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  باسمه تعالی

  1تسهیالت بانکیاستفتائات 

 امام خمینی 

آن کننـد، یـا بـر    ه طرفین تصـریح بـ   ،منفعت و حرمت آن فرقى نیست بین اینکه هنگام گرفتن قرض ندر قراردادـ 1

دادن و گرفتن قرض را انجام دهند، بنابراین اگـر قـانون بانـک بـراى عمـوم       ،که بانک براى خود مقرر کرده اساس قانونی

فـالن مبلـغ سـود     ،گیرنـد  که از بانک قرض مى آنان فالن مبلغ سود بدهد و یا از کسانیه ها این است که ب صاحب سپرده

  2حرام است. ،قرض صحیح و آن سود ،اساس این قانون صورت بگیرد بستاند و دادوستد قرض بر

  

خودش   ،اساس شرط داشتن سود نباشد و گیرنده قرض اگر در مورد خاصى فرض شود که دادن و گرفتن قرض برـ 2

  3.ز استیگرفتن آن جا ،چیزى اضافه بر آنچه گرفته بدهد

  

دادن براى مدتى، با شرط منفعت معین و گـرفتن رهـن در مقابـل آن، صـورت      ها، اگر قرض در کارهاى رهنى بانکـ 3

دهنده مال او را بفروشد و از بهاى آن طلب خـود را بـردارد،    قرض ،س مدت مقرر قرض خود را نپرداختأگر در رگیرد تا ا

صورت هم اصل قرض صحیح است و هم گرفتن رهن و لکن اشتراط سود و زیادى باطل اسـت و گـرفتن آن بـراى     در این

گرفتن آن اشـکالى   ،اى براى فرار از ربا نباشد اشد و حیلهالعمل را داشته ب عنوان حق ز نیست. بله اگر واقعاًیدهنده جا قرض

خرید غله مثالً) باشد به اینکه دویست اسکناس چند ماه بعد را به بیع سلف به صد  ندارد و اما اگر از قبیل بیع سلف (پیش

ن بگـذارى و مـرا   اى نـزد مـ   خرم که وثیقـه  شرطى مىه اسکناس نقد بفروشد و خریدار که یا تاجر است و یا بانک بگوید ب

وثیقه تو را بفروشم و از بهاى آن طلب خود را بـردارم،   ،ندادى دویست اسکناس را ،س مدتأوکیل کنى در اینکه اگر در ر

ـ   نه این بیع صحیح است و نه آن رهن و قـرارداد ضـمنى و   ه نه آن وکالت، چه اینکه اشتراط زیادى، به تصریح باشد و یـا ب

  4ى اینچنین است).یى و چه نگویداند قرار معامله آن چه بگو که هر کسى مىارتکازى. (نظیر قانون بانک 

  

                                                             
نوشـته  » معـامالت بـانکی از منظـر مراجـع تقلیـد     «هاي مراجع معظم تقلید که در این نوشتار بیان شده اسـت از کتـاب    کلیه دیدگاه . 1

المسلمین سید عباس موسویان نقل گردیده که توسط انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی چاپ شده است. الزم به ذکـر اسـت در    االسالم و حجت

 مراجعه فرمایید. اصل کتاباین نوشتار، نظرات مراجع تقلید به صورت مختصر بیان شده است؛ از این رو جهت دریافت اطالعات تفصیلی به 
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کـردیم بـا وجـه موجـود      ایم که در بدو امر فکر مـی  بنده با چند نفر دیگر اقدام به ایجاد یک کارخانه تولیدي کرده - 4

کـار، از بانـک وام بگیـریم، واقـف      توانیم آن را به اتمام برسانیم، ولی به علت گرانی، مجبوریم که بـراي ادامـه و اتمـام    می

هـزار تومـان بهـره     100ها هم روال کارشان این طور است که مثالً براي یک میلیون تومان وام در سـال،   هستید که بانک

هزار تومانی، ماه به ماه، اصـل و فـرع را بـا هـم      10قسط  110هزار تومان را در  100کنند، بعداً یک میلیون و  حساب می

االختیار نیستیم و چنـین   گویند ما نماینده تام ام، می مناً با هر یک از رؤساي بانک در مورد مصالحه حرف زدهگیرند، ض می

  گرفتن هست؟ قانونی براي مصالحه نداریم. اینک با توجه به مطالب فوق آیا شرعاً راهی براي وام

توانـد   یرنده، به منظور تخلص از حـرام، مـی  گ گرفتن اشکال ندارد ولی قصد دادن بهره حرام است و وام جواب: اصل وام

قصد دادن بهره را نکند، اگر چه بداند که بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت و در هر صورت اصل قرض صحیح است 

  1شود. و وام دریافتی را مالک می

  

  منظورهـاي   بـراي   وام  آن  ،عللـی   بـه   گیرد ولی می  ، وامی مسکونی  یا تعمیر منزل  خرید منزل  براي  از بانک  شخصی - 5

 درصد 4حدود   بانک  اینکه  به  با توجه  گذارد. حال می  انداز خودش پس  را در حساب  پول  گیرنده شود و وام نمی  مصرف  فوق

  بانک  در همان  از خودشاند پس  حساب  را به  وام  ، پول گیرنده وام  که  هم  و اکنون  است  کشیده  وام  روي  کارمزد و بهره  بابت

دارد؟   حـالتی   چـه   از نظـر شـرعی    مسـئله   کند، ایـن  می  پرداخت  پول  صاحب  به  بهره  عنوان  به  مبلغی  ، بانک است  گذاشته

  شود.) می  گرفته  پس  وسیله  ینه اب  ،است  گرفته  بانک  که  اي (بهره

  2بگیرد.  ندارد از بانک  دهد، حق می  بانک  به  که  از مبلغی  جواب: بیش

  

  خطر نسبت  احتمال  شود، یعنی  تضمین  ثالث  یا شخص  عامل  توسط ،دهد می  عامل  به  مضارب  را که  پولی  اگر اصل - 6

  ؟ است  صحیح  گردد، مضاربه  منتفی  مضاربه  مبلغ  اصل  به

عقـد    در ضـمن   طـور شـرط    یـا بـه    با عقد بیمه اگر  ولی ؛ نیست  صحیح ،باشد  عقدي  نحو ضمان  به  جواب: اگر تضمین

  3ندارد.  کند، مانع  را جبران  بر مالک  وارده  خسارت  قرارداد شود که

  

آیا در حرمت بهره و رباخواري فرقی بین افراد و اشخاص و مؤسسات دولتی و ملی هست یا خیر؟ و در نتیجـه اگـر    - 7

  دولتی دارد، بپردازد، بهره آن را هم ضامن است یا خیر؟ هاي بدهکار، اصل بدهی را که به مؤسسات و بانک

  4جواب: فرقی در بین نیست و گیرنده قرض، بهره را ضامن نیست.
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 اله خویی آیت  

دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشـد، جـایز نیسـت و ربـا و حـرام       هاى شخصى و وام گرفتن از بانک وام ـ1

شود، از ارتکاب بـه حـرام و از ابـتال بـه ربـا دور شـد و آن اینکـه         اشاره می دادن عملى که ذیالً انجامتوان با  است، ولى می

از قیمت  درصد) 20یا  درصد 10(خواهد وام بگیرد، کاال و جنسى را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینى  شخصى که می

او را تا مدت معینى به او قرض دهد و یا اینکه کـاال و جنسـى   مبلغ مورد تقاضاى  ،تر بخرد، به شرط اینکه بانک بازار گران

مبلغ مورد تقاضاى او را قـرض   ،را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینى بفروشد، به شرط اینکه بانک

ت بازار از او بخـرد بـه   طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کاال و جنسى را بیشتر از قیم دهد و همین

شرط اینکه مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا اینکه کاال و جنسى را به کمتر از قیمت بازار، بانک بـه او بفروشـد بـه    

مبلغى به ضـمیمه   نتوان از ربا دور شد. اما فروخت شرط اینکه مبلغى را تا مدت معینى به بانک قرض دهد و با این کار می

تومان را به ضمیمه یک قوطى کبریت و یـا یـک عـدد اسـتکان      100بیشترى تا مدت معینى، مانند اینکه چیزى به مبلغ 

دادن با سـود اسـت    تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام 110بفروشند به  مثالًً

  1شود. که به صورت خرید و فروش انجام می

  

جایز نیست، ربا و حرام اسـت و   ،ده در آن شده باشدیهاى دولتى در صورتى که شرط سود و فا نکگرفتن از با قرض ـ2

 ،کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکى باشد یا اسناد اعتبارى ماننـد سـفته و غیـره    فرق نمی

نه به عنوان قرض، جایز است و  ،یا وکیل او گرفته باشنده حاکم شرع زالمالک و با اجا ولى چنانچه پول را به عنوان مجهول

طور الزام از او خواهد گرفت، اشکالى در جـواز تصـرف در   ه داند که بانک اصل پول و سود آن را ب اشکال ندارد و اینکه می

  2پرداخت آن نیز جایز است. ،کند و اگر نتواند از دادن آن خوددارى کند آن ایجاد نمی

  

جارى در بانکى دارد و پولى در بانک گذاشته، حق دارد که هـر مبلغـى کـه بخواهـد و بیشـتر از       کسى که حسابـ 3

دهد که مشترى او مبلغ معینى با نداشتن موجودى در  بلى گاهى بانک اجازه می .موجودى او نباشد، از بانک برداشت کند

نامند و بانـک بـراى    این را برداشت آزاد میحساب، برداشت کند و این بر حسب اعتمادى است که به مشترى خود دارد و 

  را بگیرد؟ فایدهگیرد. آیا جایز است که بانک این  می فایدهاین مبلغ 

اى است بـراى قـرض و آن رباسـت ولـى بنـابر       دهیده جایز نیست براى اینکه فایگرفتن این فا بلکه قطعاً ظاهراًجواب:  

توان گفت کـه   چنانچه به یکى از آن عناوین شرعى تطبیق کند، مانعى ندارد بلکه می ،آنچه در اول مسائل بانکى گفته شد

                                                             
  .1 مسئله، مسائل متفرقه ،المسائل اله خویی، توضیح آیت ـ1

  .4 مسئله، مسائل متفرقه ،المسائل اله خویی، توضیح آیت ـ2
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  1باشد. ده صحیح مییگرفتن این فا

  

 اله گلپایگانی آیت  

باشد، هر گاه به کسـی وام دهنـد، طبـق قـوانین      ها می ـ در ممالک غیراسالمی که معامالت بازرگانی وابسته به بانک1

  ها جایز است یا نه؟  گرفتن از این بانک آیا وام .گیرند میگیرنده بهره  بانکی، از وام

هاي آنهـا عیبـی    ممالکی باشد، که ساکنین آنها کفارند، گرفتن ربا هم از بانک ،اگر مقصود از ممالک غیراسالمی :جواب

م نیسـتند، گـرفتن   هاي آنها ملتزم به احکام اسـال  ند ولی حکومتا ممالکی است که اهالی آنها مسلمان ،ندارد و اگر مقصود

ی یها گذاشته شود و قصد معامله ربا هاي آنها ربا و حرام است ولی اگر پول به قصد محفوظماندن در آن بانک سود از بانک

بـه مسـلمان و کـافر حـرام      خالی از اشکال است و پرداخت ربا مطلقاً ظاهراً ،نداشته باشد و خود بانک مبلغی زیادتر بدهد

  2است.

