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 بنام خدا 

 

 هدف از ربگزاری جشنواره:

 خلق آثای هنری)نقاشی، خوشنویسی، داستانک/ شعر و . . .( در بین شهروندان از طریق قرض الحسنه پسندیدهفرهنگ ترویج 

 کاانلهای ارتباطی:

بازدید کنندگان، نشر پوستر و نصب در  جهت بازدید و عرضه آثار منتخب گالری معتبر شهر تهرانانتشار آثار برگزیده در

 آثار بمنتخ کتاب چاپ شعب بانک،

 : اهی خوشنویسیاقلبنوع و 

 آزاد می باشد.های مورد استفاده توسط هنرمندان نوع خط و قالب 

 :ابعاد آاثر

 .خواهد بودA4و حداقلA2ها و آثار حد اکثرابعاد تابلو

 نحوه ارسال:
 از آثار در قالب فایل الیا اسکن با کیفیت با الی ابتدایی، نیازی به ارسال فیزیکی آثار نیست؛ بلکه عکس با کیفیت با در مرحله

JPEG یا PDF .ای باید باشد که با اصل اثر تطابق داشته  گونه های ارسالی بهکیفیت عکس) در ایمیل ارسالی، پیوست شوند

 (.باشد. بدیهی است تصاویر فاقد کیفیت، وارد مراحل داوری نخواهند شد

 mehriran.fest@gmail.com آدرس ایمیل جشنواره:

 :خوشنویسیمحور اهی 

مذمت و فواید آن و در قرض الحسنه الهیسنت  محتوای آثار ارسالی بسته به انتخاب شرکت کنندگان ممکن است درتمجید

 و شرکت کنندگان الزم است در سه بخش ذیل آثار هنری خود را به دبیرخانه ارسال نمایند:  گرددو مضرات آن انتخاب  ربا

 آیات و روایات ترجمه و متن -

 جمالت قصار و شعار -

 اشعار و متون ادبی برگرفته از ادبیات کهن و معاصر -

 :گرددارایه می در ذیل نمونه هایی از جمالت منتخب در راستای محور های مسابقه
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 رد تمجید قرض الحسنه

 «  ه َ قَرْضا ً حَسَنا ً فَُیضاِعفَه ُ لَهُ  و َ لَه ُ َأجْر ٌ کَرِیمذِی ُیقْرِض ُ اللَّ ذَا الَ ْمَن» •

 11آیه -سوره مبارکه حدید کیست آن کس که به خدا وامى نیکو دهد تا براى وى دوچندان گرداند و اورا پاداشى خوش باشد؟•

 «یَهِ  تُرْجَُعونالَّذِی یُقْرِض ُ الَلَّه َ قَرْضًا حَسَنًا َفیُضَاعَِفه ُ َله ُ أَضْعَافًا کَِثیرَة ً وَاللََّه ُ یَْقبِضُ  وَیَبْسُط ُ وَإِلَ مَّن ذَا »•

 کیست که به خداوند وام دهد، وامى نیکو تا خداوند آن را براى او چندین برابر بیافزاید و خداونداستکه)روزى بندگان•

 245آیه -بقرهسوره مبارکه              محدود و گسترده مى سازد، و به سوى او بازگردانده مى شوید.را( 

 «قال َ الصََّادِق ُ علیه السالم: عَلى باب ِ اْلجَنَّة ِ مَْکتُوبٌ: اَْلقَرْض ُ بِثَمانِیَة َ عَشْر ٍ وَالصَّدَقَةُ  بِعَشْرَة»•

 بهشت نوشته شده است: قرضدادن هیجده برابر پاداش دارد و صدقه ده برابر.امام صادق علیه السالم فرمود: بر درب 

 ماًمِن ْ مُؤمِن ٍ اقْرَض َ مُؤمِنایُْلتَمِسِبِهِ  وَْجه َ اللَّه ِ الََّا حَسَب َ اللَّه ُ َله ُ اجْرَه ُ بِِحساب ِ الصَّدََقة» قال الصادق علیهالسالم:•

 «حَتییَرِْجعَمالُه ُ الیِه

 ادا شود، به حساب صدقه گذارد. خداوند قرضش را تا اینکه دهد مگر اینکهدا قرض می که به برادرش برایخ تنیس مؤمنی•

 ن َ جَبَلَُاحُد ٍ وَجَـبَلعَن ْ َرسُول ِ الَلَّه ِ صلی اهلل علیه و آله: ... وَمَـن ْ اَقْرَض َ اَخاه ُ الْمُـؤْمِن َ بِـکُل   ِدرَْهم ٍ اَقْرَضَه ُ وَزْ»•

 ـاطِفِ  الََّـالمِع ِ بِغِیْـرـوان ٍ وَطُور ِ سَیْـناءَ  حََسنـاتٍِ.فَاِن ْ رَفَق َ ِبه ِ فِـى طَلَِبه ِ یَْعبَـرُبِه ِ َعلَى الص راط ِ کَالْبَرْق ِ الْخرِضْ

  «حِساب ٍ وَالعَذابٍ

 قرض دهد، در برابر هر درهمى کهاز پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله نقل شده که فرمود: کسى که به برادر مسلمان خود •

 قرض داده هم وزنکوه احد و کوه رضوان و کوه سینا، حسنات خواهد داشت. و اگر براى وصول آن مدارا کند، از پل صراط

 همچون برق جهنده بدون حساب و عذاب خواهد گذشت.

