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 فهرست

 0 .................................................................................................................................................................. فهرست
 9 ........................................................................................................................... اصطالحات و لغات از یبرخ انیب

 9 .................................................................................................................................................................. :نیدَ
 9 ..............................................................................................................................:میغر و نیمَدِ ون،یمد دائن،
 9 ................................................................................................................................................................ :قرض

 9 ........................................................................................................................... :مستقرض و مقترض مُقرِض،
 9 .......................................................................................................................................... :قرض و نید ارتباط
 9 .......................................................................................................................... :یجاهل و یمعامل قرضى، رباى
 01 ............................................................................................................................................................. :حواله

 01 ................................................................................................................................................... :مُحابات عیب
 01 .................................................................................................................................................. یمیق و یمثل
 00 ........................................................................................................................................ (یبدهکار) نید احکام
 00 ........................................................................................................................ آن جادیا اسباب و نید فیتعر

 00 .................................................................................................................. نید قیمصاد از یبرخ یبررس
 00 ............................................................................................................................... مؤَجّل و حالّ: نید اقسام

 00 ....................................................................................................................... آن احکام و حال نید. الف
 01 .......................................................................................................... حال نید در طلبکار ةمطالب حق
 01 ............................................................................................................ نید پرداخت در بدهکار ةفیوظ
 01 ......................................................................................................... حال نید قبول در طلبکار ةفیوظ

 01 ............................................................................................................ حال نید پرداخت نبودنممکن
 01 ...................................................................................... حال نید رشیپذ از طلبکار یخوددار: 0
 01 ............................................................ او به یبده رساندن بودنناممکن و طلبکار بودنبیغا .1
 01 ............................................................... او داکردنیپ از یدیناام و طلبکار به نداشتنیدسترس. 1

 00 .............................................................................................................. مظالم رد صرف اجازه
 00 ........................................................................ یگرید به طلبکار یبده پرداخت با بدهکار ةذم برائت
 01 .............................................................................................. تیم یهایبده پرداخت در ورثه فیتکل

 01 ......................................................................................................................................... مؤجل نید. ب
 01 ..................................................................................................... مؤجّل نید در دیسررس نییتع ۀنحو
 01 ............................................................. آن مدت شدنتمام از شیپ آن پرداخت و مؤجل طلب ةمطالب
 01 ................................................................................................ دیسررس از قبل تبرعاً مؤجل نید یادا

 01 .......................................................................................... مؤجل ونید شدنحال یهاصورت یبررس
 01 ............................................................................................................................ هکاربد مرگ. 0

 01 ....................................................................................................... یا خامنه امام از ییاستفتا
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 01 ............................................................................................................................ طلبکار مرگ. 1
 01 ........................................................................................ آن مدت شیافزا ای یدهب مدت لوانداختنج

 01 ........................................................................... آن مبلغ کاهش مقابل در دارمدت یبده جلوانداختن
 01 .............................................................. یبده شیافزا با آن مدت دادنشیافزا ای نید دارکردنمدت

 01 ............................................... یبده بر افزودن مقابل در حال نید دارکردنمدت راهکار یبررس
 01 ...................................................................... دیجد یةنس ةمعامل انجام و یقبل ةمعامل فسخ. 0
 01 ........................................................................... دیجد عقد ضمن در مدنظر یادیز گرفتن. 1
 09 .......................................................................................یبده مدت ةدوستان رانداختنیتأخ. 1

 09 ......................................................................... (نید میتقس) بدهکار چند زا طلبکار چند طلب میقست
 11 ............................................ مجزا صورتبه دو آن از یکی یفایاست و بدهکار کی از طلبکار دو طلب

 11 ............................................................................................................................. آن افتیدر و نید پرداخت
 11 ....................................................................................................... توقع بدون و تبرعاً گرىید نید اداى

 11 ......................................................................................... بدهکار منع ای تیرضا با کار نیا جواز. الف
 10 ................................................................................................................. طلبکار کردنقبول لزوم. ب
 10 ..................................................................... است پرداخته را یبده تبرعاً که یکس توسط عوض ةمطالب

 10 ....................................................................................................... ...و هیهد عنوان تحت یبده پرداخت
 11 .............................................................همه یادا از یناتوان و یبده تعدد ها؛یبدهکار نیب تزاحم احکام
 11 ................................................................................................................... زنده فرد ونید تزاحم. الف

 11 ............................... باشد نرفته نیب از است، شده واجب آن زکات ای خمس که مالى نیع اگر. 0
 11 ................................ باشد رفته نیب از است، شده واجب آن زکات ای خمس که مالى نیع اگر. 1

 11 ........................................................................................................................... تیم ونید تزاحم. ب
 11 ................................................................................. نید ةهب ای بدهکار ةذم ابراء طلب؛ و نید دنیبخش
 11 .......................................................................................................................................... ابراء فیتعر
 10 ........................................................................................... ابراء صحت در شدهمطرح یدهایق یبررس

 11 ........................................................................................... یدولت یهابخش به یبدهکار پرداخت ۀنحو
 11 ............................................................................................................... یبده پرداخت از بدهکار یناتوان

 11 ...................................................................... آن پرداخت از یناتوان صورت در نید یادا قصد داشتن
 11 ......................................................................... یبده پرداخت یبرا هاآن فروش حکم و نید اتیمستثن
 11 .................................................................................................................... (خانه رهن) مسکن ةعیود

 11 ................................................................................................................................... یضرور یةسرما
 11 .............................................................................. افالس به حکم از بعد و قبل نید اتیمستثن حکم

 11 ................................................................................. بدهکار شأن ای ازین از نید اتیمستثن بودنشتریب
 11 ................................................................................................ نید اتیمستثن فروش و بدهکار مردن
 11 ............................................................................................ نید اتیمستثن فروش به بدهکار تیرضا

 19 ................................................................................هاآن بودنرهن صورت در نید اتیمستثن فروش
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 19 ...................................................................... هاآن یاصل متیق از کمتر به نید اتیرمستثنیغ فروش
 19 ................................................................................... نشود حساب مال اتالف هاآن فروش. الف
 19 ...................................................................................... شود حساب مال اتالف هاآن فروش. ب

 11 ................................................................................................... یبده پرداخت یبرا تالش و وکارکسب
 11 ........................................................................................ باشد ممکن رتکسبیغ به یبده پرداخت. 0
 11 ....................................................................................................... باشد تکسب نید یادا راه تنها. 1
 11 ........................................................................... یبده پرداخت از بدهکار یناتوان با طلبکار ةمطالب حکم

 10 ............................................. عقد ضمن در کردنششرط بدون بدهکار، از طلب وصول ةنیهز گرفتن
 10 ................................................................................................................... یا خامنه امام از ییاستفتا
 11 ........................................................ عقد ضمن در کردنششرط با بدهکار، از طلب وصول ةنیهز گرفتن

 11 ......................................................................................... طلبکار ضمانت و دادگاه توسط بدهکار ةمیجر
 11 .................................................................................................................................. (یبده فروش) نید عیب

 11 ................................................................................................ ...و چک ینقد فروش: نید ینقد فروش
 11 .......................................................................... ...و دوستانه چک اسکونت،: یصور نید فروش. الف
 11 ................................................................... نقد صورتبه ثالث فرد به کمتربه یقیحق نید فروش. ب

 11 ........................................................................................................................................ نید به نید عیب
 11 ............................................................................................................................................... ( وام) قرض حکم
 11 .................................................................................................................................................. قرض فیتعر

 11 ...................................................................................................................... گرفتنقرض و دادنقرض حکم
 11 ....................................................................................................................................... دادنقرض حکم
 11 .............................................................................................................................................. گرفتنقرض

 11 ............................................................................................. اندک اجیاحت با ای ازین بدون گرفتنقرض
 11 .................................................................................. یضرور یکار یبرا ازین صورت در کردنقرض
 11 ................................................................................... ندارد را آن یادا ییتوانا که یکس گرفتنقرض

 11 ...................................................................................................................................... قرض در الزم شروط
 11 ............................................................................................... رندهیگقرض و دهندهقرض در الزم شروط

 11 ...................................................................................................... رمسلمانانیغ یبرخ از گرفتنقرض
 11 ............................................................................... دهدیم قرض منت با که یشخص از گرفتنقرض
 11 .................................................................................................. شودیم داده قرض که یمال اتیخصوص
 11 .............................................................................................. (نید و نفعتم دادنقرض) بودننیع. 0
 11 ...................................................................... مسلمان توسط مال شدنمالک تیقابل بودن؛مملوک. 1
 11 ............................................................................................... (کلى زیچ دادنقرض) بودنمشخص. 1
 19 ............................................................................................. آن اتیخصوص و اوصاف ضبط امکان. 0
 19 ...................................................................................................................... مال مقدار بودنمعلوم. 1
 19 ............................................................................................................................... مال نبودنمبهم. 1
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 01 .......................................................................................... ندارد یخمس حساب که یکس از گرفتنقرض
 01 ...................................................................................... میدار شک آن به خمس تعلق در که یمال. 0
 01 ........................................ نشده پرداخت خمسش و گرفته تعلق آن به خمس میدار نیقی هک یمال. 1
 01 ............................................................ میدار آن پرداخت در شک و خمس تعلق به نیقی که یمال. 1

 01 ..................................................................................................... قرض در اتمعاط حکم غه؛یص خواندن
 01 .............................................................................................. قرض صحت در اقباض و قبض بودنشرط
 00 .......................................................................................................... قرض صحت در تصرف بودنشرط
 00 ..................................................................................... دهندهقرض ةمطالب و یقرض مال نیع بودنیباق
 00 ........................................................................................................... قرض عقد بودنالزم قرض؛ عقد فسخ
 01 ................................................................................ یمیق و یمثل قرض در کاال نوع پرداخت و مطالبه ۀنحو