  ؟بیع شرط کرد یا نه ،عوض معامله ربوي ،با رئیس شعبه بانکتوان  آیا می ـ2

قول او حجت است و معامله بیع شرط صحیح  ،در صورتی که مدعی اذن از مافوق که صاحب اختیار است باشد :جواب

  3است.

  

بعـد از مـدتی دو    ،قانونی دارند که اگر کسی مبلغی به عنوان سپرده ثابت در بانـک بگـذارد   هالحسن هاي قرض بانکـ 3

تنها مشـروط   ؛به مدت دو برابر مدتی که پولشان به عنوان سپرده ثابت در آنجا بوده است ،دهند برابر آن پول به او وام می

    .یدیبیان فرما ؟حکمش چیست .به اینکه پولش را تا پرداخت آخرین قسط وام دریافت ننماید

دادن بـه بانـک    دهد (البتـه ایـن عمـل، قـرض     می کمبلغ معینی را به بان گیرنده قبالً اگر قرض ،در فرض مسئله :جواب

دادن به بانک ربا و حرام است و بانک هـم   این قرض ،بانک مثالً دو برابر به او قرض دهد ،است) به شرط آنکه بعد از مدتی

به بانـک داده تـا مـدت     بالًگیرنده پولی که ق اگر شرط کند که باید قرض ،دهد که بعد از دو ماه به شخص مزبور قرض می

ـ ؛ این قرض هم ربا و حرام اسـت ـ  مثالً تا قسط آخر دین خود را پرداخت کندـ معینی از بانک نگیرد نسـبت بـه    ،عـالوه ه ب

د بر مقدار پـولی کـه   یگیرنده نسبت به زا شود یعنی ذمه قرض در بانک گذاشته تهاتر قهري می گیرنده قبالً مقداري که وام

گیرنده بدون شرط و  (پرداخت اضافی قرض گیرد. شود نه نسبت به تمام آنچه به عنوان قرض می مشغول می ،در بانک دارد

  4.تبانی)
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 اي اله خامنه آیت  

دهند به این شرط کـه   مى» جعاله«است، وامى را به عنوان  اى که داراى سند رسمى ها براى تعمیر خانه ـ بعضى از بانک1

ایـن   گرفتن به همراه با چند درصد اضافه در مدت مشخصى به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گیرنده وام هم، بدهى خود را

   شود؟ صورت شرعاً جایز است؟ چگونه در آن، جعاله تصور مى

بودن آن معنا نـدارد و شـرط    جواب: اگر این مبلغ به عنوان قرض براى تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جعاله

ر قرض جایز نیست، هر چند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولى مانعى نـدارد کـه صـاحب خانـه بـراى      زیاده هم د

بانک در تعمیر خانه، جعل (عوض) قرار دهد که در این صورت جعل (عوض) خصوص آنچه که بانـک بـراى تعمیـر خانـه     

 1کند. ه طور قسطى مطالبه مىمصرف کرده نیست، بلکه مجموع چیزى است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه ب

مکلـف بـراى گـرفتن چنـین      گیرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آیا ها براى دادن وام شرط کنند که وام صورتى که بانک ـ در2

   ضرورت و نیاز، جایز است؟ وام در صورت عدم وامى باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این

وط به اذن حاکم شرع نیست، حتى اگر از بانک دولتـى باشـد و از نظـر حکـم وضـعى صـحیح       گرفتن مشر جواب: اصل وام

بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از  است، هر چند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى

مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجـاز  غیرمسلمان و چه از دولت اسالمى بگیرد یا از دولت غیراسالمى، مگر آنکه به حدى 

تواند  شود، بلکه اذن او در این رابطه موردى ندارد ولى شخص مى کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حالل نمى

براى اینکه مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هر چند بدانـد کـه آن را از او خواهنـد گرفـت و جـواز      

  2در صورتى که ربوى نباشد، اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد. گرفتن وام

هـا   به صحت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پـولى کـه از بانـک    هاى جمهورى اسالمى ایران محکوم آیا معامالت بانک - 3

شده چـه حکمـى   ها خریدارى  اى که با این قبیل پول کردن و نمازخواندن در خانه غسل شود، چه حکمى دارد؟ گرفته مى

   گذارند، حالل است؟ هایى که مردم در بانک مى و آیا گرفتن سود در برابر سپرده دارد؟

ها بر اساس قوانین مصـوب مجلـس شـوراى اسـالمى و مـورد تأییـد شـوراى         جواب: به طور کلى، معامالت بانکى که بانک

کارگیرى سرمایه بر اساس یکى از  حاصل از به دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود محترم نگهبان انجام مى

عقود صحیح اسالمى، شرعاً حالل است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند آن تحت عنـوان  
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یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گـرفتن آن از نظـر حکـم تکلیفـى     

شود و جایز است در آن و در  گیرنده مى ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض حرام است،

   1خرد، تصرف نماید. هر چیزى که با آن مى

به آنـان بـراى امـورى ماننـد خریـد مسـکن و        هایى که هاى جمهورى اسالمى از مردم در برابر وام اى که بانک ـ آیا بهره4

   کنند، حالل است؟ مى دهند، مطالبه و غیره مىدامدارى و کشاورزى 

دهنـد بـه    ها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر بـه مـردم مـى    جواب: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانک

عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را نـدارد، ولـى ظـاهر    

دهند بلکه عملیات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکـى از عقـود معـاملى     ها آن را به عنوان قرض نمى که بانک این است

به طور مثال، بانک با پرداخت قسـمتى از هزینـه سـاخت     .حالل مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است

فروشد و یا آن را براى  ماهه به شریک خود مى ساط مثالً بیستشود و سپس سهم خود را با اق خانه در ملک آن شریک مى

دهد. در نتیجه این کار و سودى که بانک از ایـن قبیـل معـامالت بـه دسـت       مدت معینى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى

  2آورد، اشکال ندارد و این نوع معامالت ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند. مى

وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم کـه   اى به من لغى را براى مشارکت در پروژهـ بعد از آنکه بانک مب5

   بپردازد، آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟ همه بهره بانکى آن وام را

، داده باشـد،  اسـت  گیرنده در طرح خاصى که معـین کـرده    شدن و مشارکت با وام جواب: اگر بانک این مبلغ را براى سهیم

کند، حق ندارد آن را براى کار دیگرى مصرف نماید، چه رسد به اینکه آن را بـه کسـى قـرض     کسى که وام را دریافت مى

بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى که مشخص شده، مصـرف نمایـد و یـا عـین آن را بـه بانـک        .بدهد

 3برگرداند.

مـدتى، اصـل پـول و     بلغى را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعـد از اسناد جعلى م شخصى با  - 6

شـود و   بودن اسـناد، ایـن مبلـغ، قـرض محسـوب مـى       بهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطالع بانک از جعلى

بودن اسناد، آن مبلـغ را   نک با علم به جعلىدر حکم رباست؟ و در صورتى که با دهد، گیرنده به بانک مى اى هم که وام بهره

   بپردازد، چه حکمى دارد؟ به او
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جواب: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحت اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقـد مـذکور   

طور که مضاربه هم نیسـت   شده از بانک قرض نیست همان بودن اسناد، باطل است و در نتیجه، مبلغ دریافت با فرض جعلى

بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلـق بـه بانـک اسـت؛ ایـن حکـم در       

بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفتـه شـده،    صورتى است که بانک، جهل به وضعیت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى

  1در حکم غصب است.

    مال مضاربه براى خرید خانه استفاده کنم؟ ول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است ازمبلغى پ - 7

جواب: سرمایه مضاربه امانتى از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرفى در آن کند، مگر بـراى تجـارت   

جانبه در کـار دیگـرى مصـرف نمایـد، در حکـم       ور یکاند، در نتیجه اگر آن را به ط با آن به همان صورتى که توافق کرده

  2غصب است.

گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فـرد   اى را از بانک براى تجارت ـ کسى که سرمایه8

   زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟ در کار خود

گـردد ولـى اشـکال نـدارد کـه       شود و از محل سود جبران مى جواب: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد مى   

 3شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتى از آن باشد.

بـه  بانک براى کار خاصى بگیرد، در صورتى که گرفتن آن براى این کار صورى باشد و هـدف،   ـ اگر انسان مبلغى پول از9

بگیرد که آن را در امور  آوردن پول جهت مصرف در یکى از امور حیاتى دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم دست

   ترى مصرف نماید، این کار چه حکمى دارد؟ مهم

شـود و   گیرنـده مـى   جواب: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتى صحیح است و آن پول، ملک قرض

صرف آن در هر موردى که بخواهد، صحیح است، هر چند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصى مصرف کنـد، از  م

نظر حکم تکلیفى، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولى اگر دادن یا گرفتن پول از بانـک مـثالً بـه عنـوان مضـاربه یـا       

ماند و کسى کـه   نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقى مىشرکت باشد، عقد در صورتى که صورى باشد، صحیح نیست. در 

آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدى که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدى داشته 
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 1د.باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردى که به آن منظور گرفته است، مصرف نمای

براى مضاربه گرفته است و بعد از مدتى، اصل پول و سهم بانک از سود را بـه طـور قسـطى     ـ شخصى مبلغى را از بانک10

داشـته و بـه طـور     برمـى  بانک برگردانده است، ولى کارمندى که مسئول دریافت اقساط او بوده، آنهـا را بـراى خـودش    به

اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضـاربه بـر    هم، به این کار خود کرده و در برابر دادگاه صورى اسناد را باطل مى

   عهده عامل است؟

جواب: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختالس اموال بانک توسـط آن  

د، بعد از دادن اقساط، او ضامن چیزى نیست کارمند، ناشى از تقصیر بدهکار در اجراى مقررات قانونى پرداخت بدهى نباش

  2بلکه کارمندى که مرتکب اختالس شده ضامن است. 

از ساختن خانـه، آن   مبلغى پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد ـ شخصى11

نه بر اثر نفوذ آب بـاران یـا چـاه خـراب شـده و      خا را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتى از

پذیرد و شرکت بیمـه هـم پرداخـت ایـن      ولى بانک در این زمینه مسئولیتى نمى تعمیر آن نیاز به صرف مبلغى پول دارد،

   داند، در این میان چه کسى ضامن و مسئول است؟ از چارچوب قرارداد مى خسارت را خارج

ـ نداشـته باشـد، حکـم وضـعى و      مصرف آن در مورد قرارداد راـ که تعمیر خانه است قصد ،در صورتى که گیرنده وام - 12

  .تکلیفى آن را بیان فرمایید

کننده اگـر قصـد    اختصاص داده، شخص دریافت ،اش را تعمیر کند خواهد خانه اگر بانک وامى را براى کسى که مىجواب: 

شود و از تسهیالت بـانکى بایـد در    غى را نداشته و مالک آن نمىاز همان ابتدا حق گرفتن چنین مبل ،تعمیر منزل را ندارد

  3همان جهتى که تعیین شده استفاده کنند و در غیر آن جایز نیست.
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 اله بهجت آیت  

  1.شرط سود شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است ،ها در صورتی که در آن گرفتن از بانک وامـ 1

  

تواند کاال و جنسی را از بانک و یا وکیـل او بـه نسـبت معینـی، مـثالً ده       می ،بگیردخواهد از بانک وام  کسی که میـ 2

به شرط اینکه مبلغ مورد تقاضاي او را تا مـدت معینـی بـه او قـرض      ؛تر بخرد درصد و یا بیست درصد از قیمت بازار گران

  2دهد.

