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 چکیده
نیز از آن یاد شده  قرآنالحسنه یکی از اصطالحات فقهی رایج در جامعه امروز است که در قرض 

الحسنه گیرد. یکی از اشکال قرض الحسنه، قرضاشکال متفاوتی صورت میالحسنه به قرض .است
دهد. الحسنه خانگی را مورد بررسی قرار میهای قرضخانگی است. این تحقیق سه صورت از صورت

نتیجه بررسی و جواب استفتاء مراجع معظم تقلید داللت بر این دارد که صورت اول اشکالی ندارد. 
 است. حکم صورت سوم اختالفی است. صورت دوم ربا و حرام

 الحسنه خانگیالحسنه، قرضقرض، قرضکلیدواژه: 

  

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 مقدمه
 و دنبری از ایگونه یمعنابهکه در لغت  قرضاست.  شده ترکیب کلمه دو ازالحسنه قرض لغت

 رضق( آن بدل یا عین) بازگرداندن شرطبه شودمی داده دیگریبه که را مالی و است کردن قطع
 و زیبا یمعنابهنیز  حسنیا  الحسنه .است بریده اموالش بقیه از را مال آن دهندهقرض گویا خوانند؛می
 نکند عضای اذیت، و گذاردن منت با را آن و باشد حالل مال از که است آن نیکو قرض و است نیکو

های متفاوتی انجام شود. یکی از اشکال این عمل نیک صورتالحسنه ممکن است بهقرض
واهیم خها را بررسی الحسنه خانگی است. در این نوشتار نحوه عملکرد این صندوقهای قرضصندوق

 ی فقهیو در پایان با تدوین یک سؤال کارشناسکرد. سپس به ارائه تحلیل فقهی خواهیم پرداخت 
 .گیری خواهیم پرداختهای آن در مورد عملکرد آنها به نتیجهآوری جواباستفتاء( و جمع)
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 خانگیالحسنه قرضهای گیری صندوقنحوه شکل
 اگر هک کرد خطور برخی خاطر به این فکر هابانک تاز و تاخت و هاصندوق رواج دار و گیر در

 از فردی به و گذاشته هم روی را مبلغی ماه هر که نماییم تعّهد و شویم جمع هم دور آشنا، گروهی
 ثانیاً  و ندکمی پیدا تحقق برخی مشکل از گشاییگره اوّالً دهیم، قرض نیاز یا و قرعه برحسب اعضا
 .شویممی مندبهره هم الحسنهقرض ثواب از و نیست سفته و چک ،ضامن به نیاز

 ،اداره رد آقایان از گروهی به فکر این بتدریج و برداشت را گام اولین هاخانم محلی جلسات  
 برحسب که گذاشتند قرار و شد تشکیل نفرهچند های گروه. شد کشیده همحل مسجد و بازار ،کارخانه
 عنوانهب اعضا از نفر دو یا یک اختیار در آن مجموعه و گردد پرداخت مساوی مبلغی ماهانه توان،
 .نماید ادا ضااع به را خود بدهی بتدریج خود، ماهانه مبلغ دادن با بدهکار و شود گذاشته الحسنهقرض

 خانگی هایالحسنه قرضو تحلیل فقهی عملکرد 
 ستا شرعی الحسنه،قرض روش این آیا که شد مطرح الؤس این هاصندوق این تأسیس ابتدای از

 ربای ردارندهدرب کار این که بودند معتقد دانستند مشروع غیر را آن که کسانی مشروع؟ غیر و ربوی یا
 در تا دهدمی قرض واقع در دهد،می مبلغی ماه هر که کسی و است «قرض شرط به قرض» حکمی
 هر چون و دکننمی کار این به اقدام دهندنمی قرض او به که بداند اگر و بگیرد بیشتری قرض آینده

 .نیست مشروع قرض این لذا کندمی ربوی را قرض باشد دهنده قرض نفع به شرطی
 20 وعهمجم بدین منظور .نماییم روشن را هامجموعه این کار ماهیت که برآنیم نوشتار این در
 .پردازدمی تومان 10,000 ماه هر دریک از اعضاء  هر که گیریممی نظر در را نفری