 01 ......................................................................................................................................... هایمثل در. الف
 01 ................................................................................................................................... مثل پرداخت. 0
 01 ...................................................................................... اتیمثل رد یگرید جنس ای متیق پرداخت. 1
 01 .......................................................................................................................................... هایمیق در. ب

 01 ................................................................................................... هایمیق در متیق پرداخت تیکفا. 0
 01 ................................................................................................................................. متیق در اریمع. 1
 01 ........................................................................................................................ ونید پرداخت در یقهر تهاتر

 01 ..................................................................................................................نید اداى براى حرام مال پرداخت
 01 .......................................................................................................................... رباگرفتن و ربادادن حکم
 00 ............................................................................................................ نیعناو و اشخاص ۀدربار ربا حکم
 00 ...................................................................................................... قرض در حرام و زیجا شروط در اریمع

 00 .................................................................................................... قرض در( یاضمار) یپنهان یربو شرط
 01 .............................................................................................................. قرض در یربو و زیرجایغ شروط
 01 ............................................................................. قرض در زرمجایغ شروط قرض؛ در یربو ۀادیز اقسام
 01 ................................................................................................................................. ینیع یادیز. الف
 01 .................................................................................................................................. یعمل یادیز. ب
 01 .......................................................................... ...و ترمرغوب ای نوتر نسج لیتحو ؛یصفت یادیز. ج
 01 ..................................................................................................................... منفعت ای انتفاع یادیز. د
 01 .................................................................................................................................. یحکم یادیز. ه

 01 ................................................................................................................. قرض شرطبه قرض. 0
 01 ..................................................... است گذاشته بانک در وام شرطبه را پول که یکس فیتکل

 01 .................................................................................................... حساب انسداد شرطبه قرض. 1
 01 .................................................................................... قرض در شروط از یبرخ جوازعدم ای جواز یبررس
 01 ...................................................................................... سفته و چک ای کفالت رهن، ضامن، شرط. 0
 01 ..................................................................................................................................... ینزما شرط. 1



6 

 01 .................................................................................................................................... یمکان شرط. 1
 01 ................................................................................ هایمثل در گرید جنس از قرض پرداخت شرط. 0
 09 ............................................................................................... خاص افراد به قرض صیتخص طشر.1
 09 ................................................................................................... ینیمع کار در قرض مصرف شرط. 1

 09 .......................................................................................... شدهشرط کار در قرض نکردنمصرف
 09 ................................................................................................ندارد یمال ارزش عرفاً که ییهاشرط.1
 11 ..................................................................... رندهیگقرض بر محرمات ترک ای واجبات انجام شرط. 1
 11 ....................................................................................... تیعضو و حساب دنبازکر شرطبه قرض. 9
 11 ................................................................................................................................. ربا اتیمستثن. 01

 11 ........................................................................................................... فرزند و پدر نیب ربا. 0. 01
 11 ...................................................................................................... نوه و پدربزرگ نیب ربا. 1. 01
 10 ........................................................................................................... شوهر و زن نیب ربا. 1. 01
 10 ................................................................................. موقت ازدواج در شوهر و زن نیب ربا. 0. 01

 10 ............................................................ طالق از بعد شوهر و زن نیب یقرض یربا ماندنیباق
 10 .......................................................................... آن عکس نه و کافر از مسلمان رباگرفتن. 1. 01

 10 ........................................................................ یرذمیغ کفار ستند؛ین اسالم پناه در که یکفار
 10 ............................................................................. یذم کفار هستند؛ اسالم پناه در که یکفار

 11 ........................................................................................... یراسالمیغ یهابانک از رباگرفتن
 11 .................................................. یراسالمیغ یکشورها یهابانک ای کافر به مسلمان ربادادن

 11 .................................................................. یقرض و یمعامل یربا اتیمستثن بودنکسانی. 1. 01
 11 ..................................................................................ربا اتیمستثن بودنیوضع ای یفیتکل. 1. 01

 11 ........................................................................... رندهیگقرض نفعبه یادیز ای فیتخف کردنشرط. 00
 11 .......................................................................................... ثالث شخص نفعبه یادیز کردنشرط. 01
 10 ................................................................ هاصندوق و یاعتباریمال یهامؤسسه و هابانک زیجوا. 01

 10 .......................................................................................................... موزون و لیرمکیغ در یقرض یربا
 10 ........................................................................................................ شرط بدون قرض در یادیز پرداخت
 11 ................................................................. منفعت و استفاده ۀزیانگ با یول ،یادیز شرط بدون دادنقرض
 11 ............................................................................................ اضطرار صورت در یربو قرض گرفتن حکم
 11 ............................................................................................................. باشد ربا آن در که یمال بردنارث
 11 ............................................................................... شده یربو یادیز شرط آن در که یقرض اصل حکم
 11 ......................................................................................................................  شدهپرداخت یادیز ةمطالب
 11 .............................................................................................. شده گرفته یربو قرض در که یادیز حکم
 11 ............................................................................... شود دهیخر ربا از آمدهتدسبه مال با که یزیچ حکم

 11 ...................................................................................... شود دهیخر یربو مال نیع با که یزیچ. الف
 11 ................................................... شود داده یربو مال از آن یبها و شود دهیخر ذمه به که یزیچ. ب
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 11 ........................................................................... است بوده جاهل ربا موضوع ای حکم به که یکس کمح
 11 .......................................................... ...و هابانک در کارکردن با یربو قرض پرداخت در مشارکت حکم
 11 ................................................................................. یقرض یربا از فرار یراهکارها رد و قبول در اریمع
 19 ....................................................................................................................................... ربا از فرار یمعنا
 11 .......................................................................... قرض در ربا از یخالص یراب شدهمطرح یهاراه یبررس

 11 ............................................................................................................ اریالخ عیب شرط؛ عیب قرارداد .0
 11 ....................................................................................................................... کیتمل شرطبه اجاره. 1
 10 ................................................................................ فروشنده خود به جنس فروش شرط نَه؛یعِ عیب: 1
 11 ........................................................................................................................... هینس و نقد فروش. 0
 11 .................................................................................................................. قرض در کارمزد گرفتن. 1

 11 ....................................................................................................... کارمزد از یمقدار آمدناضافه
 11 .................................................. دارد کارمزد که یقرض گرفتن ای کارمزد اخذ یشرع یراهکارها

 11 ................................................................. هیتأد ریتأخ خسارت و ریتأخ ةمیجر التزام، وجه رکرد،ید .1
 11 ................................................................................................................. نیعناو نیا نیب تفاوت
 10 .................................................................. نید ریتأخ خسارت و التزام وجه رکرد،ید یشرع حکم
 11 ............................................................................................. کفار از ریتأخ خسارت ای رکردید اخذ

 11 .........................................................................................دارد رکردید شرط که یوام اخذ راهکار
 11 .................................................................... آن عکس و... و اجاره و عیب در فیتخف شرطبه قرض. 1

 11 ........................................................ هبه ای صلح اجاره، ع،یب در فیتخف شرطبه دادنقرض. 0. 1
 11 .......................................................................... دادنقرض شرطبه صلح و اجاره هبه، ع،یب. 1. 1

 11 ...........................................................................................عیب ضمن در قرض شرط. 0. 1. 1
 11 ....................................... شده قرض شرط ضمنش در که یعیب بودنرمتعارفیغ ای بودنهینس
 11 ........................................................................................ اجاره ضمن در قرض شرط. 1. 1. 1
 11 ........................................................................................ صلح ضمن در قرض شرط. 1. 1. 1
 11 ..................................................... قرض به مشروط ةهب هبه؛ نضم در قرض شرط. 0. 1. 1

 11 ........................................................................... هینس صورتبه شتریب مبلغبه نقد اسکناس فروش. 1
 11 ............................................... هینس صورتبه شتریب مبلغ به جنسهم یهااسکناس فروش. الف
 11 ............................................. هینس صورتبه شتریب مبلغبه جنسرهمیغ یهااسکناس فروش. ب

 11 .................................................................................................. پول ارزش کاهش و تورم ةمحاسب. 9
 19 ............................................................................. عقد ضمن در پول، ارزش کاهش جبران شرط
 11 ....................................................................................................................... تورم محاسبه نحوه

 11 .................................................................................. رهن ینگهدار اجرت و رهن شرطبه قرض. 01
 10 .................................................................آن مجدد ۀاجار و ملک دادنرهن شرطبه گرفتنقرض. 01
 10 ................................................ قرض در یجد طوربه ،یربو شروط ریسا ای ادهیز شرط رفتنینپذ. 01
 11 .............................................................. هینس صورتبه شتریببه یزیچ ةمیضم با یمبلغ فروختن. 00
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 11 ....................................................................................................................... قرضه اوراق فروش. 01
 10 ..................................................................................................................................................... متفرقه مسائل
 10 ......................................................................................................... یخانوادگ ةالحسنقرض یهاصندوق. 0

 10 ............................................................................................ یخانوادگ و دوستانه یهاصندوق حکم. الف
 10 ................................................................................... یخانوادگ یهاصندوق در مشروط قرض حکم. ب
 11 .................................................................................................. صندوق مسئول به اول وام اختصاص. ج
 11 ............................................................................................................ آن از تخلف و یکشقرعه شرط. د
 11 .......................................................................................................... یبدهکار زانیم در اختالف ای شک. 1
 11 .................................................................................................... صورت چند در ونیمد صیتشخ یبررس. 1

 11 ..................................................................................... شده جاجابه دست چند که یچک دننش نقد. الف
 11 ................................................................................................................... بالسوم مقبوض در ضمان. ب
 11 ................................................................................................................................ قبض از قبل تلف. ج
 11 ......................................................................................... نابالغ ةبچ دستبه شدهتلف ءیش در ضمان. د
 11 ................................................................................................ آن یهانهیهز و طلبکار از وجوجست حکم. 0
 11 ......................................................................................................................................... ونیمد مسافرت. 1
 11 .......................................................................... طلبکار یبده پرداخت یبرا اریاختبه واجب نماز شکستن. 1
 19 .................................................................................................. ...و ضدانقالب فاجر، افراد یبده پرداخت. 1
 19 ........................................................................................ یاشبکه یریعضوگ صورتبه الحسنهقرض وام. 1
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 لغات و اصطالحاتبیان برخی از 

در ایین   ،شیود میی سخن گفته  هاآنتفصیل از بههمین نوشته در متن  ،مناسبتکه بهرا لغات و اصطالحاتی 

 .میادهکربخش بیان ن

 : دَین
گری ثابت شیده اسیت. بیه    ید ةسی در ذمکه به هر علتی برای کلی کن عبارت است از مالی یاری و دکبده

دییون میالی   ، دینولی موضوع سخن فقها در باب  ؛کرد اطالق دینتوان می ،افراد است ةحقوقی که بر ذمهمة 

 0است.