  

اینکه صد تومان را به ضمیمه یک قوطی فروختن مبلغی به ضمیمه چیزي، به مبلغ بیشتري تا مدت معینی، مانند ـ 3

مثالً به صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر بفروشند، جایز نیست و این عمـل در   ،کبریت و یا یک عدد استکان

  3شود و حرام است. دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می واقع همان وام

  

کنـد   جایز نیست و ربا و حرام است، و فرق نمـی  ،ی که شرط سود در آن شده باشدها در صورت گرفتن از بانک قرضـ 4

  4که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباري مانند سفته و غیره.

  

گرفته باشد، نه به عنوان قـرض،  ها  المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او از بانک چنانچه پول را به عنوان مجهولـ 5

 ،دانـد بانـک   گرفتن جایز است و اشکال ندارد و اینکه می گیرنده متفاوت باشد، قرض دهنده و پول یعنی قصد و تصمیم پول

کند و اگر نتواند از  در جواز تصرف در آن پول اشکالی ایجاد نمی ،اصل پول و سود آن را به طور حتمی از او خواهد گرفت

  5ودداري کند، پرداخت آن نیز جایز است.دادن آن خ

  تواند براي صحت قرض، خود بهره درخواستی بانک را به بانک ببخشد؟ گیرنده می ـ آیا وام6

  6بها را به شرط قرض بفروشد. معین، جنسی هر چند کم  حل نیست، مگر اینکه بانک در قبال بهره جواب: خیر، این راه

  

الحسنه، هنگام پرداخت وام، به گیرنده وام از یک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنـوان   قرضهاي  ـ در برخی از صندوق7

گیرنـده ایـن عمـل را نپـذیرد، وام تعطیـل       اي کـه اگـر وام   دهند، بـه گونـه   گیرنده می کنند و بقیه را به وام کارمزد کم می

  گردد. آیا این عمل صورت شرعی دارد؟ می

  1اي در قبال کارمزد معین انجام گیرد، به شرط وام. شرعیه  مگر معاملهجواب: خیر، این همان رباست؛ 
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دهنـد، آیـا اگـر کسـی      هایی را بـه متقاضـیان مـی    ، وام ها و قراردادها ها، بر اساس قولنامه ـ برخی از مؤسسات و بانک8

  قولنامه و قراردادي صوري تنظیم کند و به این وسیله، وام دریافت کند، اشکال دارد؟

  2: در فرض مشروعیت اصل وام، این کار باید طبق مقررات آن مؤسسه باشد.جواب

  

ها و مؤسسـات مـالی و اعتبـاري وام دریافـت کنندــ در       توانند از بانک ـ که می  ـ برخی، با استفاده از امتیازات دیگران9

کنند، آیا این عمل شرعاً جـایز   می قبال خرید حق آنان یا بدون خرید این حق، وام آنها را گرفته و اقساط آن را خود تقبل

  است؟

دهنـده منافـات    ـ در صورتی که با قرارداد وام  تواند آن را بگیرد، وگرنه جواب: اگر وام ربوي است، شخص دیگر هم نمی

  3هر چند مصالحه بر این حق در برابر مبلغی پول باشد.  نداشته باشدـ مانعی ندارد؛

  

ها، قراردادهاي منعقده، که مفاد معامالت اسـالمی در آن رعایـت شـده     سوي بانکهاي پرداختی از  در تمامی وام - 10

  بهـره   نماید. حال، با توجه به عدم اطـالع از مـتن قـرارداد، مسـئله     گیرنده آن را امضا می شود و فقط وام ، مطالعه نمی باشد

  بانکی آن درست است یا نه، و چه وضعیتی خواهد داشت؟

اي بین سود و چیزي واقع شود و در ضمن آن شرط شود که مبلغی به طرف قرض داده شود  یهشرع  جواب: اگر معامله

  4اشکال است. و همان مبلغ را برگرداند، بی

  

 اله تبریزي آیت  

ها بپردازند،  رصدي را به عنوان بهره به بانکد  بایدگیرند، هنگام برگرداندن اصل وام  ها وام می اشخاصی که از بانکـ 1

  بهره حالل است؟آیا این 

   5.مانعی ندارد، واهللا العالم ،معامله شرعی کرده باشند و اگر ،اگر زیادي در قرض شرط شود، ربا و حرام است جواب:

 
   چگونه است؟ ،دهند ها به عنوان مضاربه در اختیار مردم قرار می وامی که بانکـ 2

باشـد (ماننـد صـرف سـرمایه بانـک در راه تجـارت و        داشته ،مده استآ چنانچه شرایط مضاربه را که در رسالهجواب: 

شـرط    کنسبتی از سود و حساب ضرر بر سرمایه بانک نه عامل) و شخص در ضمن قرارداد بـا بانـ   یک به تعیین حصه هر

                                                                                                                                                                                                    

  .3987، سؤال 3اله بهجت، استفتائات، جلد  آیت ـ1

 .3990، سؤال 3اله بهجت، استفتائات، جلد  آیتـ 2

  .3991، سؤال 3اله بهجت، استفتائات، جلد  آیت ـ3

  .3998، سؤال 3اله بهجت، استفتائات، جلد  آیت ـ4

 .2147اله تبریزي، استفتائات جدید، سؤال  آیت ـ5
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مبلغ مذکور مصالحه نماید، یـا شـرط   م کند که وکیل باشد که سهم خود از سود حاصل را با مبلغی معادل مثالً یک چهار

  1مبلغ بشود، مانعی ندارد، واهللا العالم. ضمن عقد که جبران خسارت سرمایه به همین شود در

  

مبلغ را در همان جهت به مصـرف   خواهد که خواه می چگونه است: نخست، از وام ،گرفتن از بانک به شرط ذیل وام - 3

دوبـاره سـهم خـودش را بـه وام خـواه اجـاره        ،شدن کار کردن و تمام  لبرساند، مثالً وام مسکن در مسکن؛ دوم، بعد از قبو

 دست آورد، وقتی که به همـان پـول و یـا سـودش رسـید،     ه کند که همان سود یا درصد را ب دهد و طوري حساب می می

  نمود؟ دریافت ها وام شود از بانک با چنین وضعی آیا می .کند ساختمان را به وي واگذار می مجدداً

   2.العالم واهللا وجه شرعی معامله کنند، مانعی ندارد، به در فرض سؤال، چنانچه جواب:

  

گیرند،  تومان سود می 2,000تومان، ماهیانه  100,000در ازاي هر  :ین صورت است کهه اها ب وام مضاربه در بانک - 4

گـرفتن ایـن وام    دیرکرد بـه بانـک بپـردازد، آیـا دادن و یـا      باید مبلغی به نام ،و اگر تا هنگام مقرر مبلغ معین واریز نگردد

  اشکال دارد؟

قبل از حصول سود در عمل مضاربه، گرفتن سود جـایز نیسـت، مگـر     بر طبق شرایط مضاربه باید عمل شود، و جواب:

شـود؛   با سود حاصل مصالحه ،شدن مضاربه عنوان قرض از مال خودش به بانک بدهد تا بعد از تمام اینکه عامل مضاربه به

مجـازات و جریمـه بـراي دیرکـرد جـایز      ن شرط هبِه در ضمن مضاربه، اشکالی ندارد، و به عنـوا و مبلغ دیرکرد به عنوان 

   3.نیست، واهللا العالم

 
شرایط اسـالمی اسـت، تنهـا     هپای و مفاد آن بر ؛پردازند ها به اشخاص وام می بانک ،در همه قراردادهایی که طی آنـ 5

  آیا معامله درست است؟ ،کند، با توجه به این خواند و امضا می را نمیگیرنده آن  و وام ،دهنده از آن آگاهی دارد وام

و ربا را نکند، و مال زیادي را که بیش از اصل قـرض  ه شود، و باید قصد بهر وام مذکور در فرض سؤال قرض می جواب:

  4العالم. است به بانک ببخشد، واهللا

  

  

  

  

                                                             
  .1241اله تبریزي، استفتائات جدید، سؤال  آیت ـ1

 .2112اله تبریزي، استفتائات جدید، سؤال  آیت ـ2

 .2134اله تبریزي، استفتائات جدید، سؤال  آیت ـ3

  .2143اله تبریزي، استفتائات جدید، سؤال  آیت ـ4
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 سیستانیاله  آیت  

هاي دولتی درکشورهاي اسالمی، نیازمند به اجازه حـاکم شـرع    معامالت رایج در بانکاجاره، حواله و  ـ صحت جعاله، 1

  1است و بدون اجازه او این معامالت صحیح نیست.

  

 ها چیست ؟ حکم وام گرفتن از بانکـ 2

  2اله قرض حساب کنند. آیت توانند پول را به عنوان مجهول المالک بردارند و آن را از سوي حضرت میجواب: 

  

 د؟یینظرتان را بفرما ،هاي مسکن و مسئله سود آنها لطفاً در مورد وام - 3

اشکال ندارد و تصرف در  ،ن معامله در حق بانک داده شودآجواب: اگر بر اساس معامله شرعی باشد و احتمال عمل به 

  3له به خودتان قرض دهید. بعد به اذن معظم ،توانید پول را به عنوان مجهول المالک دریافت کنید می الّو ا ،ن جایز استآ

 
گذارد و با توجه به اینکه همه شرایط را هم خود  ت گرفتن سود از بابت پولی که در بانک میاگر انسان به قصد و نیـ 4

کند اما انسان با رضایت این کار را انجام دهد و شرایط را  کند و از همان اول نرخ سود و مدت را تعیین می بانک تعیین می

 آیا جایز است از این سود استفاده کند یا حکم ربا دارد؟ قبول کند

تواند سود را بردارد به شرط اینکه نصف آن را به فقـراي   جواب: اگر بانک دولتی یا مشترك بین مردم و دولت باشد می

  4متدین صدقه بدهد.

  

عـالوه  ه را بـ  یمبلـغ پرداختـ   یمعین دهند و پس از مدت را به عنوان مضاربه در اختیار افراد قرار می یمبلغ ها بانک - 5

 ما صحیح است؟ يیا استفاده از این مبلغ براآ .گیرند ن شده از قبل) پس میی(مع یمبلغ

ن خریـد و فـروش کنـد و سـود را طبـق      آدهد که با  قرار می يپول در اختیار دیگر یمضاربه این است که کسجواب: 

و مـأذون   انجام دهد اشکال ندارد يا اگر بانک چنین معامله ،قسیم کنندنصف یا ثلث ت مثالً ،قرارداد و تعیین سهم هر کدام

  5در صرف پول در مورد دیگر نیستید.

  

  از آن را به عهده عامل قرار داد؟ یمضاربه یا بخش يها کلیه هزینه ی،وان به طریقت آیا می - 6

  اشکال ندارد.

