دين و احکام آن می شود. اين مطالب ممکن است در قالب های کتاب، 

مجله، فيلم و يا ديگر محصوالت ارائه گردد. 

فعاليت
راه  دربردارد؟  مخاطراتی  چه  کنجکاوی  روی  از  منحرف  کتاب های  مطالعه ی 

معقول برای نقد اين مطالب چگونه است؟ 

دادن  واقعی نشان  سبب  به  شعبده،  و  تردستی  انجام  آن:  مانند  و  سحر  شعبده بازی،  ٢ــ 
امور غيرواقعی، می تواند موجب ترديد و شک در اعتقادات صحيح و امور واقعی شود و در نهايت 
به شک گرايی، نسبی گرايی و يا هيچ گرايی بينجامد. عدم اطمينان به حواس پنجگانه و ترديد در باورهای 
انجام  را  کار  اين  مهارت  با  چنان  شعبده بازان  برخی  باشد.  داشته  می تواند  مخاطره آميزی  نتايج  خود، 
پيامبران را ساحر معرفی  می دهند که حتی مخاطبين نيز متوجه غيرواقعی بودن آن نمی شوند. عده ای 
می کردند و فکر می کردند معجزه نيز نوعی تردستی يا جادوگری است. اسالم جهت جلوگيری از سوء 
و  شعبده بازی  آنان،  باورهای  در  ترديد  و  شک  القاء  يا  مردم  فريب  در  فرصت طلب  افراد  استفاده ی  

تردستی را ممنوع نموده و درآمد حاصله از انجام يا آموزش آن را حرام کرده است. 
غير از شعبده که امروزه بيشتر برای سرگرم نمودن مردم استفاده می شود، اموری مانند سحر وجود 
دارد که ابزاری جهت شيادی و انجام اعمال شيطانی است. منظور از سحر، کارهايی است که در بدن، 
قلب يا عقل شخص سحر شده اثر می گذارد و موجب تغيير در وضعيت روحی يا هشياری وی می شود. 
جايز  باشند،  حقيقی  اگر  حتی  می کنند،  جذب  خود  به  را  زيادی  طرفداران  هنوز  که  امور  اين 

نيست و بهره برداری از چنين روش هايی حرام شمرده می شود. 
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فعاليت
دفع  برای  شيادين  سوی  از  شده  توصيه  اعمال  برخی  با  را  خواندن  دعا  تفاوت 
گرفتاری ها مقايسه کنيد. اثر نمودن برخی اوراد يا طلسمات و مانند آن را چگونه توجيه 

می کنيد؟ 

٣ــ طالع بينی، خبردادن از غيب و مانند آن: برخی از علوم، درباره ی ارتباط با عالم غيب 
و خبر از آينده يا گذشته اند و صاحبان آن از اين طريق مبادرت به کسب درآمد می کنند. هرچند در کنار 
مدعيان دروغين بيشمار، برخی از اين پيشگويی ها ممکن است راست باشد ولی با دعا يا عمل انسان 
قابل تغييرند و نمی توان به آن ها اعتماد نمود. از اين رو، اين روش ها به هيچ وجه مورد تأييد اسالم نيست 

و استفاده و نيز دريافت پول برای آن حرام است. 

فعاليت
آينده  از  شدن  باخبر  برای  طالع بينی  به جای  را  روش هايی  چه  اسالم  دين  ١ــ 

پيشنهاد می نمايد؟ 
٢ــ ضرر پناه بردن به پيشگويی ها و استفاده از روش های غيرشرعی چيست؟ 

٣ــ علت درست درآمدن برخی طالع بينی ها چيست؟ 

درآمد  است  نامشروع  ابزار  اين  از  استفاده  که  همان طور  فرهنگی:  غيرمجاز  وسايل  ٤ــ 
خصوصی  تصاوير  انتشار  مستهجن،  و  مبتذل  محصوالت  بر  عالوه  می باشد.  حرام  نيز  آن  از  حاصله 

افراد يا انتشار غيرقانونی محصوالت مجاز افراد نيز جايز نمی باشد. 