   2:غریم و نیمَدِ، ونیمد، دائن
 .گویندمی« میغر»و به هر دو « نیمَدِ»و « ونیمد»و به بدهکار  1«دائن»به طلبکار 

 : قرض
پرداخت مثل یا قیمیت  گیرنده برای قرض دادنبرابر ضمانت قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری در

 شود.گیرنده میسبب اشتغال ذمة قرضمال. این تملیک 

 : ض، مقترض و مستقرضقرِمُ
 شود.گفته می« مستقرض»و « مقترض» گیرندهو به قرض« مقرض» دهندهبه قرض

 : و قرض دینارتباط 
گرچه دین اسباب دیگری مانند  ،سبب و مسببی است؛ یعنی قرض سبب دین است ةقرض و دَین رابط ةرابط

 .استاسباب اختیاری و قهری دارد و در نتیجه دین اعم از قرض 

 : رباى قرضى، معاملی و جاهلی
 ،ردیی گقرضى که مى سببرنده بهیگشود قرضت که شرط مىمقدار اضافه بر مبلغ قرض اس «ربای قرضی»

جنس آن موزون در برابر کاالى هم یال یمک یعبارت است از فروش کاال «رباى معاملی» .دهنده بدهدبه قرض

                                                   
 (.011، ص01، جلسان العربمنظور، مکرم ابنبن)محمد ، و الجمع أَدْیُن مثل أَعْیُن و دُیونء غیر حاضر دَینٌ، معروف. و کلُّ شی. الدَّین: واحد الدُّیون0

الذی له الدَّیْن و الیذی   . الغَرامةُ ما یلزم أَداؤه، و کذلک المَغْرَمُ و الغُرْمُ. الغَرِیم: علیه دَیْن: الدَّیْنُ. و رَجُلٌ غارمٌمُ. و الغُرْ. غَرِمَ یَغرَمُ غُرْماً و غَرامةً و أغرَمَه و غَرَّمَه1
... و قیل: دِنْتُه أَقْرَضْیتُه، و  و مَدْیون (؛ دِنْتُ الرجلَ: أَقْرَضْتُه فهو مَدِین011ٌ، ص01، جلسان العربمنظور، بنمکرمبنعلیه الدین جمیعاً و الجمع غُرَماء )محمد
( و ادَّانَ و 011، ص01، جلسیان العیرب  منظور، بنمکرمبن، األَخیرۀ تمیمیة )محمد. و رجل دائنٌ و مَدِینٌ و مَدْیُونأَدَنْتُه اسْتَقْرَضته منه. و دانَ هو: أَخَذَ الدَّیْنَ

 (.119، ص9، جالمحیط فی اللغةلیه دَیْنٌ، و قد یُقالُ للَّذی یُعْطی الدَّیْنَ: دَائِن )هو مُدَّانٌ: أی مُسْتَدِیْنٌ. و دَائِنٌ: ع

تیاج   الصیحاح؛ جیوهرى،   حمیاد بن)اسماعیل« و دَانَ فالن یَدِینُ دَیْناً: استقرض و صار علیه دَیْنٌ، فهو دَائِنٌ»آمده است:  الصحاح. دربارۀ معنای دائن در کتاب 1
 (.1001، ص1، جبیةاللغة و صحاح العر
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دین( در ازاى افیزودن طیرف   ) عبارت است از افزودن در حق «ربای جاهلی»یا  «رباى جاهلیت» ادتر.یمقدار زبه

 0د اداى آن.دیگر به موع

 :  حواله
 ،ى است و در اصطالحیجا ى بهیدگرگونی و برگشتن از جا ،جاشدنمعنای تغییریافتن، جابهدر لغت به« حواله»

در حوالیه   شیود. شیخص ثالیث میی    ةمدیون به ذم ةشود که موجب انتقال دین و بدهی از ذمبه عقدی گفته می

 ،شیود کیه طلبکیار بیه او حوالیه داده میی     را ، شخص ثالث «الحمُ»یا  «حتالمُ»ار را ک، طلب«لیحمُ»بدهکار را 

 1نامند.مى «بهمُحالٌ» ،شودو دینی را که حواله داده می «هیعلمُحالٌ»

 : مُحاباتع یب
 میت متعیارف.  یشیتر از ق ید آن به بیا خریالمثل( ثمن) متر از بهاى متعارفکاال به کیعنی فروش  مُحاباتع یب

دار به یاز فروشنده و خر یکه اقدام هرکاز آنجا  .استگرفته شده ه و بخشش یمعناى هدبه« حبوه»از  «مُحابات»

گیر بیه شیمار    یه بیه طیرف د  یمت بازار، نوعى بخشش و هدیمتر از قکا یتر متى افزونیاال به قکد یخر وفروش 

هبیه. از  هم و است ع یب ای، همچنین معامله در واقع .اطالق شده است محاباتع ین نوع دادوستد، بیرود، به امى

 1مناسبت سخن رفته است.ت و شفعه بهیت، وصکهاى قرض، حجر، شرن عنوان در بابیا

 4قیمیو  مثلی
ن زمیان  یی نى در ایل ماشیه با وساکى یزهایه چکن است ایول به عرف است. ظاهر کمى موین مثلى و قییتع

است مثلى  هااینو مانند  ها و داروهاو روغنه حبوبات کهمان طور است؛ م آن کا در حی «مثلى» ،شودساخته مى

 (امامحضرت ) .هستندمى یق هااینن جواهر و مانند یها و همچنوانیو انواع ح

فراوان است و  ،ر داردیه در جلب تقاضا تأثکاتی یه مثل و مانند آن از جهت خصوصکند یگوزی مییمثلی به چ

و ابیزار  است ماش و عدس مثلی  ،ذرت ،برنج ،جو ،ثل گندمپس حبوبات م ؛قیمی است ،گونه نباشدچیزی که این

ییاقوت و  چون شود و جواهرات اصلی مین زمان ساخته ینى در ایل ماشیه با وساک و دواها هاو پارچه هاظرفو 

 (سیستانی اهللآیت) قیمی هستند. ،مانند اسب و گوسفند و گاو ،زمرد و اکثر انواع حیوانات

پیول و گنیدم و جیو و     .راحتى و وفور پیدا شود و غیر آن، قیمى اسیت مانند آن بهمالک مثلى آن است که ه

 (مکارم اهللآیت) .و انواع حیوانات قیمی هستنداست امثال آن مثلی 

                                                   
حسن طوسیی،  بنربا الجاهلیة کان یزیده فی الحق لیزیده فی األجل فإن قبض المال لم یصح قبضه؛ ألنه إنما دفعه بشرط أن یبرئ من مال الکتابة )محمد  .0

 (.010، ص1، جالمبسوط

 ، کتاب الحوالة و الکفالة.10، ص1، جتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

 .090، ص1، جبیت ؟عهم؟نگ فقه مطابق مذهب اهلفره. 1

بیودن پیول و رد   ؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، معامالت، خرییدوفروش، مثلیی ییا قیمیی    11، کتاب الغصب، متحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0
 ؛.19م، 10و ص 111م، 110، ص1، جمنهاج الصالحینمظالم، معیار محاسبة رد مظالم؛ سیدعلی سیستانی، 
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 بدهکاری() دیناحکام 

 تعریف دین و اسباب ایجاد آن
 1؟استدین چیست و اسباب ایجاد آن چه اموری 

در  .گری ثابت شیده اسیت  ید ةسی در ذمکه به هر علتی برای کلی کن عبارت است از مال یدیا اری کبده -
 ةا معاملی یی باشد گرفتن قرضممکن است اری کن علت بدهیبنابرا ؛ستینفرقی  ،نیاسباب اشتغال ذمه به د

آیت اهلل  ، حضرت امام) باشد. هااینر یگر نظیا امور دیا اتالف مال یه یا مهریا اجاره یسلف  ةا معاملیه ینس
 نی(سیستا

 مصادیق دینبرخی از بررسی 
شود یاا عناوان   میبار  هاآنست و احکام باب دین بر ازیر از لحاظ شرعی دین  صادیقآیا م

زکات ماا  و زکاات    ،خمس ،کفارات، هاورانندگی و شهرداریجرایم راهنمایی :؟دیگری دارد

 2.رد مظالم و نذر ،فطره

اید مطابق قوانین و مقررات حکومیت اسیالمی پرداخیت    رانندگی یا شهرداری نوعی تعزیر است و ب ةجریم -
 .مکلیف هسیتند   هاآن دادن به انجاممسلمانان که  ستااما خمس، زکات و... دیون شرعی و تکالیفی  ؛شود
 مکارم( اهللآیت)