  

                                                             

  .31 المسائل، ملحقات، مسئله توضیحاله سیستانی،  آیت ـ1

  .1ها، بانک، سؤال  ها و جواب اله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال آیت ـ2

  .3ها، بانک، سؤال  ها و جواب اله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال آیت ـ3

  .4بانک، سؤال ها،  ها و جواب اله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال آیت ـ4

  .17ها، بانک، سؤال  ها و جواب اله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال آیت ـ5
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  دار تامین خسارت نمود؟ توان عامل را عهده آیا می - 7

عامل به مقدار آن از مـال خـود جبـران کنـد وایـن       ،تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد میمالک 

  کند. صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می

  

 یمشخص شده بود از وثـایق  سود قبالً يکه برا يا به اندازه ،که مضاربه سود نداشته یآیا بانک مجاز است در صورت - 8

  برداشت کند؟ ،تیار بانک قرار داده بودعامل در اخ که قبالً

  1بردارد. حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال او ،سود نداشتر تواند شرط کند که اگ مالک می

  

 شود این وام را صرف اداي قرض کرد؟ آیا وام جعاله براي تعمیر خانه با بهره اشکال دارد ؟ آیا می - 9

بلکه اجرت کار است و در صورتی که معامله صحیح شرعی باشد  ؛دهند وام نیست می پاسخ: وجهی که به عنوان جعاله

 2.اشکال ندارد

  

از آن برداشـت    اش بیشـتر نباشدــ   ـ که از سـپرده  تواند هر مبلغی جاري داشته باشد، می هر کس در بانک حساب - 10

از حسـاب   دهد تا بیش از آنچه محل دارند،  می کند. و گاهی بانک به برخی صاحبان حساب که به آنان اعتماد دارد، اجازه

   گیرد. شود و بانک از این مبلغ سودي براي خود در نظر می گفته می» اضافه برداشت«خود برداشت کنند. به این عمل 

اضافه برداشت، در حقیقت، قرض گرفتن از بانک به شرط دادن سود است و در نتیجـه قـرض ربـوي و حـرام اسـت، و      

رود. البته اگـر بانـک دولتـی یـا      کند، از سودهاي ربوي حرام به شمار می از مبلغ اضافه برداشت تقاضا می سودي که بانک

  المالـک، اشـکال   آوردن مال مجهـول  عنوان به دست مشترك باشد، اضافه برداشت از آن، نه به عنوان قرض گرفتن بلکه به 

  3ندارد.

  

  

 اله صافی گلپایگانی آیت  

دهنده صلح کند و در ضمن آن مصالحه  تواند مبلغى به وام آیا می ،وام در مدت معینى بگیردخواهد  شخصى که می -1

ـ  ه کنم ب تو صلح میه مثالً بگوید پنجاه هزار تومان ب ؛وام مزبور را شرط کند مـن  ه شرط آنکه دویست هزار تومان ده مـاه ب

  قرض بدهى و او هم این صلح را قبول کند؟

  4جواب: اشکال ندارد.

                                                             
   .19ها، بانک، سؤال  ها و جواب اله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال آیت ـ1

  .1ها، وام، سؤال  ها و جواب اله سیستانی، استفتائات، سایت اینترنتی، سؤال آیت ـ2

  .27المسائل، ملحقات، اضافه برداشت، مسئله  اله سیستانی، توضیح آیت ـ3

  .1977، سؤال 2االحکام، جلد  گلپایگانی، جامع اله صافی آیت ـ4
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 ؟گرفتن مبلغى ماهیانه چه صـورت دارد  گذاشتن سپرده و ،ها تغییر کرده در جمهورى اسالمى ایران که وضع بانک ـ2

  و نیز گرفتن وام از بانک و دادن مبلغ به عنوان کارمزد یا چیزى دیگر چه صورت دارد؟

کننـده هـم    یت کنـد و مراجعـه  ط آن معامالت را هم رعایو شرا .جواب: اگر بانک با آن پول معامالت شرعى انجام دهد

  1شرط سود بدهد ربا و حرام است. و اللّه العالم.ه اشکال ندارد و اگر قرض ب ،بانک را وکیل در انجام آن معامالت کند

  

دهنـد و مقـدارى سـود دریافـت      هایى به عنوان مضاربه و شرکت و امثال ذلک در اختیار افراد قـرار مـى   ها وام بانک ـ3

  ها شرعاً چه صورتى دارد؟ گونه وام د اینییبفرما .گیرند بل تأخیر در پرداخت اقساط، دیرکرد مىدارند و در مقا می

صـحیح   ،اگر چه سود حاصل نشده باشد ،به اقساط ،جواب: در مضاربه شرط دریافت سود سهم صاحب سرمایه از عامل

رکرد به صورت مرسوم فعلى جـایز  بلى نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جایز است لکن گرفتن دی ؛نیست

ز یجـا  ،نیست و در این صورت اگر در ضمن عقد شرط کنند که اگر در پرداخت قسط تأخیر کند فالن مبلغ معین را بدهد

  2شرط اینکه به اذن در تأخیر و تأجیل معجل در مقابل پرداخت زیاده برگشت نکند.ه است ب

 

اساس کار بر معامالت مجاز و مشروع اسـتوار   ،ى جمهورى اسالمى ایراندر عملیات بانکى بدون ربا در سیستم بانک - 4

م وجهـى در  هـ  و غیره ،فروش اقساطى ،جعاله ،مضاربه ،است. چنانچه شخصى از بانکى تحت عنوان یکى از عقود مشارکت

ه غیر از آنچه با بانـک  نام تسهیالت بانکى دریافت کند و آن وجه را در راه ب ،قبال تضمین معتبر یا ترهین ملک و امثال آن

قرارداد داشته مصرف کند آیا مرتکب فعل حرام شده یا آن عمل حالل است؟ به عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن 

گذارى در جاى دیگر یا خرید اتومبیـل   ها یا سرمایه ى را صرف خرید سهام شرکتیخود عقد جعاله منعقد کند و وجه اعطا

دست ه دست آورد مشروع است یا خیر؟ اگر منفعت به فرزند خود نماید. اگر منفعتى از این راه بمین جهیزیه عروسى أیا ت

مصـرف کنـد چـه     ،مطابق قرار داد اولیه با بانـک  ،سپس به صورتى تمام یا قسمتى از آن را ،آمده را روى اصل وجه بگذارد

  اى دارد؟ شرعاً چه وظیفه ،مطلع شود غیر قرارداد ى در راهیحکمى دارد؟ اکنون اگر بانک از مصرف وجه اعطا

 ،جواب: اگر گرفتن وجه از بانک مشروط به استفاده در مورد خاص باشد و مشترى آن را در مورد دیگرى مصرف نماید

ذمه انجـام داده باطـل   ه ولى معامالتى که مشترى ب .تواند قرارداد را فسخ و وجه خود را مطالبه کند بانک پس از اطالع مى

  3نیست.

  

آیـا وجـود تفـاوت عقـود مختلـف در       ؟گیرنـد  ها معموالً یک نرخ مشارکت را براى کلیه عقود در نظر مـى  چرا بانک - 5

با نفس بانکدارى اسالمى مطابقـت دارد   ،طلبد هاى مشارکت متفاوتى را مى که طبیعتاً درجات یا نرخ ،ریسک آن بازدهى و

  خیر؟ یا

                                                             
  .1991، سؤال 2االحکام، جلد  گلپایگانی، جامع اله صافی آیت ـ1

  .1996، سؤال 2االحکام، جلد  گلپایگانی، جامع اله صافی آیت ـ2

  .2000، سؤال 2االحکام، جلد  گلپایگانی، جامع صافیاله  آیت ـ3
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متعـاملین ملـزم بـه اینکـه      ود مشروع بستگى به تراضى متعـاملین دارد، و جواب: در عقود مشروعه نحوه معامله در حد

  1باشند. مقدار بازدهى را در نظر بگیرند نمى

  

  دهد، جایز است شخص در امر دیگري مصرف کند؟ آیا قرضی راکه بانک براي استفاده خاصی به اشخاص می  - 6

  جواب: خیر، جایز نیست.

  

 اله صانعی آیت  

ها چـه حکمـى    دهند، ولى شکل ربوى دارند، استفاده از این وام ها به نام عقود اسالمى وام مى امروزه برخى از بانک - 1

ها با شـرایط خاصـى (مـثالً بـراى خریـد جـنس و        توان وام گرفت؟ و با توجه به اینکه بانک دارد؟ آیا به هنگام اضطرار مى

شرایط آن را ندارد، آیا با ایجاد شرایط صورى یا به وسیله واسطه یا احیاناً با دهند، اگر شخصى  حیوان و مزرعه و...) وام مى

تواند از وام استفاده کنـد؟ و اگـر کسـى وام را بـراى مصـرفى غیـر از آنچـه در         دادن وجهى به یکى از کارمندان بانک، مى

خص دیگرى واگذار نماید که او در غیـر مـورد   قرارداد قید شده به کار بندد، آیا جایز است؟ و یا اینکه وام را بگیرد، و به ش

  شده براى وام مصرف کند، آیا اشکال دارد؟ تعیین

گردد، بـه دلیـل    هاى جمهورى اسالمى، اگر به مقررات آنها عمل نشود، گیرنده، مالک پول نمى در معامله بانک جواب:

یعنى  ؛دهد با گرفتن فاکتور خرید، پول مى فرض کنید بانک گردد. مى اینکه تخلف از مقررات به عدم حصول عقد شرعى بر

فروشد. پـس   تر مى خرد و بعد به نیازمند پول به صورت شبه وام، نسیه و گران در حقیقت، بانک جنس را از طرف، نقد مى

امـا راجـع بـه     ؛شود که از بانـک گرفتـه اسـت    اگر اصالً جنسى نخریده و فاکتور خرید صورى بوده، چگونه مالک پولى مى

مصرف پول گرفته شده در غیر مورد قرارداد، اگر بنا دارد ولو در درازمدت به مقدار همان پول گرفته شده در هزینه مـورد  

  2قرارداد صرف نماید، ظاهراً مانعى ندارد.

