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  سود بانكي 

  )ره(امام خميني 

 دهند، آيا با توجه به سطح تورم، صحيح است اين مبلغ  هاى مردم بين سه تا بيست درصد سود مى بانكها به سپرده
گذارى  دريافت آن نسبت به روز سپردههاى مردم در روز  اضافى را به عنوان عوض كاهش قدرت خريد سپرده
 محاسبه كرده تا بدين وسيله از عنوان ربا خارج شود؟

گذار در  دهد از درآمد حاصل از بكارگيرى سپرده به وكالت از سپرده اگر آن مبلغ اضافى و سودى كه بانك مى
  .داردضمن يكى از عقود شرعى صحيح باشد، ربا نيست بلكه سود معامله شرعى است و اشكال ن

دهد در صورتى حالل است كه  هاى كوتاه مدت و دراز مدت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى سپرده
باشد و دهندة ) از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن(مطابق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسالمى 
به عنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به  پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل مالحظه دهد كه بانك

دهد، اما اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است،  صورت شرعى انجام مى
  .آن سود حرام است

  

  آيت اهللا خامنه اي 

  گيرد، آيا مبلغى كه  خسارتى را بر عهده نمىبا توجه به اين كه معامالت بانكها واقعاً مضاربه نيستند، زيرا بانك هيچ
 ؟گيرند، حالل است سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانك مى

و هم چنين دليل بر صورى و شكلى . شود صرف عدم تحمل خسارت توسط بانك، موجب بطالن مضاربه نمى
كيل او در ضمن عقد مضاربه شرط كنند كه بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشكال ندارد كه مالك يا و

اى كه بانك به عنوان  عامل، ضامن ضرر و زيانهاى صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زمانى كه احراز نشود مضاربه
باشد  وكيل سپرده گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محكوم به صحت مى

  . دهد، براى آنان حالل است آن كه به صاحبان اموال مىو سودهاى حاصل از 

  آيا معامالت بانكهاى جمهورى اسالمى ايران محكوم به صحت هستند؟ خريد مسكن و غيره با پولى كه از بانكها
اى كه با اين قبيل پولها خريدارى شده چه  شود چه حكمى دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه گرفته مى

 ؟گذارند، حالل است هايى كه مردم در بانك مى و آيا گرفتن سود در برابر سپرده حكمى دارد؟
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بطور كلى معامالت بانكى كه بانكها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسالمى و مورد تأييد شوراى محترم 
ر اساس يكى دهند، اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از به كارگيرى سرمايه ب نگهبان انجام مى

از عقود صحيحِ اسالمى، شرعاً حالل است، لذا در صورتى كه گرفتن پول از بانك براى خريد مسكن و مانند آن 
تحت عنوان يكى از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولى اگر به صورت قرض ربوى باشد، هر چند گرفتن آن از 

ى صحيح است و آن مال، ملك قرض گيرنده نظر حكم تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضع
  .خرد تصرف نمايد شود و جايز است در آن و در هر چيزى كه با آن مى مى

  آيا سپرده گذارى در بانك به قصد به كارگيرى آن در يكى از معامالت حالل و بدون تعيين دقيق سهم سپرده گذار
 ؟بپردازد، جايز استاز سود، به اين شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود 

اگر سپرده گذارى در بانك به اين صورت باشد كه سپرده گذار همه اختيارات را به بانك داده باشد حتّى انتخاب 
نوع فعاليت و تعيين سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختيار بانك باشد، اين سپرده گذارى و سود 

حالل شرعى، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده حاصل از به كارگيرى پول در معامله 
  .زند گذارى ضررى به صحت آن نمى

  

  آيت اهللا فاضل لنكراني 

 گيرد حالل است؟ و آيا خمس دارد؟ هاى بانكى تعلق مى آيا سودى كه به سپرده 

  .مخارج سال انسان زياد بيايد، متعلّق خمس است  سود بانكى با توجه به رعايت ضوابط شرعى حالل است و اگر از

  آيت اهللا بهجت 

 حكم سود بانكى، سود وام و سود سپرده چيست؟ 

  .ى شرعيه در قبال سود معين ريا و حرام است، مگر با معامله 

 اگر كسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانك و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حكمى دارد؟ 

  .اى واقع سازد، اشكال ندارد ى شرعيه در قبال سود معاملهاگر 

  آيت اهللا تبريزي
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 دهد  توانم از سودى كه خود بانك مى ام، با چه شرايطى مى اين جانب پولى را به عنوان سپرده در بانك گذارده
 استفاده كنم؟ و اصلًا اخذ اين سود جايز هست؟

آن از عقود شرعيه با بانك قرارداد كنيد و اطمينان داشته باشيد در صورتى كه به صورت مضاربه و جعاله و امثال 
شود، جايز است؛ در غير اين صورت بايد شرط سود نكنيد و با سودى كه بانك خودش  كه با آن عقود عمل مى