فعاليت
معيار تشخيص مجاز يا غيرمجاز بودن يک کاالی فرهنگی چه مرجعی می باشد؟ 

٥ــ ابزار و آالت اقمار، ماهواره و ديگر ابزار مشترک غالب در حرام: برخی وسايل، 
اختصاص به استفاده در کار حرام دارند، مانند آالت قمار، و برخی ديگر چنين نيستند بلکه مشترک 
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هستند؛ مانند انگور. 
خريد و فروش ابزار مشترک به افرادی که قصد استفاده ی حرام از آن را دارند «گناه» محسوب 
می شود. همين طور فروش اسلحه به جنايتکاران، دزدان و دشمنان اسالم. خريد و استفاده از وسايلی 
استفاده ی غيرحالل از آن ها می شود، حتی به قصد استفاده ی حالل از آن نيز جايز نيست؛  که معموالً 
مانند ظروف مخصوص مشروبات الکلی. خريد، فروش، نصب، مشاوره و يا استفاده از ابزاری مانند 
فيلترشکن، سايت های غيرمجاز و دريافت کننده ی ماهواره که به سبب خصوصيات آن می تواند موجب 

انحراف خانواده و فرزندان شود نيز بنا به فتوای مراجع تقليد حرام است. 

فعاليت
١ــ کدام خصوصيت برنامه های ماهواره مانع از استفاده از آن به قصد مشاهده ی 

برنامه های سالم آن می شود؟ 
سالم  برنامه های  مشاهده ی  و  جهان  روز  اطالعات  از  بهره مندی  صحيح  راه  ٢ــ 

رسانه ها چيست؟ 

٦ــ تقلب  در کاال يا پول و غش در معامله: از ديگر موارد معامالت حرام، فريب مشتری يا 
خريدار است؛ غش در داد و ستد به معنی آميخته کردن جنس نامرغوب با مرغوب بدون اطالع مشتری 
است؛ مانند اضافه کردن آب يا آب اکسيژنه در شير، آميختن برنج بد با خوب، مخلوط کردن روغن نباتی 

با حيوانی. 
٧ــ خريد و فروش مواد حرام و نجس: شامل گوشت خوک، گوشت مردار، گوشت های 
مصارف  در  استفاده  جهت  خون  فروش  و  خريد  الکلی.  مشروبات  و  غيراسالمی  طريقه ی  به  ذبح شده 
پزشکی و نجات جان بيماران، در صورت عدم ضرر، جايز است همين طور خريد و فروش (و نگهداری) 

سگ شکاری يا نگهبان جايز است. 
٨  ــ ربا: ربا يعنی زيادی، و در اصطالح عبارت از دريافت بيش از حق خود در داد و ستد 
محسوب  کبيره  گناهان  جزو  و  است  مسلّمات  از  روايات  و  قرآن  در  ربا  بودن  حرام  است.  قرض  يا 

می شود. 
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برای دانش آموزان فعال
به  بلکه  نمی گردد  انسان  دارايی  شدن  زياد  موجب  تنها  نه  نامش،  برخالف  «ربا» 
َدقاِت.١  الصَّ يُـۡرِبی  و  با  الرِّ اللُّه  يَۡمَحُق  می رود:  بين  از  و  می شود  نابود  خداوند،  اراده ی 
در روايتی از امام صادق  در رابطه با اين آيه پرسيده شد: «چگونه است که گاهی 
می بينيم کسی که ربا می خورد مالش افزايش می يابد؟» و امام  پاسخ فرمودند: «و 
از  اگر  و  می سازد!  نابود  را  او  دين  ربا؟!  درهم  يک  نابودکنندگی  از  باالتر  نابودی  کدام 

عمل خويش توبه ننمايد دارايی اش می رود و فقير می شود».٢
نابودی و ويرانگری از لوازم جدايی ناپذير ربا است هم چنان که برکت و نمو دادن 
بين  از  ليکن  است  (زيادی)  ربا  نامش  که  هرچند  ربا  پس  است  صدقه  الينفک  اثر  مال 
رفتنی است و صدقه هرچند که نامش را زيادی نگذاشته باشند، زياد شدنی است و لذا 
وصف ربا را از ربا می گيرد و به صدقه می دهد و ربا را به وضعی که ضد اسم او است 

توصيف می کند. 

آثار زيانبار ربا در جامعه 
رباخواری  از  دست  اگر  «و  می دارد:  اعالم  شديدی  لحن  با  قرآن  در  خداوند 
برنمی داريد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده ی وی برخاسته ايد» (بقره ٢٧٩). خداوند 
در آيات مربوط به ربا (آيات ٢٧٥ تا ٢٧٩ بقره) چنان شدتی به کار برده است که درباره ی 
هيچ گناهی، جز پذيرفتن سلطه ی دشمنان دين، به کار نبرده است؛ چرا که آثار زيانبار ربا، 
اساس دين و زندگی انسانی را از بين می برد؛ رباخوار با گرفتن پول بالعوض از ديگران، 
خون فقيران را در شيشه می کند و با افزايش روزانه ی ثروت خود، به اختالف طبقاتی و 
دشمنی دامن می زند، و با از بين بردن روحيه ی شفقت و مهربانی باعث تشديد اختالف و 