  

رمزد و دیرکـرد  ها که در نقاط مختلف کشور هستند، آیا حق دارند کا ها و یا بانک الحسنه، تعاونی هاى قرض صندوقـ 2

  وام بگیرند؟

ها، چه مبلغ کم و چه زیاد، یکنواخت باشد و یا به نسـبت زیـادى و کمـى کـار      اگر کارمزد نسبت به همه قرض جواب:

ولى اگر کارمزد با اختالف در مقدار قـرض،   ؛ها و مدارك و مانند آنها)، کم و زیاد شود، مانعى ندارد (مانند زیاد شدن سفته

تومان باشد، حرام و اکـلِ مـال بـه     100,000تومان کمتر از کارمزد مبلغ  10,000مانند اینکه کارمزد  ؛اختالف پیدا کند

                                                             
  .2002، سؤال 2االحکام، جلد  گلپایگانی، جامع اله صافی آیت ـ1

  .1171، سؤال 1جلد  ،المسائل اله صانعی، مجمع آیت ـ2
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کنـد و   گرنه اجرت روشن است که با اختالف در مبلغ قرض، تفاوت پیدا نمى و ؛باطل است، که نه کارمزد است و نه اجرت

  1به حکم شرط، مانعى ندارد.اما دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه، اگر در متن عقد شرط بشود، 

  

 اله فاضل لنکرانی آیت  

دهنـد،   گیرند یا به عنوان مضـاربه یـا سـاخت خانـه مـى      هاى جمهورى اسالمى بابت سود مى هایى که بانک آیا پولـ 1

  شود. اشکال دارد؟ با توجه به اینکه سود نسبتاً تضمین شده است و مورد زیان مشترکاً تقسیم نمى

  2گیرند جایز است. دهند یا مى اى را که مى ها بر رعایت ضوابط اسالمى است و اضافه بانکجواب: مبناى 

  

توان به عنـوان   دهد، آیا مى کسى به مقدارى پول براى جهتى نیاز دارد، لکن بانک به جهت تعمیر ساختمان وام مىـ 2

  تعمیر ساختمان وام گرفت و در جاى مورد نیاز مصرف کرد؟

  3ر بر خالف مقررات جمهورى اسالمى است، جایز نیست.جواب: چون این کا

  

شخصى از بانک وام گرفته است و بعد اصل پولى را که گرفته به اضافه مقدار سودى کـه بانـک طلـب کـرده، داده     ـ 3

  بگیرد؟تواند به عنوان تقاص مقدارى پول در بانک بگذارد و سود آن را به مقدار سودى که به بانک داده،  مى است، آیا فعالً

طـرف   ها در گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسالمى است. لذا سـود از هـر   جواب: چون برنامه بانک

  4براى طرف دیگر حالل است و مجالى براى تقاص وجود ندارد.

  

ایـن   ف کـنم، آیـا  ها جهت قالیبافى وام گرفتم، ولى قصد دارم آن را در مورد کشاورزى مصر اینجانب از یکى از بانکـ 7

  کار صحیح است؟

چه  گر، ااید مصرف کنید و صرف آن در موارد دیگر وام بانکى را باید در همان جهتى که به آن عنوان وام گرفته :جواب

  5مورد نیاز باشد، جایز نیست.
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 اله مکارم شیرازي آیت  

پردازند، در صـورتى حـالل اسـت     اى مى گیرند و اضافه الحسنه یا غیر آن مى ها به عنوان قرض آنچه اشخاص از بانکـ 1

  ربا نداشته باشد. هو جنبکه معامله به صورت شرعى انجام گیرد 

  

هـاى   گیرد از پـول  ولى نداند پولى را که از بانک مى، پول حالل و حرام هر دو وجود دارد ،اگر انسان بداند در بانکـ 2

لى اگر مطمئن باشد از پول حرام اسـت، تصـرف در آن جـایز نیسـت و حکـم      حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالى ندارد، و

اش در راه خدا صدقه دهد و  بر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلى که باید بنا ؛المالک را دارد مجهول

  1.هاى داخلى و خارجى، دولتى و غیردولتى نیست در این مسئله فرقى میان بانک

  

دهنـد   مدت مى هاى دراز که در برابر سپرده درصدى 10گیرند، یا بهره  ها در ازاى وام مى صدى که بانکدر 13بهره ـ 3

  شود؟  کنند، آیا ربا محسوب مى و از اول چنین شرطى مى

  2هاى نجات از رباست عملى شود اشکالى ندارد. هاى بانک که در زمینه عقود شرعیه و راه نامه جواب: اگر آیین

  

دهنـده صـلح کنـد و در ضـمن آن      بـه وام  توانـد مبلغـى   بگیرد، آیا مى معینیخواهد وامى به مدت  مىشخصى که  ـ4

ماهه  10 ،تومان 200,000کنم به شرط آنکه  تومان به تو صلح مى 50,000 مصالحه، وام مزبور را شرط کند، مثالً بگوید:

  به من قرض بدهى و او هم این صلح را قبول کند؟ 

  3ال نیست.جواب: خالى از اشک

  

الحسـنه   هـاى قـرض   گیرند، ولى در سپرده مدت سود معینى را در نظر مى مدت و بلند هاى کوتاه ها براى سپرده بانک ـ5

مـدت   مدت یا بلند گذارى در بانک به عنوان سپرده کوتاه سپرده ،با توجه به مطلب فوق .جز اجر معنوى سودى وجود ندارد

  کنند چه حکمى دارد؟  همان پول، دیگران نیز به عنوان وام استفاده مىیابد و از  که ارزش پول کاهش نمى

بانک داده شود که رعایت این عقـود   مسئولینه وکالت مطلقه به کیا این ،جواب: چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند

  4را بکنند، حالل است.

  

ن، اساس کار بر معامالت مجاز و مشروع استوار در عملیات بانکى بدون ربا، در سیستم بانکى جمهورى اسالمى ایرا ـ  6

وجهـى در   ،است. چنانچه شخصى از بانکى تحت عنوان یکى از عقود مشارکت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و ماننـد آن 
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به نام تسهیالت بانکى دریافت کند و آن وجه را در راهـى غیـر از آنچـه بـا      ،قبال تضمین معتبر یا ترهین ملک و امثال آن

انک قرارداد داشته مصرف کند، آیا مرتکب فعل حرامى شده، یا آن عمل حالل است؟ منـافعى کـه از ایـن راه بـه دسـت      ب

کنـد و وجـه اعطـایى را     آورد چه حکمى دارد؟ به عنوان نمونه فردى براى تعمیرات مسکن خود عقد جعاله منعقد مـى  مى

نماید. ایـن   یا خرید اتومبیل، یا تأمین جهیزیه فرزند خود مىگذارى در جاى دیگر،  ها، یا سرمایه صرف خرید سهام شرکت

  کار چه حکمى دارد؟

  1جایز نیست و منافع آن اشکال دارد. ،کردن آن وجه در غیر مصرف قراردادى جواب: صرف

  

گیرنده  وامفاکتور دارند، بانک طبق قرارداد، وجه را جهت اینکه  ها نیاز به پیش برخى افراد جهت گرفتن وام از بانک ـ7

ولـى متقاضـى، تقاضـاى وجـه نقـد از       ؛نمایـد  فاکتور واریز مـى  ه خریدارى نماید، به حساب صادرکننده پیشیمثالً مواد اول

  نماید و در حقیقت معامله صورى است، چنین وامى چه حکمى دارد؟ صادرکننده فاکتور مى

  2جواب: جایز نیست.

  

کنم، مشروط بر اینکه مبلغى به فالن مؤسسه خیریـه یـا کمیتـه     به شما وام پرداخت مى«آیا شرط زیر جایز است:  ـ8

  ؟»امداد کمک کنید.

کند، بلکه منفعتى را براى مؤسسه خیریه یـا ماننـد    دهنده مطالبه نمى جواب: با توجه به اینکه این وام سودى براى وام

  3طلبد، اشکالى ندارد. آن مى

  

کنـد، بـین    دهند ولى با توجه به اینکه وام اعطایى غالباً براى خرید خانه کفایت نمى ها وام مسکن مى برخى از بانک ـ9

گیرنـد. آیـا    خرند و وام مورد نظر را مـى  اى صورى با دوستان و خویشان، مسکن آنها را مى مردم مرسوم شده که در معامله

  این کار جایز است؟

  4باشد، جایز نیست. این کار بر خالف مقررات بانک مى جواب: با توجه به اینکه

  

فقـط قـرض    ،گیرند، به این ترتیب که بدون قبول سود هاى خصوصى، یا دولتى که ربا مى گرفتن از بخش آیا قرض ـ10

 ــ کـه در   ــ فـروش اقسـاطى    گیرند؟ همچنین در معامالت نسـیه  هر چند سود را به زور از او مى ،را قبول کند، جایز است

شود، آیا جایز است شرط دیرکـرد را در نیـت قبـول نکـرد، و اصـل       شرط سود دیرکرد مى ،صورت تأخیر در تأدیه اقساط

  معامله را انجام داد؟

  1هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد. ،جواب: در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست
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ى اسالمى وام دریافت کرده، و به علت ناآگاهى از حکـم شـرعى، آن را در غیـر مـورد     هاى جمهور افرادى از بانک ـ11

اند. لطفاً حکـم شـرعى آن    سوارى نموده مثالً وام کشاورزى دریافت کرده، ولى صرف خرید ماشین ،اند قرارداد مصرف نموده

  را بیان فرمایید.  

    2شرعیه دیگرى کنند، تا مشکل ربا پیش نیاید.هایى باطل است. باید آن را منطبق با عقود  جواب: چنین وام

  

تقاضاى تمدید مدت سررسید ، ین جهته اتواند در موعد مقرر تمام اقساط را پرداخت نماید، ب گیرنده نمى گاه وام ـ12

شـود، تـا ضـمن پرداخـت وام بـه افـراد        گیرندگان موجب مى را دارد. با عنایت به اینکه پرداخت به موقع اقساط توسط وام

توان به خاطر تمدید مدت وام، کارمزد مجددى دریافت  ها اخذ گردد، آیا مى دیگر، کارمزد دیگرى نیز جهت پوشش هزینه

  نمود؟

  3جواب: در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.

  

گر، اجاره به شرط تملیـک  شود و سپس یکى از شرکا سهم خود را به شریک دی ـ ملکى به صورت مشارکت خریده مى13

طورى که بعد از پرداخت تمامى اقساط (که طبعاً بیش از پولى است که شریک براى آن سهم داده بود) مورد   هدهد، ب مى

ها و اشخاص حقوقى، و بعضـاً توسـط    ها و یا شرکت توان این کار را، که در بانک آید، آیا مى اجاره به ملکیت مستأجر در مى

  گیرد، راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست؟ رت مىاشخاص حقیقى صو

شود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد  جواب: اگر قصد جدى در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمى

  4و ظاهراً براى فرار از رباست جایز نیست.

 نماید، و طبق مقـررات  ساله با بانک اقدام مى ساطى یکنسبت به انعقاد قرارداد فروش اق 11/11/75شرکتى در تاریخ  - 14

اسـاس   عملیات بانکى بدون ربا، رعایت مقررات شرعى و عقود اسالمى در اعطاى تسهیالت بـانکى الزامـى بـوده اسـت. بـر     

اف بایست الیاف پلى پروپپلین خریدارى نماید، و در قبال عقـد مشـارکت و معـامالت نقـد و نسـیه، الیـ       قرارداد، شرکت مى

  مورد نظر را براى تولید به مصرف برساند.

پس از گذشت مدتى مشخص گردید که قرارداد غیرواقعى بوده، و با اخذ یک فقره فاکتور صورى بـه عنـوان خریـد الیـاف     

مبلـغ  اند، و صادرکننده فاکتور نیز صریحاً اعالم نموده که معامله فسخ، و در همان تـاریخ   مزبور، از بانک وام دریافت نموده
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  مربوطه عودت داده شده است، یعنى در حقیقت الیافى در بین نبوده است.