شخص  به نام قرعه گیردکشی صورت می عضو قرعه 20 توسط ومانت 10,000بعد از پرداخت 
 یک و اندداده قرض «الف» به نفر 19 واقع شود. درمی پرداخت او به پول تمام و آیدمی در «الف»

  اوست. خود به مربوط هم سهم
200,000 = 10,000×20 
 .اوست خود به مربوط 10,000 و گرفته قرض 10.000 ×19 =190,000

شده به او  آوریجمعمبلغ  و افتدمی دوم نفر بنام قرعه، و شوددوم هم این کار تکرار می ماه در
 .شودپرداخت می

200,000= 20 × 10,000 
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 او از گذشته ماه در اوّل نفر که است قرضی سهم یک و او خود به مربوط سهم یک فوق، مبلغ از
 .اندداده قرض او به هم نفر 18 و بود گرفته

200,000)= 18× 10,000) + ) 10,000+ 10,000) 
 ادا سوم نفر هب را خود قرض دوّم، و اوّل نفر نتیجه در و کندمی پیدا ادامه روند همین سوم ماه در
 .دهندمی قرض او به نفر 17 و کنندمی

200.000)= 17× 10.000 + ( (10.000+ 10.000+ 10.000) 
در  توان گفت قرض دادن اعضاء به فردی که برنده شده است  مشروط بر آن است کهمی واقع در

 به وطمشر بلکه نیست؛ بعدی قرض   به مشروط قرض   هنگام برنده شدن آنها قرض قبلی پرداخت گردد و
 کار و ربوی را قرض تا شودنمی محسوب اضافی شرط کار این و است قرعه اصابت ماه در بدهی أدای
 .نماید مشروع غیر را

 را وهوج که دهند وکالت افراد از یکی به و باشد مشکل ماه اوّل در افراد شدن جمع است ممکن
 شکار برای وکیل است ممکن همچنین. دهد قرض  آنها طرف از و کند کشیقرعه و کرده آوریجمع

 با آنهم هک نماید را اوّل وام تقاضای وکیل یا و شود پرداخت اعضا رضایت با که نماید اجرت تقاضای
 نیست هگیرندقرض یا و دهندهقرض با اضافی شرط امور، این از یکهیچ که شود؛ انجام اعضا رضایت

 .کند ربوی را قرض تا
 و کره بیشتر، رشی با بتوانند افراد تا وجود داشت شیر آوریجمع برای روستاها در قبالً  کار این نمونه
 آن مورد رد فقیهان سوی از منعی و نامیدندمی «شیر هندوی» را آن مناطق برخی در و کنند تهیه روغن

 .وجود ندارد
 گفت توانمی باشد گیرندهقرض و دهندهقرض صندوق، حقوقی شخصیت و شود تشکیل صندوقی اگر

 و ستا ربوی و اضافی شرط و است صندوق از وام گرفتن به مشروط شودمی داده صندوق به که پولی که
 در و شدندمی طلبکار گیرنده،قرض از افراد تکتک صورت اول در که است آن صورت، دو این تفاوت

 .کنندمی طلب را خود پول یا و وام صندوق از اعضاء و است طلبکار صندوق صورت دوم،
 رضق صندوق به و سپارندمی امانت به صندوق در را خود پول افراد که شود گفته است ممکن

 هزار صد» گویدگذار میفرد سپرده که این آن حال شاهد و شود قرض به مشروط قرض تا دهندنمی
 «.امداده قرض صندوق به» اینکه نه ؛«دارم صندوق در تومان
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 دانندمین ،آشنایی  با احکام شرعیعدم  لحاظ به مردمعموم  که داد پاسخ به این اشکال توانمی
 آن شرایط ات کندمی تطبیق مشروع معامالت از یک کدام بر انآن اقتصادی هایفعالیت از برخی ماهیت

 است طبیعی ند.کمی آشنا وظایفشان به را انآن مردم، مناسبات تحلیل با است فقیه لذا و باشد داشته را
 مشتری و اندمنمی باقی آن عین و داردرا  آن در تصرف حق و گیردمی قرار صندوق اختیار در که پولی