ناامنی در جامعه و ترويج مادی گرايی می شود. 
و  جامعه  ميان  در  کاال  توزيع  و  تهيه  توليد،  برای  تالش  و  کار  جای  به  رباخوار 
شرکت در سود و زيان ناشی از تجارت، با سرمايه ای که در دست وی به امانت است و 

١ــ خداوند خير و برکت ربا را می ستاند و آن را به سوی نابودی سوق می دهد ولی صدقات را افزايش می دهد. (سوره بقره، آيه ی 
(٢٧٦

٢ــ وسايل الشيعه ج ١٨، ص ١١٩
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وظيفه دارد آن را به نفع خود و جامعه ی خويش صرف نمايد، مبادرت به سوء استفاده کرده 
و به هنگام احتياج ديگران به آن سرمايه، زيادتر از آن چه را می دهد طلب می کند. رباخوار 
موجب  امر  اين  و  گشته  فقيرتر  روز  به  روز  ضعيف  افراد  و  می پردازد  به ثروت اندوزی 
سلطه ی وی بر مردم می گردد. از ياد نبرده ايم کشورهای فقيری را که در استقراض از 

دولت های استعماری فرو  رفته و تاب بيرون آمدن از آن را ندارند. 

انواع ربا 
ربا بر دوگونه است: ربا در داد و ستد و ربای قرضی. 

مقدار  دريافت  با  همراه  هم  مثل  کاالی  دو  مبادله  از  است  عبارت  ستد:  و  داد  در  ربا  ١ــ 
اضافی؛ مانند فروش يک کيلو گندم اعال به دو کيلوگندم عادی، يا تعويض طالی دست دوم با طالی 
نو در قبال مبلغی پول. اين نوع ربا منحصر به عقد بيع نيست و ساير عقود اسالمی مانند صلح را نيز 
شامل می شود. شرط دوم تحقق ربا در داد و ستد عبارت است از اين که خريد و فروش کاال در عرف 

به صورت وزنی يا پيمانه ای باشد. 
بنابراين در صورتی که کااليی به صورت عددی يا مشاهده ای داد و ستد شود، ربا در آن کاال 

تحقق نمی يابد. 

فعاليت
ارائه  را  روزمره  ستدهای  و  داد  در  آن  تحقق  عدم  و  ربا  تحقق  از  مثال هايی  ١ــ 

کنيد. 
٢ــ طرز صحيح تعويض طالی کار کرده با طالی نو را بيان کنيد. 

خواه  زيادتر؛  دريافت  شرط  به  ديگری  به  دادن  قرض  از  است  عبارت  قرض:  در  ربای  ٢ــ 
به طور صريح شرط کنند يا پرداخت قرض مبتنی بر آن باشد. اين نوع ربا شديدًا حرام است. 

فعاليت
دربرخی از کتاب ها روش هايی برای رهايی از ربا ذکر شده است که به وسيله ی آن 
مقدار اضافی از لحاظ شرعی حالل باشد. اين روش ها که به کاله شرعی معروفند رهايی 
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اطالعات  از  استفاده  با  نمی کنند.  تصحيح  را  اضافی  آن  حرمت  و  نيست  ربا  از  واقعی 
عمومی خود و يا مراجعه به کتاب های فقهی، چند نمونه از اين راه ها را ذکر کنيد. سپس 

راه حل هايی غير از قرض دادن را بيابيد که خالی از ربا باشد. 

٭   ٭   ٭

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ تفاوت معامالت حرام را با باطل بيان کنيد. 

٢ــ فلسفه ی تحريم ربا در اسالم چيست؟ 
٣ــ تفاوت سود بانکی با ربا چيست؟ 
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درس سيزدهم

اصطالحات اقتصادی اسالم (١) 

نيز  اسالمی  ادبيات  در  و  دارد  وجود  مختلف  شکل های  به  جامعه  هر  در  اقتصادی  روابط 
الزم  مسلمانی  هر  برای  آن ها  با  آشنايی  دارد که  وجود  روابط  اين  از  برخی  برای  خاصی  اصطالحات 

است. 