اى کـه سـبب آن تحقـق     از جنابعالى در خواست دارد نظر خود را در این باره اعالم فرمایید که: آیا ضمانت چنـین معاملـه  

  نیافته، پا برجاست؟

د، و ضمانت اگر در مقابل اصل پول بوده، باید به آن عمـل  جواب: این معامله باطل بوده، و باید وجوه مزبور به بانک بازگرد

   1گیرد. شود. و اگر در برابر سود بوده، با عدم تحقق معامله ضمانت معنایى ندارد، و سودى تعلق نمى

  

با توجه به ایرادات وارده در بحث خرید دین، و تقاضاهاى متعدد در خصوص پرداخت وام، آیا محاسبه سود در قالـب   ـ15

  عقود اسالمى، و پرداخت آن به عنوان هدیه توسط در خواست کننده، خالى از اشکال است؟

  2یزى بپردارد، اشکالى ندارد.گیرنده به میل و رضاى خود چ جواب: در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام

  

.بـه هـر    هاي خصوصی در خریـد اجنـاس گونـاگون را بـدانم     خواستم حکم شرعی استفاده از کارت اعتباري بانک ـ می16

با خرید هر جنس با استفاده از کارت . میلیون تومان) 1(به طور مثال  دهند شخص مبلغی را به عنوان اعتبار اختصاص می

اعتبار کارت کم میشود و شخص باید این مبلغ را به عالوه درصـدي کـه بـه عنـوان کـارمزد تلقـی        اعتباري مبلغ جنس از

(بانک صادرکننده کـارت اعتبـاري در    ماهه و ....) پرداخت نماید 6ماهه یا  3(به طور مثال قسطی  شود در زمان معین می

  با تشکروسپاس. بندند.) زمان صدور کارت با مشتري قراردادي موسوم به قرارداد جعاله می

درصد بـه انـدازه کـارمزد     3ـ2قرارداد جعاله به طور جدي ببندد اشکالی ندارد و همچنین اگر سود آن  جواب: هرگاه واقعاً

  3باشد اشکالی ندارد.

  ـ  آیا خرید دین جایز است یا خیر؟17

را به صورت نقـد و بخشـی کمتـري را بـه      اگر خرید دین جایز است آیا اگر اقدام به خرید یک دین نماییم و بخشی از آن

  صورت نسیه پرداخت کنیم درست است؟

                                                             
 .593، سؤال 3استفتائات جدید، جلد ـ 1

  .1338، سؤال 3استفتائات جدید، جلد ـ 2

  بخش سؤاالت جعاله.  ،له معظمجدید، سایت  ـ استفتائات3
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  1جواب: خرید دین در صورتی جایز است که با وجه نقد باشد.

  

 اله موسوي اردبیلی آیت  

شود چه حکمی دارد، آیا این نرخ  اي که در نظام بانکداري کشور ما گرفته می ـ آیا ربا در اسالم حرام است؟ نرخ بهره1

  ه از نظر شرعی اشکال دارد؟بهر

هایی مقرر شده است که سود بانک ربـوي نباشـد و    جواب: ربا در اسالم حرام است و براي نظام بانکداري کشور، برنامه

اگر واقعاً، قرارداد بر طبق یکی از عقود شرعی غیر از قرض، با شرایط آن مثل: مضاربه، شرکت و جعاله باشد قرارداد و سود 

  2رد.آن اشکال ندا

  

باشم که به دلیل کارکرد حساب (وجوه مانـده در نـزد بانـک) بـا قـوانین موجـود،        ـ اینجانب داراي حساب بانکی می2

باشد که بانک با  توانم از مزایاي حساب بانکی خود به صورت دریافت وام استفاده کنم، که مخصوص صاحب حساب می می

ید وسایل کارم پرداخت نماید. براي این کار، باید اینجانب وسـایلی را  توجه به شغل اینجانب، حاضر است وامی را براي خر

خریداري نمایم و فاکتور آنها را به بانک ارائه کنم تا بانک از طرف من خریداري نموده و به اقسـاط بـه مـن بفروشـد. امـا      

هـا   شود و چون منافع بانـک  یها براي مصارف دیگري استفاده م باشد و از وام آنچه که معمول است بر خالف روند فوق می

فاکتور توجه دارد، بدون اینکه ضمانت خرید واقعی وجود  شود، بانک فقط به ارائه یک پیش دهی تضمین می هم در این وام

ها نیز  شود و بانک ها حالت صوري داشته و خرید و فروش می هایی از بانک افتد که چنین وام داشته باشد و بسیار اتفاق می

اند، یعنـی فـردي    اند، به طوري که اخیراً مسئله امتیاز حساب براي دریافت وام را نیز مطرح کرده ه توجه داشتهبه این نکت

تواند امتیاز وام خود را به دیگري واگذار نمایـد تـا او بـر اسـاس      که حساب بانکی وي کارکرد قابل قبولی داشته باشد، می

بخواهد بر اساس ضوابط بانک، وام خود را بفروشد، عمـالً مشـکلی پـیش    ضوابط بانک وام دریافت نماید. اکنون اگر فردي 

  آید؛ اما با توجه به مسائل مختلف مربوط به ربا، خواهشمند است نظر خود را در موارد فوق بیان فرمایید: نمی

وي را جاري نزد بانک داشته و کارکرد حساب وي موجب شده تا بانـک امکـان پرداخـت وام بـه      الف. فردي که حساب

توانـد وام خـود را بـراي خریـد وسـایل و       شـود)، مـی   داشته باشد (در واقع امتیاز حساب بانکی وي محسوب مـی 

  نماید، استفاده نماید؟ امکاناتی به جز آنچه که به بانک اعالم می

د؟ (در این حالـت،  تواند وام دریافتی از بانک را به فرد یا افراد دیگري با رضایت خودشان بفروش ب . آیا فرد مذکور، می

اگر چه طرف حساب بانک، فرد داراي حساب است، اما در صورت واگذاري وجه به طور کامل به دیگران، پرداخت 

  گیرنده خواهد بود). هاي وام، تماماً در اختیار وام اقساط وام و محاسبات مربوطه و دفترچه

                                                             
  بخش سؤاالت متفرقه.  ،له معظمجدید، سایت  ـ استفتائات1

  .2اله موسوي اردبیلی، ضمیمه شماره  آیت ـ2
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وام باشد، به طوري که صـاحب حسـاب، اقسـاط     ج . اگر فروش وام به صورت مذکور در بند (ب) به صورت درصدي از

  درصد وام مربوط به دیگران را از آنان دریافت نموده و به بانک تحویل نماید، جایز است؟

تواند وام مورد نظر را به افراد دیگري اعم از همسر و فرزند یا غیر آنان بدون دریافت وجـه اضـافه    د . آیا فرد مذکور می

  ایل مورد توافق با بانک یا غیر آنها را خریداري نمایند؟واگذار نماید تا آنان وس

ها وام دریافت کند، در صورت دیرکرد در پرداخت اقساط باید وجهی بیشـتر از   هـ . هرگاه کسی به هر صورتی از بانک

  شود؟ مبلغ توافق شده به بانک پرداخت شود. آیا این پرداخت ربا محسوب می

  1دهنده نباشد، اشکال ندارد. گرفتن وجه، چنانچه بر خالف قوانین مؤسسۀ وامجواب: واگذاري امتیاز وام با 

  

هاي بانکی مجاز است؟ با توجه به حکم قرآن مجید هر نوعی پولی به کسی داده شود و بیشتر از آنچـه داده   ـ آیا وام3

برنـد،   سـودهاي بسـیار مـی    هـا از ایـن مـورد    باشد و آن حرام اسـت، و بانـک   شده، خواسته شود (تحت هر عنوان) ربا می

ها چه حکمی دارد؟ اگر حرام است از  خواهشمند است معظم له نظر صریح خود را در این باره مطرح نمایند، دیرکرد بانک

  ها) برسانند. لـه خواهشمندم آن را به گوش همگان (خصوصاً بانک معظم

ربه و یا جعاله و یا شرکت، با شرایطی که آن عقـود  ها اگر از راه یکی از عقود و عنواین مشروعه، مثل: مضا جواب: بانک

و عناوین دارند، به مردم پول بدهند، ظاهراً اشکالی ندارد. و ربا نیست و چنانچه در مقابل عمل نکردن به تعهد و قـرارداد،  

  2دیرکرد بگیرند، حرام نیست ولی اگر قرض بدهند و شرط سود کنند ربا و حرام است.

  

توانم از ایـن حـق اسـتفاده کـنم. آیـا       از پنج میلیون وام بانک مسکن دارم. منتهی بنا دالیلی نمیـ بنده حق استفاده 4

فروش حق استفاده از این وام جایز است؟ اگر جایز نیست با توجه به اینکه پول من یک سال در اختیار بانـک بـوده اسـت    

  توانم بگیرم؟ دهند می سودي که آنها می

دهد چنانچه تحت عنوان  بانک مجاز باشد اشکال ندارد، و اما سودي که بانک به شما میجواب: اگر به موجب مقررات 

یکی از عقود شرعی باشد، با رعایت شرایط آن، اشکال ندارد و چنانچه به عنوان قرض باشد ولی قـرض مشـروط بـه سـود     

  3نباشد، باز سود اختیاري و غیراجباري بانک اشکال ندارد.

  

بایسـت بـه افـراد دیگـر تسـهیالت       ها می ها با عنایت به اینکه از محل این باز پرداخت ن بدهیـ تأخیر در پرداخت ای5

  شود یا خیر؟ گیرنده می بانکی اعطا شود، موجب ضمان وام

  4جواب: در همان فرض تأخیرکردن در دادن وام موجب ضمان است یعنی باید تورم تدارك شود.

  

                                                             
  .2اله موسوي اردبیلی، ضمیمه شماره  آیت ـ1

  .3اله موسوي اردبیلی، ضمیمه شماره  آیت ـ2

  .13اله موسوي اردبیلی، ضمیمه شماره  آیت ـ3

  .17اله موسوي اردبیلی، ضمیمه شماره  آیت ـ4



 
www.mbri.ac.ir/islamicbanking 

٢٣ 
 

 اله نوري همدانی آیت  

هاى بانکى نوشته شده است مراعات شود و بـر   در صورتى که آنچه که در پشت ورقه ،وام از بانکدر صورت گرفتن ـ 1

  1ز است و سود آن نیز حالل خواهد بود.یآن اساس وام گرفته شود جا

 وام دریافتى از بانک و بازپرداخت آن چه حکمى دارد؟ـ 2

 2جواب: در صورتى که طبق مقررات بانک گرفته باشد مانعى ندارد.

دهـد. جـنس مـورد     صورت زیر در اختیار صاحب کارگاه قرار مـى ه وامى ب ،آالت و مواد اولیه بانک براى تهیه ماشینـ 3

نیاز را باید صاحب کارگاه انتخاب نماید و فروشنده را به بانک معرفى کند، بانک با خرید نقدى جنس مذکور از فروشـنده،  

فروشد. سؤال این است که اگر شخص نیاز به جنس مـذکور نـدارد و    زیاده مىصورت اقساط به صاحب کارگاه به ه آن را ب

دهد و پولى را که بانک به فروشنده بابت فـاکتور   فقط براى گرفتن پول از بانک فاکتور صورى از فروشنده به بانک ارائه مى

 گیرد. پردازد از او مى مى

  پرداخت وجه چه صورتى دارد؟ ،ر داشته باشندعلم به صورى بودن فاکتو ،که مسئولین بانک در صورتی الف.

 چه صورتى دارد؟ ،علم به صورى بودن فاکتور نداشته باشد ،که مسئولین بانک در صورتی ب .