 مؤَجّلو  حا ّ :اقسام دین
 اقسام دین و احکام مربوط به آن را بیان کنید؟

که از این قیرار  دارد و هریک احکامی  1شوددار( تقسیم میمدت) مؤجّلو بدون مدت( ) دو نوع حالّ هدین ب -

 :است

 دین حا  و احکام آن .الف
 4؟ستدین حا  به چه معنا

د آن یسررسی  ،دار بیوده ا اگیر میدت  یی  پرداخت آن زمانی تعیین نشده استبازبرای ه کاست  یدیندین حال  -
 ده است.یفرارس

                                                   
؛ کتیاب  100، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سیدعلی سیسیتانی،  0، قبل از م، القول فی أحکام الدینکتاب الدّین و القرض  ؛تحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

 .911الدین و القرض، قبل از م

 9100111111. ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری 1

، ، کتیاب الیدین و القیرض   111، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سیدعلی سیستانی، 0، کتاب الدین، القول فی احکام الدین، متحریر الوسیلةاهلل خمینی، سیدروح. 1
 .911م

، ، کتیاب الیدین و القیرض   111، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سیدعلی سیستانی، 0، کتاب الدین، القول فی احکام الدین، متحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0
 .911م
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 طلبکار در دین حا  ۀحق مطالب
 1دین حا  را دارد؟ ۀمطالب ۀچه زمانی اجاز طلبکار

 (آیت اهلل سیستانی ، حضرت امام) ند.کمطالبه  ،تواند دین حال را هروقت که بخواهدمیار کطلب -

 بدهکار در پرداخت دین ۀوظیف
 2تأخیر در پرداخت بدهی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

 ،ار بتواند بدهی خیود را بدهید  کچنانچه بده، هدبخواار طلب خود را در زمانی که حق مطالبه دارد کاگر طلب -
 مراجع تقلید() ار است.کگناه ،ندازدیر بیواجب است فوراً آن را بپردازد و اگر تأخ

 قبو  دین حا  درطلبکار  ۀوظیف
 3؟کند قبو موظف است آن را آیا طلبکار  ،دازپردباگر بدهکار بخواهد بدهی حا  خود را 

 اش باشد، واجب اسیت. ردن ذمهکون درصدد پرداخت آن و فارغیه مدکى در صورت حال دینگرفتن لیتحو -

 (سیستانی، آیت اهلل حضرت امام)

 4ن حا یپرداخت د نبودننکمم
 چه تکلیفی دارد؟ ،باشدممکن ن برای بدهکارحا  در صورتی که پرداخت بدهی 

 ن مطلب چند فرض دارد:یا

 حا  دین: خودداری طلبکار از پذیرش 1

بادهکار چاه    ،کارد مای از گرفتن طلبش خاوددارى  حاضر و در دسترس بود ولی اگر طلبکار 

 5تکلیفی دارد؟

مجبیور  م شرع او را به قبیول  کون، حای، در صورت درخواست مدکرداز گرفتن طلبش خوددارى  اگر طلبکار -
 ؛ازدسی ن میى کآن میتم  رنید و او را بی  کار حاضیر میى  کبدهى را نزد طلب ،بودنن کند و اگر اجبار او ممکمى
اگر بعید از آن تلیف    .شوداش فارغ مىار، ذمهکن یبا ا .ردیار و تسلط او قرار بگیتحت اخت ه عرفاًکطورى به

 ،نید و بیا آن  کم یم شیرع تسیل  کحق دارد آن را به حیا  ،باشدنن کار ممکن یست. اگر ایضمانى بر او ن ،شود

                                                   
و مطالیب   911، م111، ص1، جمنهاج الصیالحین ؛ سیدعلی سیستانی، 0، م، القول فی أحکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

 قبل از این مسئله

 .1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

؛ سیدمحمدحسین  911، م1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سیدعلی سیسیتانی،  1، م، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 .1110، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، بنی

دار بوده ولیی  اند؛ یعنی دینی که مدتتعبیر کرده« دین عند حلوله»سیستانی  به ت اهلل تعبیر کرده است؛ ولی آی«  دین حال»باره حضرت امام؟ره؟ به . دراین0
 حال شده است. ظاهراً این دو تعبیر در نتیجه یکسان است.

 .911، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 1، م، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرض تحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
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بر حاکم واجب باشد و در آن اشکال  آنقبول معلوم نیست که  ،در چنین فرضیولی  ؛شوداش فارغ مىذمه
در میال  ، بیودن با توجه به قیمی و مثلیی  ،ن راید ،حق ندارد ،احتیاط واجب بنا بر ،دا نشدیم پکاگر حا .است

 (حضرت امام) نار بگذاردکند و آن را کن ییمخصوصى تع

را مجبیور بیه    م شرع طلبکارکون، حای، در صورت درخواست مدکرداز گرفتن طلبش خوددارى  اگر طلبکار -
اش فیارغ  ند و بیا آن ذمیه  کم یم شرع تسلکحق دارد آن را به حا ،باشدنن کار ممکن یند و اگر اکقبول مى

دا نشد ییا آن را قبیول   یم پکآن واجب نیست. اگر حا شرع قبول مکبر حا ،احتیاط واجب بنا برولی  ؛شودمى
 را اخیذ کنید.   دیین  ،ا کسی که در جایگاه اوسیت ماند تا اینکه طلبکار یبدهکار باقی می ةدر ذم دین ،نکرد

 (سیستانی اهللآیت)

 رساندن بدهی به او بودنمکنمانبودن طلبکار و غایب .2

اش را فارغ ار بخواهد ذمهکن نباشد و بدهکب باشد و رساندن بدهى به او ممیار غاکاگر طلب

 1ای دارد؟چه وظیفه ،سازد

در صورت  ،کنداش را فارغ ار بخواهد ذمهکن نباشد و بدهکبه او ممب باشد و رساندن بدهى یار غاکاگر طلب -
چنین فرضی اینکه قبول بر حاکم واجب باشد، معلوم نیسیت و   در ولی ؛رساندم، بدهى را به او مىکبودن حا

ه کبرساند سى کبه ا یار کماند تا آن را به طلباش باقى مىدر ذمه ،افت نشودیم کاگر حا .در آن اشکال است
 (سیستانیآیت اهلل  ،حضرت امام) ر جایگاه اوست.د

 او امیدی از پیداکردنبه طلبکار و نا نداشتندسترسی .3

چاه  ناد،  کدا یا ه او را پکا د نداشته باشد یندارد، چنانچه امدسترسى ار خود که به طلبکسى ک

 2ای دارد؟وظیفه

 (حضرت امام) باشد سیدر غیرفقیه کست یشرط ن .ر بدهدیم شرع طلب او را به فقکد با اجازۀ حایبا -
 امام خامنه ای آن مقدار طلب را به فقیر بدهد و احتیاط )مستحب( اذن از حاکم شرع است. -

ر یی د طلب او را از طیرف صیاحبش بیه فق   یند، باکدا یا وارثش را پینده او یه در آکد نداشته باشد یچنانچه ام -
ا وارثیش را  یه او کباشد  واردیولى اگر ام ؛ردیازه بگار اجکن یم شرع در اکاز حا ،اط واجبیبدهد و بنا بر احت

ار کرد و طلبه اگر مُکند کت یوصباید  ،دبایرا ن یچنانچه و .ندک وجوجسترا د منتظر بماند و او یبا ،ندکدا یپ
 (سیستانی اهللآیت) طلب او را از مالش بپردازند. ،دا شدیا وارثش پی

 م(مکار اهللتآی) .سیدا یباشد  سیدریر غیخواه آن فق ؛دهدب ریم شرع به فقکرا با اجازۀ حامقدار طلب  -

                                                   
 .911، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 1، م، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، دروح. سی0

 .1119، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1
اش را فارغ سیازد؛ امیا در ایین زمیان     ین االن یعنی عند حلول االجل، ذمهفرق فرض دوم و سوم: در فرض دوم، اجل دین رسیده است و بدهکار قصد دارد هم

تواند بدهی را به او بپردازد. در این فرض گفته شد که یا به حاکم بدهد یا صیبر کنید؛ امیا در فیرض سیوم اصیالً از       طلبکار غایب است و فعالً بدهکار نمی
 بلدند؛ اما فرض دوم فرضی است جدید که باید در آن دقت کنند. دسترسی به طلبکار مأیوس است. استادان فرض سوم را غالباً
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 مظالماجازه صرف رد 

داده  لیا تحو دیا به مرجع تقل دیبا ایتواند رد مظالم را پرداخت کند و  یخود شخص م ایآ

 1شود؟

 (حضرت امام)و حاکم شرع باشد.  هیبا اذن فق دیبا ریصدقه دادن به فق -

)مستحب( اذن از  اطیاز آن احت شتریو در ب دیبپرداز ریبه فق دیتوان یمان را مرد مظالم تا مبلغ پانصد هزار تو -
 (یامام خامنه ا)حاکم شرع است. 

اهلل  تیی آ)نشیده اسیت(.    انیدر استفتائات به طور مشخص ب یواجب اذن از حاکم شرع است )مبلغ اطیاحت -
 (یستانیس

یکصد هزار تومان را )دو مرتبه در سال( خودشیان  با اذن حاکم شرع باشد و البته ما اجازه می دهیم تا  دیبا -
 (اهلل مکارم تیآ)به نیازمندی که می شناسند بدهند. و مبالغ باالتر را باید تحویل دفتر مرجع خود دهند. 