١ــ َانفال 
َانفال جمع نَـۡفل به معنی بخشش است. و در اصطالح فقهی عبارت است از ثروت ها و سرمايه های 
طبيعی که بدون تالش در اختيار جامعه اسالمی قرار گرفته است. اين موهبت های خدادادی، اموال 
عمومی مسلمين محسوب شده و الزم است از دستبرد و انحصار افراد مصون بماند؛ لذا همان طور که 
در ابتدای سوره انفال اشاره شده، حق تصرف آن در اختيار حکومت اسالمی است تا در ضرورت های 
تعيين  وی  جانشينان  و  پيامبر  را  آن  از  استفاده  نحوه ی  شود.  گرفته  به کار  جامعه  مصالح  و  اجتماعی 

می کنند. برخی از موارد انفال عبارتند از: 
درياها،  ساحل  معادن،  جنگل ها،  کوه ها،  بيابان ها،  شامل:  مالک؛  بدون  زمين های  کليه ی  ١ــ 
آن  اهالی  که  آبادی هايی  کليه ی  و  دره ها  ارتفاعات  باير،  زمين های  بزرگ،  نهرهای  کناره ی  جزاير، 
مهاجرت کرده و به صورت ويرانه درآمده است و نيز هرچه در آن مناطق وجود داشته است؛ از قبيل 

گياهان، درختان، سنگ ها، چوب ها و آثار باستانی به جا مانده در آن جا. 
کليه ی  و  پادشاهان  مخصوص  گردشگاه های  و  زمين ها  کاخ ها،  گرانبها،  جواهرات  اموال،  ٢ــ 

اموال غيرمنقول که پادشاهان در انحصار خود قرار داده اند. 
٣ــ ارث کسی که از دنيا رفته و وارثی ندارد. 

٤ــ کليه اموال و سرزمين هايی که بدون جنگ و لشکرکشی به دست مسلمانان افتاده است. 
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فعاليت
با مراجعه به تفاسير قرآن درباره آيه ی نخست سوره ی انفال تحقيق نموده و آن را 

به کالس ارائه نماييد. 

٢ــ وقف
وقف عبارت است از رها ساختن مال خود از قيد مالکيت شخصی، و عمومی نمودن منافع آن 
در راه خدا. به تعبير ديگر؛ «واقف» جهت تحصيل اجر اخروی و به جا گذاشتن ميراث ماندگار، خريد 
و فروش آن چه وقف نموده را ممنوع ساخته و منافعش را به طور رايگان در اختيار عموم مردم يا گروه 
خاص (مانند ايتام) قرار می دهد. مصرف منافع آن موقوفه مطابق نظر واقف و در اموری که وی معين 

نموده است صورت می گيرد. 

برای دانش آموزان فعال
چاه های حفر شده در مدينه که تا امروز باقی است حاصل دسترنج اميرالمؤمنين 
علی  است که آن را در راه خدا وقف نموده است تا پس از  حيات خويش از ثواب 

«صدقه ی جاريه» بهره مند گردد. 

فعاليت
چند موقوفه از شهر خود را نام ببريد. 

٭   ٭   ٭

٣ــ ِهبه 
عوض  بدون  و  مجانی  به طور  را  خود  مال  شخصی  که  اين  از  است  عبارت  هديه  همان  يا  هبه 
به ديگری تمليک کند. هديه دادن به ويژه به خويشان و اقوام، بسيار مستحب است و از موارد صله ی 
رحم به شمار می آيد. هم چنين موجب فزونی محبت بين افراد می گردد. دين مبين اسالم مسلمانان را 

سفارش به پذيرش هديه و رد نکردن آن نموده است. 
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: پيامبر اکرم 
به يکديگر هديه دهيد و محبت ورزيد؛ به يکديگر هديه دهيد که موجب رفع کينه 

و کدورت می گردد.١

تبعيض در بخشش به فرزندان اگر موجب کينه و دشمنی و اختالف گردد حرام است و اگر بدون 
دليل موجه عقلی و صرفاً از روی احساسات باشد مکروه و کاری ناپسند است. 

هبه جزو عقود است يعنی احتياج به ايجاب و قبول دارد و تا زمانی که طرف مقابل آن را تحويل 
از  پس  دهنده  هديه  اگر  ولی  نيست  پسنديده ای  امری  هديه  گرفتن  پس  گرچه  نمی شود.  محقق  نگرفته 
تسليم آن پشيمان گردد در برخی موارد اين حق را داراست که خواهان پس گيری آن شده، و هديه گيرنده 

نيز موظف است که آن را بازگرداند. اين موارد عبارتند از: 
١ــ هديه گيرنده از ارحام وی نباشد؛ يعنی جزء افرادی نباشد که در طبقات ارث از او قراردارند؛ 

مانند پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، عمو، عمه، دائی، خاله، پدربزرگ و مادربزرگ. 
٢ــ هردو طرف در قيد حيات باشند. 

٣ــ هديه به صورت اوليه ی خود باقی مانده باشد. 
٤ــ در قبال آن کاری از طرف مقابل صورت نگرفته باشد. 

٥ــ به نيت صدقه و قرب الهی انجام نشده باشد. 