  دادن فاکتور صورى توسط فروشنده و دریافت وجهى در مقابل آن، جهت دریافت وام چگونه است؟ ج .

 شود یا خیر؟ مقابل آن، ربا محسوب مى گونه وام صورى و پرداخت زیاده در دریافت این د .

در صورت دوم صحیح است ولى صورت اول و سوم اشـکال دارد و صـورت    ها جواب: پرداخت وام توسط مسئولین بانک

 3باشد. چهارم ربا مى

 به این ترتیب که مثالً یـک میلیـون تومـان بـراى     ؛گذارند ها وامى تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان مى بانکـ 4

کنند که سود مشـترى از فـروش    دهند و در همان مجلس محاسبه مى خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشترى قرار مى

کنند و بانک هیچگونه مسـئولیتى   بندى مى قسط ،ها چقدر است. سپس براى دریافت اصل و سود مورد نظر بانک این فرش

شـده   موظف به دریافـت اصـل و سـود تضـمین     او فقط خود ر گیرد را نسبت به ضررهاى احتمالى این معامله به عهده نمى

 د:ییداند. بفرما مى

اگر مشترى پول را در مورد دیگرى مصرف نماید و فقط متعهـد   ،این نوع مضاربه صورت شرعى دارد یا خیر؟ ثانیاً ،اوالً

ورى بودن قرارداد و عـدم علـم   تکلیف مسئولین بانک در صورت علم به ص ،به پرداخت وام و زیاده گردد چگونه است؟ ثالثاً

 د؟ییرا بیان فرما

بانک موظف به انجام معاملـه صـحیح    مسئولینمضاربه نیست و  ،جواب: در معامله قصد جدى الزم است و قرارداد فوق

  4باشند. و غیرصورى مى

                                                             
  .المسائل، مسائل مستحدثه نوري همدانی، توضیح اله آیت ـ1

  .466، سؤال 2اله نوري همدانی، هزار و یک مسئله فقهی، جلد  آیت ـ2

  .468، سؤال 2جلد فقهی،  مسئلهنوري همدانی، هزار و یک  اله آیت ـ3

  .479، سؤال 2جلد فقهی،  مسئلهنوري همدانی، هزار و یک  اله آیت ـ4
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که قانوناً بانک موظف است مورد قرارداد را انجام دهد، بانـک فقـط پـول در اختیـار جاعـل قـرار        ،هاى جعاله در وامـ 5

کار خود را انجام دهد و بعداً عالوه بر پول دریافتى مبلغى به عنـوان   ،وکالت از طرف بانکه خواهد که ب دهد و از او مى مى

الجعاله را بانک  جعاله را با پول بانک به انجام رسانده و حق شخصاً مورد ،که در حقیقت جاعل ،الجعاله به بانک بپردازد حق

 گونه قرارداد صورت شرعى دارد یا خیر؟ ید اینیدارد، بفرما دریافت مى

به عنوان جعالـه نیسـت و مـوازین جعالـه در      ،ها از صاحبان پول ها و گرفتن پول توسط بانک جواب: دادن پول به بانک

المسـائل در   دانیم که در توضـیح  ها را بر اساس عنوان دیگرى مى بطه صاحبان پول با بانکاین مورد متمشى نیست و ما را

  1ایم. ذکر کرده 606صفحه 

  

 

 اله وحید خراسانی آیت  

دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشـد، ربـا و حـرام اسـت، ولـى       هاى اسالمى و وام گرفتن از بانک ـ وام1

گیرنده، کاالیى را از بانک یا وکیل او به نسبت معینى، مـثالً   ابتالى به ربا پرهیز کرد، مانند اینکه وام هایى از توان به راه مى

تر از قیمت بازار بخرد، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدت معینى بـه او قـرض    ده یا بیست درصد، گران

کمتر از قیمت بازار به نسبت معینى بفروشد، و شرط کند که بانـک مبلـغ    دهد، و یا اینکه کاالیى را به بانک یا وکیل او به

توان از این راه استفاده کـرد، بـه اینکـه     مورد تقاضاى او را تا مدت معینى قرض دهد. و همچنین در وام دادن به بانک مى

از قیمت بازار بـه او بفروشـد، و شـرط    کاالیى را به بیشتر از قیمت بازار از شخص بخرد، و یا کاالیى را به کمتر  ،مثالً بانک

به شرط قرض نیز محقـق   هآن شخص به بانک قرض دهد. و این نتیجه به اجاره و صلح و هبِ ،کند مبلغى را تا مدت معینى

  2.شود مى

جارى در بانکى دارد، و پولى در آن گذاشته، حق دارد هر مبلغى که بخواهد و بیشتر از موجـودى   ـ کسى که حساب2

دهد که مشترى او، مبلغ معینـى بـا نداشـتن موجـودى در      نباشد، از آن حساب برداشت کند، ولى گاهى بانک اجازه مىاو 

نامند، و بانک براى  حساب، برداشت کند، و این بر حسب اعتمادى است که به مشترى خود دارد، و این را برداشت آزاد مى

 3و گرفتن فایده جایز نیست. گیرد، و این قرض دادن دادن این مبلغ فایده مى قرض

  هاي امروزي مشروع است؟   الحسنه گرفتن از بانک یا قرض ـ آیا وام3

تـوان   دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده باشد، ربا و حرام است، ولی می هاي اسالمی و وام گرفتن از بانک جواب: وام

،کاالیی را از بانک یا وکیل او به نسبت معینی مثالً ده یا بیسـت   گیرنده هایی از ابتال به ربا پرهیز کرد ،مانند اینکه وام به راه

، و یـا   ، وشرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدت معینـی بـه او قـرض دهـد     تر از قیمت بازار بخرد در صد، گران

                                                             
  .473، سؤال 2جلد فقهی،  مسئلهنوري همدانی، هزار و یک  اله آیت ـ1

  .2849 مسئله، المسائل وحید خراسانی، توضیحاله  آیت ـ2

  .2865 مسئله، المسائل وحید خراسانی، توضیحاله  آیت ـ3
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و شـرط کنـد کـه بانـک مبلـغ مـورد        اینکه کاالیی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشـد 

  1تقاضاي او را تا مدت معینی قرض دهد.

توانیم وام مسکن گرفته و آن را در غیر مورد مسکن به کار ببریم یا وام خودرو را در مـورد دیگـري مثـل خریـد      ـ آیا می4

  زمین به کار بریم؟ 

  2شده مصرف شود. جواب: باید در همان جهت که معین

  

 اله رضوانی آیت 

توان در محاسبه قیمت نقدي کاال، سود مناسبی (بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار) براي مشـتري کـه    ـ آیا می1

شده منظور نمود؛ مشروط بر اینکه در هر حال قیمـت   پرداخت  پول بانک به منظور سفارش و خرید قبالً به فروشنده پیش

  نماید؟نقدي کاالهاي مورد بحث از قیمت رسمی بازار تجاوز ن

باشد، مادام که از  جواب: مالحظه اموري که در تقویم کاال دخالت دارد و از آن جمله مدتی که سرمایه معطل است می

  3حد متعارف خارج نباشد، اشکال ندارد و ربا هم نیست.

  

ر در یـک  هاي کشور تسهیالت را به صورت گردشی (استفاده بیش از یـک بـا   ـ نظر به اینکه موافقت گردیده تا بانک2

مدت و در چهارچوب عقود مربوطه اعطا نمایند، لذا خواهشمند است، نظر جنابعـالی   دوره زمانی مشخص) به صورت کوتاه

  در خصوص اعطاي تسهیالت به شکل فوق به این بانک منعکس گردد.

    4جواب: استفاده بیش از یک بار در یک دوره زمانی معین اشکال ندارد.

هـا بـه مـردم،     هاي بانکی نسبت به گسترش و بهبـود خـدمات بانـک    است از طریق صدور کارتـ از آنجا که در نظر 3

جایی اسکناس اقـدام شـود؛ لـذا مسـتدعی      جویی در حساب و جابه فروشی و صرفه تسهیل و رونق دادوستد در سطح خرده

  است تا نظر آن جناب را نسبت به متن زیر اعالم فرمایید:

توانند در چهارچوب قراردادهاي تنظیمی بـا مشـتریانی کـه بـراي آنهـا       اري غیربانکی میها و مؤسسات اعتب الف. بانک

ها و مؤسسات طرف قـرارداد خـود    هاي آنها را به فروشگاه اند، پرداخت وجه صورتحساب صادر کرده» کارت بانک«

  تعهد و تضمین نمایند.

ه کارت نزد بانک بدهکار گردد، دارنـده کـارت   حساب دارند  هاي خرید، ب . در صورتی که در اثر پرداخت صورتحساب

                                                             
  .416 سؤال  له، سایت معظم، استفتائات وحید خراسانی، اله  آیت ـ1

  .417 سؤال  له، سایت معظم، استفتائات وحید خراسانی، اله  آیت ـ2

   .6و 5ضمیمه شماره  ـ3

  .28اله رضوانی، ضمیمه شماره  آیت ـ4
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ملکف است تا نسبت به تصفیه مبلغ بدهکار حساب خود ظرف مـدت معـین اقـدام نمایـد. در غیـر ایـن صـورت،        

  بینی شده است، خواهد شد. التزام به نسبت مدت و مبلغ به نحوي که در قرارداد پیش مشمول پرداخت وجه

   1اشکال است. بیشده از لحاظ شرعی  جواب: متن تهیه

  

  

 اله مظاهري آیت  

دهد بگیرد، مثالً ده من گندم بدهد و شرط کند که  دهد شرط کند که زیادتر از مقدارى که مى ـ اگر کسى که قرض مى1

یازده من بگیرد، یا ده هزار تومان بدهد و شرط کند که یازده هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که 

باشد، ولى اگر بدون اینکه شرط کند، خود بـدهکار زیـادتر از آنچـه     بدهکار کارى براى او انجام دهد باز هم ربا و حرام مى

 2کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است. قرض

جنگ با  قرضى که در آن قرار ربا باشد باطل و حرام است، و ربا از گناهان بسیار بزرگ است و قرآن شریف آن را اعالم

اند، و ربادادن مثل رباگرفتن حرام است  داند و در روایات، ربا را از زناى با محارم باالتر دانسته خدا و موجب نابودى مال مى

تواند در آن تصرف کند، ولى اگـر صـاحب پـول راضـى باشـد کـه        شود و نمى و کسى که قرض ربایى گرفته مالک آن نمى

  3ندارد. گیرنده قرض در آن تصرف کند مانعى

  

ـ اگر کسى بخواهد پولى قرض کند و ربا بدهد و یا قرض بدهد و ربا بگیرد و با انجام کارى از ربا فرار کند جـایز نیسـت.   2

  4الحسنه بدهد و لباسى که قیمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد. مثالً صد هزار تومان قرض

  

 اگر پردازند مى ها بانک به که اى اضافه و ندارد مانعى باشد الحسنه قرض عنوان به اگر گیرند مى ها بانک از اشخاص ـ آنچه3

 و ظـاهرى  جنبه امور این که دارد یقین اگر و است حالل مضاربه، یا و شرکت کارمزد، قبیل از باشد، شرعى موازین مطابق