 و دباش امانت تواندنمی و نیست قرض جز چیزی ،داندمی ضامن حوادث همه مقابل در را صندوق
 از بعداً تا دبدهن پول صندوق به ماهانه باید افراد که الحسنهقرض هایصندوق از دوّم نوع نتیجه در

 ربوی و مشروط وام شوند،نمی یکدیگر به بدهکار و طلبکار کدام هیچ اعضا، و بگیرند وام صندوق،
 .است
 غلط راتتفک از سفانهأمت که یافته رواج مردم میان در هاصندوق این از دیگری گونه تدریج،به

 ریافتد وام اصل از بیشتر مبلغی اوّل، برندگان از که صورت بدین است؛ گرفته نشأت سودجویانه
 داده قسط 20 با تومان ملیون یک اوّل نفر به اگر مثال افزایند؛می بعدی نفرات قرض به را وآن کنند
 مجموع در که دشومی دریافت تومان هزار 60 ماه هر در او از بدهد، تومان هزار 50 ماه هر باید و شده
 هزار نود و صد و میلیون یک دوّم نفر از ترتیب همینه ب و گرددمی تومان هزار دویست و میلیون یک

 ربوی هم را وام اصل الحسنه،قرض ثواب از اعضا کردن محروم بر عالوه که ،...و شودمی گرفته تومان
  نماید.می

 متن استفتاء 
رای بالحسنه خانگی استفتائی تنظیم و های قرضهای ذکر شده برای صندوقبا توجه به صورت

 صورت زیر است.مراجع معظم تقلید ارسال گردید که متن آن به 
 بسمه تعالی

 دامت برکاته() ..........العظمیاهلل محضر مبارک حضرت آیه 

 سالم علیکم

خانگی بین گروهی از الحسنه قرضهای اخیر صندوقهای رساند که در سالمی به استحضار
اد مرکز اقتصگروه علمی . صور مختلفی در جریان استت که بهو یا بستگان ایجاد شده اسها خانواده
ادامه  واند شناسی خود را در این زمینه آغاز نمودهشناسی احکام فقهی کار تحقیقات موضوعموضوع

 باشند:راه نیازمند بذل عنایت حضرت مستطاب عالی در پاسخ به موارد ذیل می
پردازند و مجموع مبلغ جمع میاعضاء صندوق ماهانه مبلغی مثال ده هزار تومان را  صورت اول:

در ماه اول به فرد شماره یک و در ماه دوم  .دهندالحسنه میقرض شده به قید قرعه به یکی از اعضا 
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به شماره دو و... و مبلغ ماهانه ثابت است و قرض گیرنده هم همان مبلغ را هر ماهه بابت بدهی خود 
شرط اداء بدهی قرض ه ست بلکه قرض بدر اینجا قرض به شرط قرض نی .دهدمی به نفرات بعدی

 این نوع همکاری چه صورتی دارد ؟ گیرنده در موقع اصابت قرعه به قرض دهنده است.
نامشان ه بشبیه صورت اول است با این تفاوت که در اینجا نفراتی که در ابتدا قرعه  صورت دوم:

هند و نفر اول دمی ده هزار تومان کند باید ماهانه مبلغ بیشتری بپردازند مثال همه ماهانهمی اصابت
ه هزار و دقرض گیرنده از ماه دوم باید ده هزار و یک صد تومان بپردازد که سهم نفر دوم از قرض 

یابد تا می مههمین صورت اداه تومان ماهانه باید بدهد وب 99شود و نفر دوم ده هزار و می صد تومان
قرض داده به  ی داده شود که در واقع سود پولی که قبالرسد مبلغ بیشترمی به نفر آخر که دیرتر وام

 چه صورت دارد ؟ دهند.می او
خالف  کنند که افراد  برسیس میأدر این صورت صندوقی با شخصیت حقوقی ت صورت سوم:

 گیرند.می دهند و از صندوق هم قرضمی در اینجا به صندوق قرض دادند؛می گذشته که به افراد قرض
دهد که دهند تا در صورت اصابت قرعه صندوق به آنها قرض بمبلغی را به صندوق مییعنی ماهانه 