فعاليت
با توجه به مطالب ذکر شده: 

١ــ هديه دهنده در کدام موارد حق مطالبه ی هديه ی خود را ندارد؟ 
٢ــ اگر پس از قرار بخشش و قبل از تقديم آن يکی از دو طرف فوت کند، تکليف 

آن مال چه می شود؟ 

عبرت
«شگفت آورتر اين که شبانه کسی به ديدار ما آمد٢ و ظرفی درپوشيده پر از حلوا 

١ــ وسائل الشيعه ج ١٧، ص ٢٨٧
٢ــ وی اشعث بن قيس بود که فردای آن روز قرار بود به پرونده ی وی در دادگاه رسيدگی شود.
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همراه خود آورده بود؛ چنان از آن متنفر شدم که گويی آن را با بزاق ماری سمی مخلوط 
کرده اند! بدو گفتم: اين هديه است يا زکات يا صدقه؟ که زکات (صدقه ی واجب) بر ما 
اهل بيت حرام است. گفت: نه زکات است و نه صدقه، بلکه هديه است! گفتم: زنان بچه 

مرده بر تو بگريند! آيا از راه دين خدا وارد شده ای تا مرا فريب دهی؟ يا عقلت آشفته شده، 
مجنون شده ای يا هذيان می گويی؟! به خدا سوگند اگر هفت اقليم و آن چه را زير آسمان  ها 
است به من دهند تا درباره ی يک مور نافرمانی خداوند را به جا آورم و پوست ُجوی را 

از او بگيرم، چنين نخواهم کرد!»١

فعاليت
با توجه به عبارت فوق، چگونگی تشخيص هديه را از رشوه بيان کنيد. 

٭   ٭   ٭

٤ــ قرض 

کالم وحی
إۡن ُتۡقِرُضوا الّلَه َقۡرضًا َحَسنًا ُيضاِعۡفُه لَکُۡم َو َيۡغِفۡر لَکُۡم َو الّلُه َشکُور َحليم 

سوره ی تغابن، آيه ی ١٧ 
اگر به خداوند قرضی نيکو دهيد، آن را برايتان دو برابر ساخته و شما را می آمرزد؛ 

و خداوند سپاسگزار و بردبار است. 

سوی  از  سرمايه  مالکيت  انتقال  مقابل  در  شخص  که  قراردادی  از  است  عبارت  قرض 
قرض دهنده به وی، ضمانت پرداخت همان مال يا مثل و يا قيمت آن را برعهده می گيرد. گره گشايی از 
کار ديگران و قرض دادن به مسلمانان، مخصوصاً مؤمنی که نيازمند به آن باشد، اجر فراوانی دارد و در 
آيات قرآنی و روايات اسالمی به آن سفارش شده است. قرض گرفتن در صورت عدم حاجت، عملی 
مکروه است، و هر مقدار که نياز به قرض شديدتر باشد کراهت خفيف تر می شود، تا به جايی که شدت 

١ــ نهج البالغه، خطبه ی ٢٢٤
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تلف  خطر  از  جان  حفظ  مانند  می شود؛  واجب  گاهی  بلکه  می برد.  بين  از  کلی  به  را  کراهت  حاجت، 
شدن، حفظ آبرو، و امثال آن. 

فعاليت درسی
با مراجعه به تفاسير قرآن، خصوصياتی را که موجب حسنه بودن قرض می گردد 

بيان نماييد. 

قرض دادن به دو صورت است: «مدت دار» و «بدون مدت». در قرض «مدت دار» زمان پرداخت 
بدهی تعيين می گردد برخالف «بدون مدت» که در آن زمان پرداخت قيد نشده است. قرض گيرنده موظف 

است با فرارسيدن زمان بدهی خود، بدون هيچ عذری آن را بپردازد. 
اگر هنگام سررسيد بدهی، بدهکار دچار تنگدستی باشد طلبکار بايد به وی مهلت دهد تا با تالش 
و فضل الهی توان بازپرداخت بدهی خويش را پيدا نمايد و به سختی انداختن بدهکار از اموری است 

که در اسالم شديدًا مذمت شده است. 
اگر قرض دهنده شرط کند که بيش از آن مقدار که پرداخت کرده دريافت کند، ربا و از گناهان 
کبيره است و در صورت دريافت آن مازاد، قرض دهنده مالک آن مال نمی شود و ضامن است. البته 
پول  اين  گرفتن  و  برگرداند  طلبکار  به  گرفته  قرض  آن چه  بر  مازاد  مبلغی  بدهکار  که  است  مستحب 

ـ   در    صورتی که از ابتدا شرط نکرده باشند ــ برای طلبکار جايز است.  ـ

برای دانش آموزان فعال
از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرمود: 

«کسی که به برادر مسلمان خود قرض دهد 
برای هر درهمی که به او قرض داده باشد حسنه ای همسنگ کوه ُاُحد از کوه های 