  5.است حرام نیز دهد مى که سودى و است حرام بانک از پول گرفتن دارد صورى

  

 باشـد  زحمـات  با متناسب اگر گیرند، مى الزحمه حق و کارمزد عنوان به الحسنه قرض هاى صندوق یا ها بانک که را ـ آنچه4

  6.است حرام دهنده و گیرنده براى گیرند مى کارمزد نام به که است پول سود همان این اگر ولى ندارد، اشکال

                                                             
  .23اله رضوانی، ضمیمه شماره  آیت ـ1

  .1839، مسئلهالمسائل توضیحمظاهري، اله  آیت ـ2

  .1840، مسئلهالمسائل توضیحمظاهري، اله  آیت ـ3

  .1841مسئله، المسائل توضیحمظاهري، اله  آیت ـ4

  . 1845، مسئلهالمسائل توضیحمظاهري، اله  ـ آیت5

  .1847، مسئلهالمسائل توضیحمظاهري، اله  ـ آیت6
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 اله جوادي آملی آیت  

شود و هر نفر باید مبلغی افزون بر آنچـه وام   دوستانه، هر ماه به قید قرعه، به یک نفر وام داده میهاي  ونیادر برخی تعـ 1

  آید؟ رسد ضایع نشود. آیا پرداخت این مبلغ اضافه ربا می گرفته است، برگرداند تا حق نفرات آخر که وام دیرتر به آنها می

  1.کارمزد پرداخت شود، جایز استچیزي که به عنوان  ـ2. قرض به شرط زیاده، ربا استـ 1

  

  

 اله شاهرودي آیت  

ـ ربادادن مثل رباگرفتن حرام است ولى کسى که قرض ربایى گرفته است اگر زیاده را به عنـوان شـرط در ضـمن عقـد     1

تواند در آن تصرف کند، ولى طلبکـار حـق مطالبـه مقـدار      شود و مى گرفته مى قرض قرار داده باشد مالک مالى را که قرض

  2زیادى را که رباست ندارد.

  

ـ اگر گندم یا چیزى مانند آن را به طور قرض ربایى به نحوى که گفته شد بگیرد و با آن زراعت کنـد حاصـلى را کـه از    2

  3تواند تصرف کند. شود و مى آید مالک مى آن به دست مى

  

  د؟دار الحسنه به قصد گرفتن وام چه حکمی گذاشتن در بانک یا صندوق قرض ـ پول3

جواب: اگر گذاشتن پول به صورت قرض و به شرط گرفتن وام باشد جایز نیست و اگر به شـرط گـرفتن وام نباشـد جـایز     

  4شود). است گرچه قصدش گرفتن وام باشد (قصد مؤثر نیست شرط ضمن عقد است که موجب حرمت می

  

  

 اله سبحانی آیت  

مبلغی را به مدت شش ماه در بانک بگذارد و در آن مدت چیزي ها حسابی وجود دارد که اگر شخصی  ـ در یکی از بانک1

                                                             
  .119 صفحهاستفتائات،  اله جوادي آملی،  آیت ـ1

  .2292، مسئله المسائل توضیحشاهرودي، اله  آیت -2

  .2293، مسئله المسائل توضیحشاهرودي، اله  آیت -3

  .1101360107سوال  ، سواالت بانکی،له معظم، سایت اینترنتی استفتائاتشاهرودي، اله  آیت -4



 
www.mbri.ac.ir/islamicbanking 

٢٨ 
 

کنـد. آیـا ایـن شـکل معاملـه       برداشت نکند، بانک پس از پایان آن مدت به مقدار موجودي، به حساب وي پول واریـز مـی  

 صحیح است؟

مـاه داشـته   دهم که مبلغی در حساب خـود بـه مـدت شـش      جواب: اگر بانک به صورت کلی اعالم کند: به کسانی وام می

دهم و طرف پس از آگاهی از این تصمیم، مبلغی را در بانـک بگـذارد و پـس از گذشـت زمـان، وام بگیـرد،        باشند، وام می

  1شود. اشکال ندارد، ولی اگر چنین شرطی را جز قرارداد کنند، در این صورت وام مذکور ربوي می

  

را اذن دهد آیا اذن مالـک، عقـد مضـاربه جدیـد اسـت و در       ـ اگر مدت زمان مضاربه تمام شود و مالک ثمن، بقا مضاربه2

نتیجه باید شرایط عقد مضاربه موجود باشد مثالً باید سرمایه از نقدین باشد و اگـر کـاال و جـنس اسـت مضـاربه صـحیح       

باشد یا اذن مالک، مضاربه جدیـد نیسـت و در حقیقـت اسـتمرار مضـاربه سـابق خواهـد بـود بنـابراین شـرایط الزم            نمی

  باشد؟ مین

جواب: از آنجا که مضاربه جدید باید با پول نقد صورت بگیرد و آنچه در دست عامل هسـت جـنس اسـت مضـاربه مجـدد      

   2پذیر نیست، پس باید عامل را وکیل در فروش قرار دهد، هر موقع به صورت نقد درآمد عقد مضاربه جدید بخوانند. امکان

  

ام و همـان   کند که با پول شما کـار نکـرده   ایم پس از چند ماه ادعا می ی دادهـ براي انجام مضاربه مقداري پول به شخص3

  شود؟ دهد اگر در این چند ماه سودي به ما داده باشد اشکال دارد و آیا قول او پذیرفته می پول را به ما پس می

   3جواب: قول عامل مضاربه پذیرفته است و اگر سودي را که داده ببخشد اشکال ندارد.

  

الحساب بـه مـن بدهـد و     ام تا هر ماه مبلغی به عنوان سود علی مبلغی پول جهت خرید و فروش زمین به شخصی دادهـ 4

ام تا چنانچه طی مـدت توافـق طـرفین،     براي تضمین برگشت اصل پول و سود آن، وکالت بالعزل ملکی را از ایشان گرفته

  یا این شکل معامله صحیح است؟اصل و سود را نپردازد امالك را به تملیک خود درآورم، آ

کند که در این صـورت شـما    جواب: هرگاه در مضاربه سرمایه تضمین شود از عقد مضاربه خارج شده عنوان قرض پیدا می

  4اید باید پس بدهید. توانید به مقدار بدهی که بر ذمه او دارید از آن ملک استفاده کنید و سودهایی که گرفته می

  

انـدازي کنـد و    اي را راه انجام کار تولیدي صحیح است به عنوان مثال سرمایه به عامل بدهد تا کارخانهـ آیا مضاربه براي 5

  در منافع آن شریک باشند؟

  5جواب: مضاربه براي کار تولیدي اشکال ندارد.

                                                             

  .842، سؤال 1جلد ، استفتائاتسبحانی، اله  ـ آیت1

  .768، سؤال 1جلد ، استفتائاتسبحانی، اله  ـ آیت2

  .769، سؤال 1جلد ، استفتائاتسبحانی، اله  ـ آیت3

 .770 ، سؤال1جلد ، استفتائاتسبحانی، اله  ـ آیت4

  .771، سؤال 1جلد ، استفتائاتسبحانی، اله  ـ آیت5
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سـاس قـرارداد   ـ هرگاه براي تجارت مضاربه صورت گیرد ولی عامل با آن سرمایه، کار تولیدي انجام دهد. آیـا سـود بـر ا   6

  شود؟ تقسیم می

   1شود. جواب: درآمد در فرض سؤال مطابق قرارداد تقسیم می

  

ـ هرگاه سرمایه را به عامل بدهد تا با آن، تجارت نامشروع مثل خرید و فروش مواد مخدر انجام دهد آیا مضاربه صـحیح  7

  است؟

   2اي باطل است. جواب: چنین مضاربه

  

ایـن مبلـغ بـه او قـرض داده     » ارزش«گیرنده گفته شود که قدرت خرید و به اصطالح  ـ اگر هنگام پرداخت قرض به1ـ8

  شود تا در موقع ادا، مطابق قدرت خرید و ارزش آن بازپرداخت کند. آیا چنین شرطی صحیح است؟  می

  توان قدرت خرید را تعیین نمود؟ هاي بانک مرکزي می ـ آیا بر فرض صحت بر اساس شاخص2

دهنده نیست و ممکن است قدرت خرید اسکناس بعدها باالتر برود  ا که چنین شرطی همیشه به سود وامـ از آنج1جواب: 

  گیرنده مبلغ کمتري بپردازد، از این نظر چنین شرطی اشکال ندارد  و وام

ی خـود  تواند بده ـ اگر قرض بر اساس حفظ قدرت خرید باشد، در زمان ادا با توجه به نظر کارشناسان بانک مرکزي، می2

   3را بپردازد و در صورت اختالف مصالحه کند.

  

کنند، آیا گرفتن این نـوع   کنند پرداخت می ها تعیین می هایی را با سودي که خود بانک ها جهت خرید مسکن وام بانک - 9

  ها جایز است یا خیر؟ وام

به طرف اقساطاً به قیمـت بـاالتر   جواب: هرگاه خریدار مسکن با بانک در خود مسکن شریک بشود ولی بانک سهم خود را 

  4بفروشد در این صورت اشکالی ندارد هر چند تعیین قیمت با محاسبه سود پول انجام گیرد.

  

ـ براي خرید اتومبیل با کمبود پول مواجه شدم و با بانک قراردادي به نحو اجاره به شرط تملیک بین اینجانب و بانـک  10

اتومبیل را پرداخت نموده و سند به نام بانک تنظیم شده است و نحوة اجـاره بـه    تنظیم شد و بانک مقداري از مبلغ خرید

مبلغ، بانـک از    شرط تملیک به این شکل است که پس از پرداخت اقساط آن مالک اتومبیل شوم و قبل از پرداخت تمامی

  نماید، آیا این معامله صحیح است و واقع آن چیست؟ اي دریافت می من مال االجاره

باشد؛ ولـی طـرف دیگـر بانـک      شده ملک هر دو (شخص و بانک) می جواب: واقع این معامله چنین است، ماشین خریداري
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کننـد کـه هـر     دهد و وجه اجارة آن مجموع پول پرداختی و سود آن است ضمناً شرط می سهم خود را به طرف اجاره می

ماشین را به طرف ببخشد. با توجـه بـه ایـن بیـان معاملـه      موقع تا پایان مدت، وجه مزبور پرداخت شد بانک سهم خود از 

  1صحیح است.

  

  کنند، آیا این کار جایز است؟ ـ برخی افراد با ارائه فاکتورهاي غیرواقعی از بانک وام دریافت می11

  2جواب: تدلیس است و جایز نیست.

  

کنند آیا این نوع عملیات بانکی  خت میها براي ساخت مسکن، مبلغی پول با سود معینی به متقاضی پردا ـ برخی بانک12

  جایز است؟

جواب: گرفتن آن مبلغ به صورت مشارکت بانک در خرید مسکن و امثـال آن اشـکال نـدارد زیـرا بانـک شـریک شـما در        

   3فروشد. مسکن است و پس از ساختن سهم خود را به شما به قیمت باالتر به صورت اقساطی می

  ي عامل باشد، آیا شرط صحیح است؟ به عهده ـ اگر شرط شود که ضرر مضاربه13

  4شود. جواب: شرط صحیح نیست و مضاربه به وام تبدیل می
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