 به دیگریبدهکار با پرداخت بدهی طلبکار  ۀبرائت ذم
ا به کسی که به او به همان میزان از دین او ر اگر ،به طلبکار نداشتندر صورت دسترسی آیا

 2شود؟میما بری  ۀذم ،بدهکار است بپردازیم

 (امام خامنه ای) شود.نمیشما بری  ةبا این کار ذم ،خیر -

 ۀخانتوانم وی را پیدا کنم. صاحببدهکارم و نمی ،جر شخصی بودهأمست به کسی که قبالً

جر أف مسات . آیاا مان از طار   اسات  جر به وی بدهکار باوده أکند که مستآن شخص ادعا می

توانم بدهی را پرداخت کنم تا بدهی من نیز به او پاک شود یا باید بدهی خود را از طارف  می

 هر دو را انجام دهم؟ ،احتیاطبنا به وی صدقه بدهم یا 
یوس أاگر از پیداکردن او م ،صورت در غیر این .جایز است ،خانه اطمینان داشته باشیداگر به قول آن صاحب -

 (مکارم اهللآیت) را به شخص فقیری بدهید.پول باید آن  ،باشید

ه علی خود از کن در حالی است یدهد و اینمطلب او را علی  اگر حسن از علی طلب دارد و

ش را ایار بدهکبده و ندکار علی مراجعه کشود حسن به بدهیا میار است، آکگری طلبیفرد د

از باب تقاص برای خود  ،لی برساندار را به عکه بدهی بدهکنایجای و حسن به ددهببه حسن 

 بردارد؟

                                                   
   .0911، س010، ص0)س(، ج ینیحضرت امام، استفتائات امام خم.  0

 0199/10/01: خی، تار0111111شده و مجهول المالک، مظالم  سوال شماره  دایسواالت سامانه جامع  اموال پ ن،یادم تیسا ،یامام خامنه ا

 /https://www.sistani.org/persian/qa/1911: یستانیاهلل س تیآ

 https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01100&mid=111101اهلل مکارم:  تیآ

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01100&mid=111101 

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&catid=01100&mid=119110 

؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، معامالت، قیرض، احکیام قیرض،    111991101ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 .111، س0، جاستفتائاتگیرنده، برائت ذمة بدهکار با پرداخت بدهی طلبکار؛ سیدعلی سیستانی، احکام قرض
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او  ا ولییّ یی چیون از طیرف علیی     ؛شودنمیاو محسوب  اریِکبده یوفا ،پردازدمیار علی که بدهکپولی را  -
 سیستانی( اهللآیت) شود.یون فارغ نمیمد ةلذا ذم ؛ستیمأذون ن

 های میتپرداخت بدهیتکلیف ورثه در 
 1تکلیفی دارند؟ های او چهیت در مقابل بدهیمۀ ورث

بپردازند و تا آن را  طلبکار ةا ورثیت به طلبکار یم ةهای میت را از ترکبدهکار واجب است بدهکاریورثة بر  -
 (، امام خامنه ایحضرت امام) حق تصرف در ترکه را ندارند. ،نپردازند

هیا  ن مصیرف یهمی د میالش را بیه   یی با ،او نباشد هایودفن و بدهیفنکشتر از خرج واجب یت بیاگر مال م -
 (مکارمآیت اهلل ، سیستانی آیت اهلل) رسد.زی نمییبرسانند و به وارث او چ

 مؤجل دین .ب
 مهلت دارد. یمشخص تا زمان ،ه بدهکار برای پرداخت آناست کدینی  مؤجلدین  -

 مؤجّل دینتعیین سررسید در  ۀنحو
 2؟شودگونه تعیین میچ مؤجل دینسررسید در 

ه و ینسی  ةمانند مدت در معاملی  ،ن خود دارندیار بکار و بدهکه طلبکا قراردادی است ن گاه بیداربودن دمدت -
آییت   ، حضرت امیام ) ند.کمین یه معیم شرع در پرداخت دکه حاکمانند اقساطی  ،گاهی با قرار شارع است

 سیستانی( اهلل

 شدن مدت آنو پرداخت آن پیش از تمام مؤجلطلب  ۀمطالب

آن را دارد؟ آیاا   ۀحق مطالب ،شده برای پرداخت طلبیدن مدت تعیینآیا طلبکار قبل از فرارس

 3ای در پرداخت آن دارد؟وظیفه ،کار تا قبل از سررسید بدهیبده

سیت  یار هم واجیب ن کشده ندارد و بر بدهنییدن مدت تعیرا قبل از فرارس مؤجّلبدهی  ةار حق مطالبکطلب -
 (حضرت امام) ن، آن را بپردازد.ید دیقبل از سررس

 فقیط ن میدت  ییی ه تعکنایمگر  ؛شده نداردنییدن مدت تعیرا قبل از فرارس مؤجلبدهی  ةار حق مطالبکطلب -
ار کند و بر بیده کد مقرر مطالبه یتواند طلبش را قبل از سررسار میکطلب ن صورتیدر ا .ار باشدکنفع طلببه

ه کی حقیی اسیت    هاآنمدت در ن ییست و تعیگونه ننیا هااریکثر بدهکولی ا ؛هم پرداخت آن واجب است

                                                   
، توضییح المسیائل  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   0111، ساجوبیة االسیتفتاءات  ای، ؛ سییدعلی خامنیه  001و  010، س011، ص1، جاستفتائاتینی، اهلل خم. سیدروح0

 .0901، متوضیح المسائل؛ ناصر مکارم شیرازی، 1101م

 .911، م111، ص1، جمنهاج الصالحینعلی سیستانی، ؛ سید0، م111، ص، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

، ، القیول فیی احکیام الیدین    ، کتیاب الیدّین و القیرض   تحریر الوسیلةاهلل خمینی، ؛ سیدروح1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1
 ؛  1100و  1101، مالمسائلتوضیح ؛ سیدعلی سیستانی، 911، م1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 0، م111ص
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سیت قبیل از   یار هیم واجیب ن  کبیر بیده   .ن هر دو نفر استیب کا مشتریار قرار داده شده است کنفع بدهبه
 (سیستانی اهللآیت) ن، آن را بپردازد.ید دیسررس

ار به کبدهى خود را بپردازد، طلب ،دن مدتیار بخواهد قبل از رسکباشد و بده دارمدته قرض کدر صورتى  -
ش از وقیت  یچنانچیه پی   ،ار باشید کن مدت فقط براى همراهى با بیده ییولى اگر تع ؛ستینمجبور بول آن ق

 مکارم( اهللآیت) ند.کد قبول یار باکطلب ،بدهى را بدهد

 تبرعاً قبل از سررسید مؤجل دینادای 

آن  ار قبو کا بر طلبیآپرداخت کند، پیش از زمان سررسیدش را  مؤجل دین ار تبرعاًکاگر بده

 1واجب است؟

چنانچه پیش از  ،: از قرائن معلوم شود که( تعیین مدت فقط براى همراهى با بدهکار باشد امامحضرت ) اگر -
دو  نفع هیر ا بهیار بوده کنفع طلبولی اگر قراردادن مدت تنها به ؛طلبکار باید قبول کند ،وقت بدهى را بدهد

آییت  ، امام خامنه ای، حضرت امام) .قبول آن خودداری کند از ،تواند تا سررسید مدتمیطلبکار  ،بوده باشد
 (یستانیسآیت اهلل مکارم،  اهلل

 مؤجلشدن دیون حا های صورتبررسی 

 عبارت ،نظر فقهابا توجه به اختالف ،شودمی مؤجلشدن دیون برخی از اموری که موجب حا 

 از:است 

 مرگ بدهکار .1

 2شود؟میدار او شدن بدهی مدتآیا مرگ بدهکار باعث حا 

ن یبنیابرا  شود؛ن از اصل مال او خارج یرسد و واجب است دیرد، مدت فرامیار بمکاگر بده دارمدتن یدر د -
رد، زن حق دارد بعد از مرگ او مهر را مطالبیه  ید مدت بمیباشد و شوهر قبل از سررس دارمدتاگر مهر زن 

 (مکارمآیت اهلل  سیستانی، آیت اهلل ،امام خامنه ای ،حضرت امام) ند.ک

 1امام خامنه ایی از یاستفتا

                                                   
؛ 1، م، القول فیی احکیام الیدین   ، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، ؛ سیدروح1110، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

؛ 911، م100، ص1، جمنهیاج الصیالحین   ؛ سییدعلی سیسیتانی،  101101100ها، کد پیگیری سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی
 ؛.0901م توضیح المسائل،ناصر مکارم شیرازی، 

، ، کتیاب الیدّین و القیرض   تحرییر الوسییلة  اهلل خمینی، ؛ سیدروح100101011ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 .919، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 0911، متوضیح المسائل، ؛ ناصر مکارم شیرازی1، مالقول فی احکام الدین

 .111190101ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
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دار او حاا   دیاون مادت   ،که باا مارگ بادهکار    ایددار فرمودهشدن دیون مدتدر بحث حا 

 بفرمایید:پاسخ دو پرسش زیر را  لطفاً ،با توجه به این حکم .شودمی

ی کاه  خصاوص در جاای  باه  است؛تفاوت م ۀ آنبا قیمت نسیکاالها قیمت نقد  معموالً .الف

از  ،بودن مدتی از بادهی اگر مدیون با وجود باقیبا توجه به این نکته،  .باشد ترمدت طوالنی

 توانند از پرداخت اختالف قیمت نقد و نسیه به طلبکار خودداری کنند؟میآیا ورثه  ،دنیا برود

نحو صاحی  انجاام   به ،الحسنه که امروزه رایج استشرط قرضبه ۀاجار داگر قراردا .ب

ایان اجااره    در برابار تکلیاف ورثاه    ،خانه فوت شودصاحب ،ود و قبل از اتمام مدت اجارهش