َرضوی و طور سينا دارد. 
و اگر در مطالبه ی قرض خود، با وی مدارا کند او را بدون حساب و بدون عذاب 

چون برق از پل صراط عبور می دهند. 
و اگر کسی برادر مسلمانش نزد او از تهی دستی شکايت کند و او به وی قرض 
محروم  بهشت  از  را  او  می دهد  را  نيکوکاران  پاداش  که  روزی  در  تعالی  خدای  ندهد 
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می سازد». 
تحرير الوسيله حضرت امام خمينی، ج٣ 

در کتاب اصول کافی نيز از امام صادق  نقل شده است که: 
«بر سر در بهشت نوشته شده است: صدقه دادن ده ثواب و قرض دادن هجده 

ثواب دارد.»
٭   ٭   ٭

قرض دادن عالوه بر پاسخگويی به مشکالت اقتصادی هم نوعان و برآمده شدن 
نيازهای مالی افراد، موجب برطرف شدن غم و اندوه يکديگر و حفظ آبروی نيازمندان 
می شود و بدين صورت موجب تقويت اتحاد و همبستگی ميان برادران دينی و افزايش 

احساس رضايتمندی از زندگی می گردد.

                                         ٭   ٭   ٭ 
٥ــ رهن 

رهن قراردادی است که مطابق آن، طلبکار چيزی را در برابر بدهی فرد گرو می گيرد و تا زمان 
دريافت طلبش آن را به امانت نزد خود نگهداری می کند؛ مانند اين که بانک در قبال پرداخت وام قباله ی 
منزل را گرو بگيرد و نزد خود نگاه دارد. اين کار موجب استحکام قرارداد و اطمينان از پرداخت بدهی 

می گردد. گروگيرنده نمی تواند بدون اجازه ی گروگذار در رهن تصرف نمايد. 

برای دانش آموزان فعال
عوض  در  مستأجر  که  می شود  گفته  نيز  اجاره  نوعی  به  رهن  اصطالح  امروزه 
مال االجاره مقداری پول را نزد صاحبخانه گذاشته و در آخر سال آن را دريافت می کند. 
اين اجاره زمانی صحيح است که مبلغی را، هرچند اندک، به عنوان اجاره تعيين کنند 
و مبلغ رهن را به عنوان قرض الحسنه و در قالب شرط ضمن عقد اجاره به موجر تسليم 

کنند. 

٦ــ اجاره
مشخص  مدت  در  انسان  کار  يا  کاال  منافع  از  بهره برداری  آن حق  نتيجه ی  در  است که  عقدی 
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به شخص مقابل اعطا گرديده و در قبال آن مقدار مبلغ معينی دريافت می گردد. اجاره بر دو نوع است: 
١ــ اشياء؛ مانند ملک، ماشين، کاال، لباس و مانند آن. ٢ــ کار و تالش انسان؛ مانند خدمات کارمندان 
و کارگران. در نوع اول، کرايه دهنده را «موجر» و کرايه کننده را «مستأجر» می نامند، و در نوع دوم، 

کارگر و کارمند را «مستخدم» و قرارداد اجاره را «استخدام» نيز می گويند.

٭   ٭   ٭ 

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ در حال حاضر اختيار انفال در دست کيست؟ 

٢ــ تغيير در مصرف موقوفه منوط به تحقق چه شرايطی است؟ چند مثال بزنيد. 
٣ــ علت برتری قرض دادن نسبت به صدقه و کمک مالی چيست؟ 

٤ــ برتری های رهن گرفتن را بر اخذ چک، سفته و ضامن برشماريد. 
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درس چهاردهم

اصطالحات اقتصادی اسالم (٢) 
٧ــ وکالت 

وکالت عبارت است از اين که انسان انجام برخی از کارهای خود را به ديگری واگذار کند؛ مانند 
وکالت در فروش يا خريد خانه. 

اختيارات «وکيل» مطابق توافق بين او و «موکّل» وی می باشد و نمی تواند از آن تخطی نمايد. 
وکالت، عقدی جايز است يعنی موکل هر زمان بخواهد می تواند وکيل را عزل نمايد. 

فعاليت
با کمک دبير خود، مواردی از کاربردهای رايج وکالت را در زندگی روزمره نام 

ببريد. 