 این نوع قرض چه صورت دارد؟ .شودمی در واقع قرض بشرط قرض به صندوق داده
              ییدات حضرت عالی را از خداوند متعال مسئلت داریم.    أدوام عمر و ت

 جواب استفتائات
 .های واصله به صورت زیر استمراجع معظم تقلید ارسال گردید. جواباستفتاء فوق برای 

 :دامت برکاته مقام معظم رهبری
انی صورت اول فی نفسه اشکال ندارد و همچنین صورت سوم اگر از باب تخصیص اعطای وام به کس

ام مشروط وباشد که در صندوق سپرده دارند و اما صورت دوم و صورت سوم اگر پرداخت وام در قرارداد 
 (1به سپردن مبلغی به صندوق باشد چنین قراردادهایی ربوی و حرام است. )پیوست 

 :دامت برکاته مکارم شیرازیاهلل حضرت آیت 
 . صورت اول اشکالی ندارد.1ج
 . این نوعی رباخواری صحیح النسب است. 2ج
ت ن دیگر اسادهند برای کمک به قرض گیرندگمی . با توجه به اینکه قرضی که به صندوق3ج

 (2)پیوست  شود مشروط به اینکه چیز اضافی نگیرند.نمی  مشمول ادله ربا
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 :دامت برکاته شبیری زنجانیاهلل حضرت آیت 
 اشکال ندارد. -1
 جایز نیست.  -2
 (3)پیوست  اشکال ندارد. -3

 :دامت برکاته صافی گلپایگانیاهلل حضرت آیت 
 مانعی ندارد.فرض مسئله قرض مطلق است و شرطی در آن نیست و  -1
 فرض مسئله ربا و حرام است. -2
 قرض به شرط قرض ربا و حرام است بلی اگر افراد قرض به صندوق را مشروط به گرفتن -3

حق در قرض نکنند بلکه به داعی و انگیزه قرض گرفتن، ماهانه پول بپردازند و خود را ذی
 (4)پیوست  گرفتن قرض ندانند اشکال ندارد.

ندارد.  شود که صورت اول اشکالیاین نتیجه حاصل میئات دریافت شده با توجه به جواب استفتا
 را آن بعضی و حرام و ربوی قرض مراجع بعضی نزدصورت دوم حرام و جایز نیست. صورت سوم 

 .دانندمی جایز

 گیری نتیجه
م و در و دوری از ربا در تمامی ادیان آسمانی و در دین مبین اسالالحسنه قرضتوصیه به  .1

نه که الحسیکی از اشکال قرض مورد تاکید فراوانی قرار گرفته است. روایات ائمه اطهار
ررسی الحسنه خانگی است که سه صورت آن در این نوشتار بدر جامعه رواج یافته است قرض

 شده است.
ا راعضاء صندوق ماهانه مبلغی مثال ده هزار تومان صورت اول به این صورت است که    .2

 .دهندیالحسنه مقرض به قید قرعه به یکی از اعضا را و مجموع مبلغ جمع شده  پردازندمی
شرط اداء بدهی قرض گیرنده در موقع ه در اینجا قرض به شرط قرض نیست بلکه قرض ب

 صورت اشکالی ندارد.این  اصابت قرعه به قرض دهنده است.
ه عه بنفراتی که در ابتدا قرشبیه صورت اول است با این تفاوت که در اینجا صورت دوم   .3

که قبال ت اسکند باید ماهانه مبلغ بیشتری بپردازند که در واقع سود پولی می نامشان اصابت
 این صورت ربا و حرام است. .اندقرض داده
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 که افراد  در اینجا به صندوق شودسیس میأصورت سوم صندوقی با شخصیت حقوقی تدر  .4
دهند تا ییعنی ماهانه مبلغی را به صندوق م گیرند.می دهند و از صندوق هم قرضقرض می

شرط قرض به ه در صورت اصابت قرعه صندوق به آنها قرض بدهد که در واقع قرض ب
 انندداین صورت نزد بعضی مراجع قرض ربوی و حرام و بعضی آن را جایز می .استصندوق 
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 هاپیوست

 1پیوست 
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 2پیوست
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 3پیوست
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 4پیوست 

 
 