 مى گـردد.پیامبر گرامى صلی اهلل علیه و آله فرمود: هـر قـرضى پیـش خـدا، صدقـه محسـوب •

 .ر دوسـت دارم تـا آن را بـبـخشـمرا کـه قـرض بـدهـم، بـیشـت امام صادق علیه السالم فرمود: مــالى•

 «مَن ْ ارادَ  ان ْ تُْستَجاب َ َدعْوَُتهُ  و َ ان ْ ُتکشَف َ کرْبَُته ُ فَلیْفَر جٍعَن ْ مُعْسِر»•

 که از او قرض کرده فرصت دهد. ده شود، به تنگدستیزدو وی مستجاب گردد و ناراحتی که میخواهد دعایش کسی•

 در زیربار قرض نماند کف کریم •

 شودمی یار بادستگیرخلق، خدا•    

 را چه نسبت است خنده شکرین باگریه •

 شودسبکبار می ز گریه آخردلی •
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 پرزر باقرضوااهلل آی بگیرکیسه •

 صد هزار کان گیری قرض دهی قراضه•   

 صدرنگ است خم های غیرخم فلک به •

 از او نشان گیری که درآیی هر خمی به •

 قراضه ای اقرضوا قرض دهی گر به مثال •

 و کان کنی قراضه قلب را گنج کنی نیم• 

 باتقوا دو سه روز چشم را بند کنی ور •

 کنی چشم حس را بحر در عیان چشمه•   

 : ربا مذمت   رد

سوره . دهد و خدا هیچ کفران کنندة گنهکارى رادوست ندارد صدقات را فزونى مىو  گرداند برکت مى خداوند ربا را بى•

 276آیه -بقرهمبارکه 

 )امام صادق علیه السالم( یک درهم ربا، دین را نابود کند•

 چنینو اگر  ربا را هر چه باقى مانده است رها کنید اید، اید! از خدا بترسید و اگر ایمان آورده اى کسانى که ایمان آورده•

 اید و نه به حال نه ستم کردهشماست.دراین ز آن ا اگر توبه کنید اصل سرمایه و با خدا و رسول او اعالن جنگ دهیدنکردید 

 ن کریم(آشما ستم شده است)قر

 ربا، اعالن جنگ با خدا• 

 (صلى اهلل علیه و آلهپیامبر خدا )جل رباخوار و ربا دهنده و کاتب و گواهان بر آن را لعنت کرده است.خداوند عزو•

 پیامبر خدا)نشیند. شوندو اگر هم کسى ربا نخورد،گَرد آن بر دامنش مى رسد که همه رباخوار مى روزگارى بر مردم فرا مى•

 (صلى اهلل علیه و آله

 .اند یکسان گیرنده و دهندةربا، •

 سرشان کرده باشد واین به کیفر آن است کهخیزند که شیطان آشفته  بر مى( از قبر)خورند چون کسانى آنان که ربا مى•

 (ن کریمآقر گفتند:دادوستد هم چون ربا است.درحالى که خداوند دادوستد را حالل و ربا را حرام کرده است.)

اوست و کارش به  اى از جانب پروردگارش به او رسید و از ربا خوارى باز ایستاد،آنچه گذشته،از آن هر کس که موعظه•

 (ن کریمآقر شودو آنان که بدان کار باز گردند،اهل جهنَّمند و جاودانه در آن خواهند بود.) واگذار مى خدا

 یک درهم ربا نزد خداوند بدتر از چهل بار زنا کردن است.)امام باقر علیه السالم(•
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 بود،مردم کار تجارت وفرمود:اگر ربا حالل -در پاسخ به پرسش هشام بن حکم از علَّت تحریم ربا امام صادق علیه السالم•

 کردند.پس خداوند ربا را حرام فرمود،تا مردم از حرامخوارى دست کشیده به تجارت و خرید کسب مایحتاج خود را رها مى

 و فروش روى آورند و به یکدیگر قرض دهند.

 فتاد از نردبانی رباخواری•

 که هم در نفس جان بداد شنیدم•

 گرستن گرفت پسرچند روزی•  

 نشستن گرفت حریفان با دگر •

 حال و پرسید خواب اندرش دید به•

 از حشر و نشر و سؤال؟ چون رستی که•

 پسر قصه بر من مخوان ای بگفت•

 دوزخ در افتادم از نردبان به•

 

 قرض الحسنه مایه برکت روزی•   

 قرض الحسنه رضای حضرت محبوب•

 قرض الحسنه سبب رونق کسب و کار حالل•

 برابری18سود =      قرض الحسنه•

 قرض بده ، سود ببر•

  سنت الهی، مهر ماندگارقرض الحسنه؛ 

 

های مسابقه در رابطه با محور پربارمان هایی از گنجینه آیات و روایات و ادبیاتالزم به ذکر است جمالت فوق تنها نمونه

 باشندهای فوق نمیانتخاب جمالت محدود به مثال خوشنویسی است و شرکت کنندگان محترم در

را دریافت  گواهی شرکت در جشنواره، یابدشرکت کنندگان محترمی که آثار ارسالی ایشان به مرحله نهایی راه می همچنین

 .خواهند کرد

 حضور تمامی اساتید و هنرجویان ارجمند سبب بالندگی جشنواره قرض الحسنه و سبب مزید امتنان خواهد بود.

 