٨  ــ مضاربه 
برخی توانايی کار دارند ولی سرمايه ای ندارند، در مقابل، کسانی هستند که سرمايه دارند ولی 
مهارت يا امکان تجارت يا فعاليت اقتصادی ندارند. مضاربه عبارت از قرارداد همکاری بين اين دو 
است به گونه ای که يکی عهده دار سرمايه و ديگری عهده دار کار برای تجارت می شود و سود (و زيان) 

ميان آن دو به نسبتی که توافق می کنند تقسيم می گردد. 
چهارم (٢٥٪) سود  گذاشتند که يک  کردند و قرار  مضاربه امضا  قرارداد  باهم  مثال: دو نفر 
حاصله به صاحب سرمايه و باقی به «عامل» تعلق بگيرد. مبلغ پرداختی صاحب سرمايه جهت مضاربه 
يک ميليون تومان بود و ميزان سود کل در پايان ماه، دويست هزار تومان. بنابراين به صاحب سرمايه 

پنجاه هزارتومان سود پرداخت گرديد. 
توجه: از آن جا که ميزان سودآوری در فعاليت های اقتصادی نامعلوم است، طرفين چگونگی 
تقسيم سود را بايد به صورت کسر يا درصدی از سود نهايی تعيين نمايند، ولی اگر از ابتدا مبلغ مشخصی 
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را به عنوان سود يکی از طرفين تعيين کنند، ربا خواهد شد. مثالً اگر در مثال قبل قرار بگذارند که هرماه 
پنجاه هزار تومان به صاحب سرمايه سود پرداخت گردد ربا می شود و حرام است. 

فعاليت
آيا می توانيد تفاوت اين دو قرارداد را با يکديگر بيان کنيد و علت ربا بودن قرارداد 

دوم را توضيح دهيد؟ 

٭   ٭   ٭

٩ــ صلح 
در داد و ستد و امور روزانه گاهی ممکن است ابهام يا اختالف نظری پيش آيد که تعيين حق 
طرف مقابل دشوار يا ناممکن باشد. در اين موارد بهترين راه «مصالح» و رضايت طرفينی است؛ بدين 
صورت که هردو طرف توافق نموده و يکديگر را حالل کنند. به عبارت دقيق تر؛ صلح عبارت است از 
راضی شدن دو نفر به تمليک شٔی يا منفعتی به يکديگر و يا ساقط نمودن حق يا ِدين از گردن يکديگر. 

در مواردی که اختالف وجود نداشته باشد نيز می توان صلح نمود و ملکيت چيزی را به ديگری 
و  نزاع ها  در  چاره انديشی  بر  عالوه  اسالم  دين  در  قانونی  چنين  وجود  نمود.  ساقط  را  حقی  يا  داد 
مشکالت و رفع بن بست ها، راهی جهت گسترش صلح و آرامش در جامعه، رفع کدورت ها، پاکيزه شدن 

اموال و خالصی از حق الناس است. 

إنََّما اۡلُمۡؤِمنُوَن ِاۡخَوة َفأۡصلُِحوا بَـۡيَن أَخَوۡيکُۡم َو اتَّـُقوا الّلَه لََعلَّکُۡم ُتـۡرَحُمون 
سوره ی حجرات، آيه ی ١٠
مؤمنان برادر يکديگرند؛ پس ميان دو برادر خويش صلح و آشتی برقرار کنيد و تقوای الهی پيشه 

کنيد، باشد که مشمول رحمت او شويد. 

٭   ٭   ٭

١٠ــ َضمان 
ضمان عبارت از قرارداد به عهده گرفتن مالی است که در ذمه فرد و يا اشخاص ديگر ثابت شده 
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باشد. مثل اين که به طلبکار بگويد: «من بدهی فالن شخص را ضمانت يا تعهد می کنم». درنتيجه، آن 
ِدين از ذمه بدهکار به ذمه ضامن منتقل می شود و ذمه بدهکار بریء می گردد. در صورتی که ضامن 
به اذن بدهکار ضمانت کرده باشد، بعد از پرداخت وجه الضمان، می توان آن مقداری را که به طلبکار 

پرداخته از او مطالبه کند. 

برای دانش آموزان فعال
مسئوليت  احساس  اين  باشد.  پاسخگو  بايد  خود  کارهای  قبال  در  انسانی  هر 
است  حساس تر  می شود  (حق الناس)  ديگران  حقوق  يا  اموال  به  مربوط  که  درمواردی 
و بی توجهی به آن می تواند عواقب ناخوشايندی در زندگی و جهان آخرت درپی داشته 