اجاره با همان مبلاغ   ۀرا به مستأجر برگردانند و ادام الحسنهقرضمبلغ  آیا باید فوراً چیست؟

اکنون قارض باه ورثاه منتقال      ،شرط قرض بودهیا اینکه چون اجاره به کم اجاره ادامه یابد؟

یا ورثه حاق دارناد    مبلغ را به مستأجر بدهند؟ ،رثه باید پس از اتمام مدت اجارهشود و ومی

 حق فسخ دارند؟ ،کنند و در صورت خودداریملزم مستأجر را به قبو  انتقا  قرض به ورثه 

ولی اگر مستأجر دین را مطالبیه   ؛شودمیدین حال  ،در فرض سؤال .1ج توانند چنین کاری بکنند.نمی .0ج -
 (امام خامنه ای) توانند اجاره را فسخ کنند.می ،جهت خیار تخلف شرطه بهکند، ورث

 مرگ طلبکار .2

 1شود؟او می دارمدتشدن طلب باعث حا  آیا مرگ طلبکار

 ةورثی  و اسیت  بیاقی  خیودش  حال بر ،شده داه بدهکار به بدهی پرداخت برای که مدتی رد،یبم ارکطلب اگر -
 ،ردیی بم زن و باشید  دارمیدت  زن، ةیمهر اگر لذا ؛نندک مطالبه را نید دت،م انیپا از قبل ندارند حق طلبکار
 آیت ،سیستانی اهلل آیت ،ای خامنه امام ، امام حضرت) .ندارند مطالبه حق مدت، آن انقضاى از قبل او ورثة
 (مکارم اهلل

 لوانداختن مدت بدهی یا افزایش مدت آنج

 آن در مقابل کاهش مبلغ دارمدتجلوانداختن بدهی 

در مقابل کاهش مبلاغ آن چاه    ،که هنوز زمان پرداخت آن نرسیده پرداخت دینی جلوانداختن

 1بنقصان( مؤجّلتعجیل الدین ال) حکمی دارد؟

                                                   
، ، کتیاب الیدّین و القیرض    ر الوسییلة تحریی اهلل خمینی، ؛ سیدروح100101011ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0

، ناصر مکارم شییرازی، اسیتفتای شخصیی از سیایت، کید رهگییری       919، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 1، مالقول فی احکام الدین
9101191111. 
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ت طیرفین  یبیا رضیا   ،ردن از مبلیغ آن کمکد در برابر یقبل از سررس پرداخت آن و دارن مدتیجلوانداختن د -
 مکارم(آیت اهلل سیستانی،  ت اهللآی ،امام خامنه ای ،حضرت امام) ز است.یجا

 افزایش بدهی با آنمدت  دادنافزایشن یا یدکردن دارمدت

دار در مقابال افازایش مبلاغ بادهی چاه      ن مدتیمدت د افزایشیا ن حا  یدکردن دارمدت

 2جیل الدین الحا  بزیادۀ(أت، نوکردن چک) حکمی دارد؟

 (مکارمآیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل، امام خامنه ای ،حضرت امام) ست.یز نیجا این کار -

 بدهیبر ن حا  در مقابل افزودن یدکردن دارمدتراهکار بررسی 

 جدید ةنسی ةقبلی و انجام معامل ةفسخ معامل. 0

دار در مقابل افزایش مبلغ بادهی  ن مدتیمدت د افزایش یان حا  یدن دکردارآیا برای مدت

جدیادی لحااظ    ۀنسای  ۀمدنظر را در ضمن معاملا  قبلی را فسخ کرد و زیادیِ ۀتوان معاملمی

 3کرد؟

 ،ن چنانچه در ضمن معاملهکل ؛شودنمیار کطلب یار فسخ برایموجب ثبوت خ یر در پرداخت بدهیخأمجرد ت -
شیده  فروخته یاالکه ک یدر صورت ،نندکمعامله را اقاله  ،هم یِن با تراضیا طرفیباشد ار فسخ شرط شده یخ

 (مکارم اهللآیت و امام خامنه ای) نند.کمنعقد  یدیجد ةهم معامل د با توافقِننتوامی ،هنوز موجود باشد

 گرفتن زیادی مدنظر در ضمن عقد جدید .1

دار را بادون افازایش مبلاغ    ن مادت یمدت د افزایشداربودن دین حا  یا توان مدتمیآیا 

ثمان  را طرفین  به این نحو که زیادی مدنظر ؛ز شرط کردیا جایالزم  یدر ضمن عقد ،بدهی

تاا مادت    دنکه بیعش بین طلبکار و بدهکار انجام شود و بر طلبکار شرط کن ندمبیعی قرار ده

 4طلبش را درخواست نکند؟ ،معینی که مدنظر طرفین است

                                                                                                                                                     
؛ 1، م، القول فیی احکیام الیدین   ، کتاب الدّین و القرضلوسیلةتحریر ااهلل خمینی، ؛ سیدروح1019، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

؛ 991، م101، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   111991101ها، کد پیگیری سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی
 مقابل عوض؛.ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، جلوانداختن یا تأخیر در پرداخت دین در 

؛ سییدعلی سیسیتانی،   0111، ساجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه1، م، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 دین در مقابل عوض؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، جلوانداختن یا تأخیر در پرداخت 991، م101، ص1، جمنهاج الصالحین

؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، تبدیل معاملة نقدی بیه  911119119ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 معاملة نسیه.

)میع حواشیی اامیام     وسییلة النجیاۀ  اصیفهانى،   سین ؛ سیدابوالح111991101ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0
؛ ناصیر مکیارم شییرازی، اسیتفتای شخصیی از      991، م101، ص1، جمنهاج الصیالحین ؛ سیدعلی سیستانی، 1، القول فی احکام الدین، م011الخمینی(، ص

 .9100111190سایت، کد رهگیری 
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طلبکیار   .هزار تومیان از بیدهکارش اضیافه بگییرد    011خواهد خیر ادای دینش میأت سببمثال: طلبکاری به

و در این بیع بر طلبکار شرط شود دین را تا میدت  بفروشد هزار تومان به بدهکار 111را هزار تومانی 011جنسی 

 از بدهکار طلب نکند. ،جدیدی که مدنظر طرفین است

هزار تومیان از بیدهکارش   011خیر ادای دینش، أت سببکه قرار است طلبکار بهمسئله فرض دیگر در همین 

 ،هزار تومان به طلبکار بفروشد و در این بیع011زار تومانی را به ه111اضافه بگیرد، این است که بدهکار جنسی 

 از بدهکار طلب نکند. ،بر طلبکار شرط کند دین را تا مدت جدیدی که مدنظر طرفین است

 حضرت امام() ایرادی ندارد. فرض سؤال،در  -

دیگیری گرفتیه   اگرچه این زیادی در ضمن معاملیة   ؛کردن مدت جایز نیستگرفتن زیادی در مقابل اضافه -
 (امام خامنه ای) شود.

 سیستانی( اهللآیت) یک از دو حالت جایز نیست.هیچبنا بر احتیاط واجب،  -

 (مکارم اهللآیت) اشکال دارد. ،خیر ادای دین باشدأاگر هدف از این نوع معامله جبران ت -

 مدت بدهی ةتأخیرانداختن دوستان. 1

در قبا  پرداخت نقدی مقداری از  ،ن شرط و الزامبدو ،مدت بدهی ۀآیا تأخیرانداختن دوستان

 1دادن مبلغی به طلبکار جایز است؟بدهی یا قرض

 داده قیرض  طلبکیار  بیه  کیه  دوم صورت ولی ؛ندارد مانعی ،است بدهی از مقداری پرداخت که اول صورت -
 (ای خامنه امام) .است حرام و ربا که شودمی قرض شرطبه قرض شود،می

 )تقسیم دین( لبکار از چند بدهکارقسیم طلب چند طت

 2و حکم آن چیست؟ ستتقسیم دین به چه معنا

ه آن دو در کنیمثل ا ؛چند نفر باشد ةبر ذم کطلب مشتر 1برای دو نفر شود کهتقسیم دین در جایی تصور می

ه بیر  کارث ببرند  ا از مورّثشان مطالباتی را بهیه بفروشند یباشند و آن را به چند نفر نس یکطور مشاع شرمالی به

بعضی  ةنند و آنچه در ذمکم ین خودشان تقسیب ،بندین مطالبات را بعد از سهمیافراد مختلف است، سپس ا ةذم

مثیل   ،ه استیبق ةآنچه در ذم ی از آن دو ویکده، برای ید آن فرارسیه سررسک هاییکمثل چ ،اران استکاز بده

 .ار دهندگری قریده، برای دیفرانرس شدیه سررسکی یهاکچ

                                                   
 111111100کد پیگیری ها، . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0

ها، کید  ؛ سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی9، م، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
ای شخصیی از سیایت، کید رهگییری     ؛ ناصیر مکیارم شییرازی، اسیتفت    991، م100، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سیدعلی سیستانی، 901111111پیگیری 

9111111111. 