  .پردازد، معاملة مجهول المالك بكنيد، و اهللا العالم مى

 سپارد، بانك نيز هر ماه به عنوان سود، مبلغ ده  نك مىشخص يك ميليون تومان در كوتاه مدت يا درازمدت به با
 پردازد، آيا درست است؟ هزار تومان به او مى

گذار شرط سود كند، سود ربا و حرام است؛ ولى در صورتى كه اطمينان داشته باشد بانك به وكالت از  اگر سپرده
نمايد، مانعى ندارد كه بانك ماهيانه مبلغى به  سازد و احكام آنها را رعايت مى گذار عقود شرعيه را منعقد مى سپرده

گذار بدهد، و پس از حصول سود، به وكالت از وى مبالغ مذكور را كه ماهيانه  عنوان قرض از مال بانك به سپرده
  .پرداخت كرده با سهم سود مصالحه نمايد، و اهللا العالم

  

  آيت اهللا مكارم شيرازي

 آيد؟ شود جزو كداميك از اقسام ربا به حساب مى ىآيا سود بانك رباست؟ اگر ربا محسوب م 

كنيم،  عمل شود و يا مسئولين بانك بگويند عمل مى -مبنى بر رعايت عقود شرعيه -نامة بانكها هرگاه آيين
  .اشكالى ندارد

 ت جمهورى اسالمى مى -در زمان فعلىتهاى مردم كه بحمد اهللا دوران حاكميو  باشد و به بركت خون شهدا و فعالي
طاغوت از بين رفته است، پول گذاشتن در بانكها چه صورت دارد؟ آيا ) رحمه اهللا(بينش و رهبرى حضرت امام 

كنند را گرفت؟ و همچنين قرض گرفتن از بانكها و  انداز پرداخت مى توان سودى كه بانكها براى حسابهاى پس مى
 دادن بهره چه صورت دارد؟

هاى  دهد مشكلى ندارد مگر آن كه به صورت قرارداد درآيد و اما سود سپرده مىانداز كه بانك داوطلبانه  سود پس
نامه بانكى در رابطه با عقود شرعيه عمل شود نيز  گيرند، در صورتى كه به آيين ثابت يا وامهايى را كه از بانك مى
هاى عقود  نامه به آيين توان حمل بر صحت كرد، ولى اگر يقين داشته باشيد كه مانعى ندارد و در صورت شك مى

  .كنند جايز نيست شرعيه عمل نمى
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  ه مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت، جعاله با مشتريان و بالعكسبانكها در جمهورى اسالمى تحت عناوين شرعي
درصد يا كمتر يا بيشتر سود در اختيار مشتريان قرار داده و در  14كنند و هر ماه على الحساب  قرارداد منعقد مى

كنند، نظر به اين كه مردم عادى و مشتريان، عموماً شرايط و قيود مندرج در برگه  مدت تسويه حساب مى پايان
كنند و بدين وسيله رضايت خود را در پذيرش كليه شروط  كنند و نوعاً به امضا كردن اكتفا مى قرارداد را مطالعه نمى

كليه شرايط به طور شفاهى با آن كه از خصوصيات و عناوين  دارند، آيا صرف امضا كردن يا قبول و قيود اعالم مى
شود؟ يا الزم به تفهيم و تفهم از طرف بانكها  شرعيه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذكوره و مشروعيت آنها مى

 رسد؟ باشد؟ و در صورت عدم مشروعيت، آيا راه حل ديگرى به نظر مبارك مى يا متعاقدين مى

هرگاه وكالت مطلقه به بانكها بدهد كه پول او را طبق عقود شرعيه به كار گيرد و سود حاصل را به او بدهد  
  .اشكال ندارد و آگاهى به جزئيات بعد از وكالت مطلقه الزم نيست

 نى را در نظر مى بانكها براى سپردهت سود معيت و بلند مدالحسنه  هاى قرض گيرند، ولى در سپرده هاى كوتاه مد
گذارى در بانك به عنوان سپرده كوتاه مدت يا بلند  جز اجر معنوى سودى وجود ندارد با توجه به مطلب فوق سپرده

 كنند چه حكمى دارد؟ يابد و از همان پول، ديگران نيز به عنوان وام استفاده مى مدت كه ارزش پول كاهش نمى

ه وكالت مطلقه به مسئولين بانك داده شود كه رعايت اين عقود را چنانچه رعايت عقود شرعيه را بنمايند يا اين ك
  .بكنند، حالل است

  

  آيت اهللا صافي

 اگر كسى با قصد دريافت سود پولى در حساب خود در بانك بگذارد گرفتن اضافى جايز است يا خير؟ 

  .اگر با قرار دريافت سود باشد اگر چه به زبان هم نياورند جايز نيست 

  اهريآيت اهللا مظ

 ت در بانكها و سودى كه بانك به آن مى سپردهت و دراز مددهد اگر مطابق موازين شرعى باشد از  هاى كوتاه مد
قبيل مضاربه و شركت و امثال آن، حالل است، ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد آن 

  .سود حرام است

  

 