باشد. 
ملزم  سازد  وارد  ديگران  اموال  بر  خسارتی  بی احتياطی  براثر  که  مواردی  در 
مواردی که بر  اصطالح فقهی «ضامن» است. ولی در  خسارت است و در  به پرداخت 
آن  متحمل  بايد  مساوی  نسبت  به  طرف  هردو  گاهی  شود  وارد  خسارت  اين  حادثه  اثر 
ضرر و زيان گردند و گاهی فقط يکی از آن دو! تفصيل اين احکام در کتب فقهی، به ويژه 
کتاب های قواعد فقهيه ذکر شده است. مثالً اگر وسيله ای را به دوست خود عاريه دهيد 
(به اصطالح عرفی امانت دهيد تا استفاده کند) و بر اثر اتفاق (و نه سهل انگاری) آسيبی 
به آن وارد آيد حق گرفتن خسارت از دوست خود را نداريد! ولی اگر در مغازه کااليی را 
جهت مشاهده برداريد و از دستانتان به زمين بيفتد بايد خسارت آن را پرداخت کنيد … 

٭   ٭   ٭

١١ــ ُلَقطه 
لقطه عبارت از هر شیء پيدا شده ای است که مالک آن فعالً مشخص نباشد؛ مانند اشياء جامانده، 
شخص  برداشتن،  صورت  در  می شود.  پيدا  شخصی  يا  عمومی  اماکن  در  که  مسروقه ای  يا  و  متروکه 

ضامن نگهداری و رساندن آن به مالک اصلی خواهد بود. 
در مواردی که برنداشتن، موجب تلف شدن آن شیء شود جايز است فرد مسلمان اين مسئوليت 
اين  در  نمايد.  آن  نگهداری  به  اقدام  و  گرفته  برعهده  خود  دينی  برادران  ديگر  حقوق  حفظ  برای  را 
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صورت وی موظف است تا يک سال به جستجوی مالک آن کاال بپردازد و آن را در اماکن عمومی 
اعالن نمايد. سپس در صورت پيدا نشدن صاحب آن، از طرف صاحبش آن را صدقه دهد يا نزد خود به 

امانت نگهدارد و يا اين که برای خود بردارد به شرط اين که اگر صاحبش پيدا شد به وی بدهد. 

فعاليت
آن  انداختن  آيا  می کنيد؟  چه  نشناسيد  را  صاحبش  و  کنيد  پيدا  را  پولی  اگر 

درصندوق صدقه صحيح است؟ 

٭   ٭   ٭

١٢ــ ُجعاله 
نوعی قرارداد يک طرفه است که فرد متعهد می شود به هر شخصی که بتواند کار خاص اعالم 

شده را برای وی انجام دهد پاداش معينی پرداخت کند. 

فعاليت
مثال هايی در مورد جعاله ذکر کنيد. 

٭   ٭   ٭

بينديشيد و پاسخ دهيد
١ــ تفاوت «وکالت» با «وصيت» چيست؟ 

صورت  چه  به  پس انداز)  (حساب های  بانکی  عقود  در  «مضاربه»  کاربرد  ٢ــ 
است؟ 

٣ــ آيا می توان قرض ربوی را به وسيله ی «صلح» حالل و شرعی کرد؟ نظر مرجع 
خود را بنويسيد. 

(بانک ها،  جامعه  در  رايج  ضمانت  با  را  فقهی  مصطلح  ضمانت  تفاوت  ٤ــ 
صندوق های قرض الحسنه) را با توجه به درس شرح دهيد. 

٥ــ آيا «ُجعاله» همان «مژدگانی» است؟ تفاوت آن دو را بيان کنيد. 
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منابع و مآخذ

١ــ قرآن کريم، ترجمه های فوالدوند و آيت اللّه مکارم شيرازی 
٢ــ نهج البالغه، ترجمه ی محمددشتی 

٣ــ تحريرالوسيله، امام خمينی (ره) 
٤ــ رساله ی نوين، عبدالکريم بی آزار شيرازی 

٥ــ رساله ی توضيح المسائل مراجع 
٦ــ تفسير الميزان، عالمه سيدمحمدحسين طباطبايی (ره) 

٧ــ تفسير نمونه، آيت اللّه مکارم شيرازی و جمعی از محققان 
٨  ــ مسئله ی حجاب، استاد شهيد مرتضی مطهری 
٩ــ داستان راستان، استاد شهيد مرتضی مطهری 

١٠ــ حماسه ی حسينی، ج٢، استاد شهيد مرتضی مطهری 
١١ــ تحف العقول، ابومحمد بحرانی (ره) 

١٢ــ اصول کافی، شيخ کلينی (ره) 
١٣ــ فروع کافی، شيخ کلينی (ره) 

١٤ــ من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق (ره) 
١٥ــ خصال الشيعه، شيخ صدوق (ره) 

١٦ــ وسائل الشيعه، شيخ حّر عاملی (ره) 
١٧ــ مستدرک الوسائل، محدث نوری (ره) 

١٨ــ غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد آمدی
١٩ــ دين و زندگی سال دوم دبيرستان، دکتر محمد مهدی اعتصامی 