 موضوعیتی ندارد و از باب مثال است.« دو نفر». در این بحث 1
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ن یبنیابرا  ؛ماندیباقی م یکن هر دو شریقبلی ب کن بر اشاعه و اشترایو دکردن دین مشروع نیست تقسیم -
حضرت ) مال هر دو نفر است و هرآنچه وصول نشده هم مال هر دو نفر است. ،شودمیه وصول کهر طلبی 

 (یسیستان آیت اهلل ،امام خامنه ای ،امام

 مکارم( اهللآیت) مانعی ندارد. ،بدهندرضایت ن به این نوع تقسیم بدهکاران و طلبکارا ةاگر هم -

 مجزا صورتبهدو  یکی از آن یطلب دو طلبکار از یک بدهکار و استیفا

 هاا ی از آنیکا جایز اسات   ، آیادنباشطلب مشترکی داشته نفر  یک، از یا چند طلبکار اگر دو

ناد آنچاه   کار قصد کار و بدهکز طلبدام اکهر برای مثا ، ؟ندکسهم خودش از طلب را وصو  

 ۀماندیافتی ما  او باشد و باقیباشد و مبلغ در کسهم او از طلب مشتر یادا ،ردیگمیار کطلب

 1.باشد شیکما  شر ،طلب

 ( امام خامنه ای ،حضرت امام) ست.ین نیم دین از باب تقسیز است و ایجا دین یاستیفان نحو از یا -

 (سیستانی اهللآیت) .جایز نیستاین کار  ،احتیاط واجب بنا بر -
 مکارم( اهللآیت) شرکا مانعی ندارد. ةدر صورت رضایت هم -

 و دریافت آن دینپرداخت 

 و بدون توقع گرى تبرعاًین دیاداى د

 جواز این کار با رضایت یا منع بدهکار .الف

 دهکار باریّ با  ۀآیا ذم ،و بدون توقع جایز است و با این کار آیا پرداخت بدهی دیگری تبرعاً

 2شود؟می

 .شودمى یو ذمة او با آن بر ،ا مردهیزنده باشد چه بدهکار  ؛ز استیو بدون توقع جا گرى تبرعاًین دیاداى د -
حتی در صورتی که بدهکار ناراضی باشد یا از  .کند که بدهکار اجازه داده باشد یا اجازه نداده باشدفرقی نمی

 آییت اهلل ، حضیرت امیام  ) کنید. بدهکار را بری می ةار جایز است و ذمهم این کباز ،این کار منع کرده باشد
 (آیت اهلل مکارمسیستانی، 

                                                   
؛ سیسیتم میدیریت سیایت رهبیر معظیم انقیالب، سیؤاالت        9، م110، ص، القول فی احکام الیدین ، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصیی از سیایت، کید    991، م100، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 901111111ها، کد پیگیری نمایندگی
 .9111111111رهگیری 

؛ 911م ،101، ص1، جمنهاج الصیالحین ؛ سیدعلی سیستانی، 0،  م119، ص، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 .9101191010و  9101191011ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری 
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 کردن طلبکارلزوم قبو  .ب

موظاف اسات آن را   طلبکاار  آیاا   ،کندرا پرداخت بدهی  ،در صورتی که فردی غیر از بدهکار

 1؟دپذیرب

 (حضرت امام) واجب است.بر طلبکار قبول آن  -

 سیستانی( اهللآیت) واجب نیست. بر طلبکارآن  قبول -

 2است بدهی را پرداخته عوض توسط کسی که تبرعاً ۀمطالب

 عوض آن را دارد؟ ۀاست، حق مطالبرا پرداخته بدهى او  ،آیا کسى که بدون تقاضاى بدهکار

عوض آن را ندارد و بر بدهکار هیم   ةاست، حق مطالبرا پرداخته بدهى او  ،کسى که بدون تقاضاى بدهکار -
 (سیستانی اهللآیت، امام خامنه ای) ست.یواجب ن ،پرداخت عوض آنچه آن شخص پرداخته است

تواند نمی ،ند بدون اینکه از او طلب داشته باشدکادا قصد کار خیر بهدیگری را فرد اگر شخص ثالثی بدهی  -
 (مکارم اهللآیت) ند.کاز او مطالبه 

 3پرداخت بدهی تحت عنوان هدیه و...

بدهی را تحت عنوان بدهکاری به طلبکاار   دنتوانشخص کشیدن و... علتی مثل خجالتاگر به

با در اختیاار او قاراردادن   پرداخت آن دادن یا هایی مثل هدیهبهانهآیا پرداخت آن به ،دبپرداز

 صحی  است؟ و...

 ( امام خامنه ای) صحیح است. ،مبلغ را به او برساند ،اگر با قصد ادای بدهی -

 (مکارم اهللآیت) اشکالی ندارد. ،نوان هدیه بدهدعبهاگر  -
 نکته

نحوی عمل کند که طلبکار متوجه شود ایین مبلیغ بابیت    بهکه راه احتیاطی در این زمینه این است  مسلماً. 0

یا مطلب را در  ،خاص بدهی را نگوید جزئیاتولی  ،کلی به او بگوید که به تو مدیونم صورتبه مثالً ؛طلب اوست

  و توسط فرد مطمئنی به طلبکار برساند و...سد یبنو یابرگه

                                                   
 .911، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 0، م119، ص، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

؛ ناصیر مکیارم شییرازی، اسیتفتای     199111؛ سیدعلی سیستانی، استفتای شخصیی از سیایت، کید اسیتفتا:     0110س تاءات،اجوبة االستفای، . سیدعلی خامنه1
 .9011011111شخصی از سایت، کد رهگیری 

د رهگییری  ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کی 111119111ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
9011011111. 
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اینکه بگوید این هدیه  مثالً .گفتن نداردحق دروغ ،عنوان هدیه و... بدهی را بپردازداگر بهبحث  ضوعدر مو. 1

 فرد تصور کند هدیه است.که نحوی انجام دهد تواند کار را بهمیولی  ؛صحیح نیست ،است

لذا برخی از  ؛ملک خود محسوب کندجزو بدهی را به طلبکار برساند که طلبکار آن را نحوی بدهکار باید به .1

به حساب طلبکار واریز شود یا  ای؛ مثل جایی که مبلغ بدون هیچ قرینهنخواهد بودکافی  ،گونه نیستامور که این

 .تلقی کندالمالک چراکه ممکن است طلبکار آن را مجهول ؛در منزل او گذاشته شود

 قصد ادای دین داشته باشد.باید بدهکار  ،قعدر این موا .0

 همه یو ناتوانی از ادا تعدد بدهی ؛هایاحکام تزاحم بین بدهکار

 تزاحم دیون فرد زنده .الف
ز بر او واجاب  یفاره و نذر و مانند آن نکار است و کات بدهکا زیاست و خمس  زندهه کسى ک

 را بدهد، چه تکلیفی دارد؟ هاآناست و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همۀ 

 1ه باشدن نرفتیاز ب ،واجب شده استات آن کا زیه خمس کمالى عین  اگر .1

 سیستانی(آیت اهلل مکارم،  آیت اهلل ،حضرت امام) را بپردازد. ات آنکد خمس و زیبا -

 2ه باشدن رفتیاز ب ،ات آن واجب شده استکز ایه خمس کمالى عین  اگر .2

را ادا  هیا اینقرض و مانند  ،نذر ،فارهکا یات را بدهد کا زیتواند خمس مى :ار داردیاخت ردنکدر چگونگى ادا -
 (حضرت امام) .ندک
 (سیستانی اهللآیت) فاره و نذر مقدم است.کات و خمس و قرض، بر پرداخت کپرداخت ز -

 (مکارم اهللآیت) .کنده حق مردم را مقدم کن است یاط ایاحت -
 1: استفتا از حضرت امام

ن یمقروض باشد و هم )ع(امام کهزار تومان بابت سهم مبارپنج سؤا : اگر شخصى مثالً 

 دام مقدم است؟کرا داشته باشد،  هااینى از یکگر، ولى قدرت اداى یجاى دمقدار هم به

چنانچیه   .ر اسیت یی و اال مخ ؛ح دهید یتیرج آن را باشید،  داشیته  ى رجحان یکاگر  .ن استیهر دو د :وابج -
 (حضرت امام) .را بپردازدرسهم ین غیرد و دیبگ هو اجازکند م شرع مراجعه کبه حا مسئلهدر فرض  ،تواندمی

                                                   
 و ذیل آن. 0911، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

 و ذیل آن. 0911، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

 09س، 111و ص 1س، 111، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1
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 1تزاحم دیون میت .ب

ز بار او  یا مانناد آن ن حاج و  فاره و نذر و کار است و کات بدهکا زیسى فوت کرده و خمس ک

، تکلیفای  کفایت نکناد  هاآناو برای ادای تمامی  ۀچنانچه ترک .واجب است و قرض هم دارد

 ؟چیست

ة یی را بدهند و بقآن ات کا زید خمس ین نرفته باشد، بایات آن واجب شده از بکه خمس و زکچنانچه مالى  -
ات آن واجب شده که خمس و زکاگر مالى  .نندکقسمت  ،ه بر او واجب استکگرى یزهاى دیمال او را به چ

اگر چهل  مثالً .نندکقسمت  هااینر و مانند ات و قرض و نذکخمس و ز رد مال او را بین رفته باشد، بایاز ب
د یی ار است و همة مال او سى تومان اسیت، با کسى بدهکست تومان به یتومان خمس بر او واجب است و ب

 امام(حضرت ) او بدهند. دینست تومان بابت خمس و ده تومان به یب

مال  ةیا زکات را بدهند و بقی از بین نرفته باشد، باید خمس ،چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده -
از بین رفته باشد، باید مال او را  ،اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده .نندکاو را صرف ادای قرضش 

خمس  رب ،صرف حج کنند و اگر چیزی زیاد آمد ،در صورتی که چیزی باقی باشد .نندکصرف ادای قرضش 
 (سیستانی اهللآیت) نند.کو زکات قسمت 

 بر او واجیب شیده  نیز فاره و نذر و مانند آن کات است و قرض هم دارد و کا زیار خمس کسى بدهکهرگاه  -
ن نرفتیه  یات بر آن واجب شده از بکا زیه خمس کن مالى یرا بپردازد، اگر ع هاآن، چنانچه نتواند همة است
اگیر   د.کنردم را مقدم ه حق مکن است یاط این رفته، احتیو اگر از بکند ات را مقدم کد خمس و زیبا ،است
 (مکارم اهللآیت) نند.کب عمل ین ترتیبه هم ،افى نباشدک هااینا برود و مال او براى همة یسى از دنکن یچن

 1مکارم( اهللآیت) .کنندالناس را مقدم و اال باید حق ؛تقسیم مقدم است ،اگر تقسیم ممکن باشد

 ندی ۀهبیا  بدهکار ۀابراء ذم ؛و طلب دینبخشیدن 

 تعریف ابراء

شیود کیه شیخص بیر     ی است که موجب سقوط دین و حقی میی یعملی انشا «ابراء» ،در اصطالح علم فقه -
 1.قبول الزم ندارد . ابراءدر ذمه استچیزی است که ابراء اسقاط  ،ترعبارت دقیقبه .دیگری داردۀ عهد

                                                   
 و ذیل این دو مسئله. 0919و  0911، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

( تعارض وجود دارد. در این زمینه از دفتر ایشان اسیتفتا  191، ص1ایشان )ج استفتائات جدیدکتاب  110مکارم و بین سؤال  اهللآیت رسالة 0190. بین مسئلة 1
 «الناس را مقدام بدارند.سیم مقدم است؛ و اال باید حقاگر تقسیم ممکن باشد، تق»، چنین پاسخ دادند: 9111011001کردیم. دفتر ایشان با کد رهگیری 

 .0101، م011، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 1، کتاب الهبة، متحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
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 شده در صحت ابراءبررسی قیدهای مطرح

 1 رضایت بدهکار. 1

 اهللآییت  ،حضیرت امیام  ) سیت. یرضایت طرف مقابل الزم ن ،ا حق خود بگذردیاهد از طلب اگر شخص بخو -
 مکارم(

 2لزوم انشای ابراء. 2

 شود؟لفظى محقق مى ینامه بدون انشال ابراءنامه و صل یذ یامضا اابراء و صل  بآیا 

 حضرت امام() ند.کت نمىیفاکمجرد امضا 

آیاا   ،در صورت لزوم انشاا  شود؟میرف نیت قلبی محقق صدارد یا بهنیاز آیا ابراء به انشا 

 شود؟مینیز محقق  دادن و...پیامک ،اشاره ،کردن است یا با نوشتنبا بیان انشا صرفاً

 (امام خامنه ای) دارد.نیاز به ابراز هم   -
را بیه  ولیی اگیر آن    ؛احتیاط این است که آن حق را طلب نکند ،دیگری را ابراء کند ،در دلفقط اگر کسی  -

 مکارم( اهللآیت) تواند آن را طلب کند.نمی ،زبان آورد

کنیم اما بار زباان چیازی     الذمهءیبراگر از کسی پولی را طلبکار باشیم و در د  خود او را  -

 سیستانی( اهللآیت) توانید.می توانیم طلب خود را از او بگیریم؟می بعداً ،جاری نکنیم

 3 دن مستمعبوضراح. 3

 مکارم( ، آیت اهللسیستانی آیت اهلل امام خامنه ای،) شرط نیست.ستمع حاضربودن م -

 4بودن بدهکارزنده .4

 مکارم(، آیت اهلل سیستانی آیت اهلل، امام خامنه ای) شرط نیست.بودن بدهکار زنده -

 5بودن بدهیدین .5

 ،دیگاری داشاته باشایم    ۀدر دیون صحی  است یا اگر عینی هام بار عهاد   فقط آیا ابراء 

 توانیم ابراء کنیم؟می

 (امام خامنه ای) موارد مختلف است. -

                                                   
 .9100011111گیری ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از طریق سایت، کد ره10س، 111، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح0

؛ سییدعلی  019110109ها، کید پیگییری   ؛ سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1، س011، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1
 .9019111019یری ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از طریق سایت، کد رهگ011101سیستانی، استفتای شخصی از طریق سایت، کد استفتا: 

؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصیی از طرییق سیایت، کید     019110109ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 .011101؛ سیدعلی سیستانی، استفتای شخصی از طریق سایت، کد استفتا: 9019111019رهگیری 

؛ سیدعلی سیستانی، اسیتفتای شخصیی از طرییق سیایت، کید اسیتفتا:       9019111019شخصی از طریق سایت، کد رهگیری . ناصر مکارم شیرازی، استفتای 0

 .00cefbc111119a1e91010bd0d919ee0d، کدرهگیری 119101ای، استفتا از سایت، شمارۀ استفتا: ؛ سیدعلی خامنه011101

؛ ناصیر  101، م91، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 019110109ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 .9100011111مکارم شیرازی، استفتای شخصی از طریق سایت، کد رهگیری 
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بخشیدن آن جز به هبه و تملیک آن به دیگری صیحیح نیسیت و در ایین     ،ولی اگر عین باشد ؛شرط است -
 سیستانی( اهللآیت) دارد.نیاز به قبول و قبض  ،صورت

 مکارم( اهللآیت) ابراء مانعی ندارد. ،سؤالدر فرض  -

 1دهکارقبض یا قبو  ب. ۶

 ، آیت اهللسیستانی آیت اهلل ،امام خامنه ای) کردن بدهکار شرط نیست.کردن یا قبضقبول ،در صحت ابراء -
 مکارم(

 2انصراف از ابراء. ۷

 مکارم( اهللآیت ،حضرت امام) چون الزم است. ؛اثری ندارد -

 3تعبیر ابراء با لفظ بخشش. ۸

کمتار باه کاار     «سااقط کاردم  »یا  «کردم بری»ابراء یا لفظ  ۀکلم هازبانیدر عرف فارس

ظااهر ایان   « .طلبم را بخشایدم » :گویدمی معموالً ،که فرد قصد ابراء دارددر جایی رود و می

 شود یا هبه؟میآیا ابراء محقق صورت در این  .ولی قصد فرد ابراء است ؛دین است ۀهب ،لفظ

 (امام خامنه ای) کند.میکفایت این لفظ برای ابراء  -

 های دولتیبدهکاری به بخشرداخت پ ۀنحو

ار کا از تلفان آن ساازمان باراى     ماثالً  ،است کاردولتى بده هایسازمان ی ازیکه به کسى ک

هام  ه آنکا بپردازد گرى یتواند آن بدهى را به سازمان دا مىیآ است،رده کخصوصى استفاده 

 4دولتى است؟

 (رت امامحض) ند.کار است، رد که به آن بدهکد به همان سازمانى یبا -
 ،هاى دولتى باشدخاصى از اداره ۀالمال نزد کسی است، اگر از اموال دولتى مختص به ادارتیآنچه از اموال ب -

امیام خامنیه   ) ل بدهد.یعمومى دولت تحو ةد به خزانیو اال با ؛د در صورت امکان به همان اداره برگرداندیبا
 (ای

                                                   
؛ ناصر 101، م91، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 019110109ها، کد پیگیری .  سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0

 .9100011111مکارم شیرازی، استفتای شخصی از طریق سایت، کد رهگیری 

 .110سؤال ، 191، ص1، جاستفتائات جدید؛ ناصر مکارم شیرازی، 11و  11س، 111، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1

 .019110109پیگیری ها، کد . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1

 .0911، ساالستفتاءاتاجوبة ای، ؛ سیدعلی خامنه9س، 110، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح0
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 ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی

 پرداخت آندر صورت ناتوانی از  دین یاداداشتن قصد 

 1آیا نیت ادای بدهی در صورت ناتوانی از پرداخت آن واجب است؟

، حضرت امیام ) آن را بپردازد. ،ن شودکن باشد هر وقت متمیمش ایه تصمکصورت ن یواجب است به ا ،بله -
 سیستانی( آیت اهلل

 2پرداخت بدهیبرای  هاآنن و حکم فروش یات دیمستثن

دین چیست و آیا در صورت ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی، طلبکار حق توقیف یا مستثنیات 

 را دارد؟ هاآنفروش 

ند کف یبدهی او توق علتن را بهیات دیتواند مستثنیار نمکار از پرداختن بدهی خود عاجز باشد، طلبکاگر بده

 :استن یات دیمستثناموال زیر  .ندمجبور ک هاآنا او را به فروش یرد یو از او بگ

 ؛ونتکمحل س ةخان. 0

 ؛نت و تجمل باشدیجهت زبهاگرچه  ،ضرویلباس  .1

دن و ین و ظروف برای خیوردن و آشیام  کگرمگاز، آبخچال، اجاقیل فرش، پرده، تلفن، یلوازم خانه از قب .1

 ؛حسب شأن خودا مهمان با درنظرگرفتن مقدار حاجت بهیبرای خود  آشپزی

 ؛اج بر حسب حال و مراتب علمییمقدار احتبه هابارای اهل این کتب یعلم هایباتک .0

در  ،را بفروشد آنه اگر کطوری بهاست؛ به آن محتاج و... ه برای سوارشدن کگر ید ةینقل ةلیا وسین یماش .1

 .شودیی به او میآبرو ةا سبب صدمیرد یگیقه قرار میزحمت و مض

 ،ه اگیر نباشید  کای گونهحال و شأنش به آن محتاج است به ه هرآنچه فرد بر حسبکن است یلی اک کمال -
در  .ن استیات دیمستثناز  ،دشویص او میو تنق امام: و( موجب اضطرابحضرت ) افتد یایم ادیدر سختی ز

ا اثاث منزل و مانند یا لباس یه ینقل ةلیوسیا  لذا اگر خانه ؛ستیی و چند تا فرقی نیکن یب ،این اشیا یاستثنا
از  ،شیود میی اد مبیتال  یی سختی زبه هاآنه با فروختن کطوری حسب حال و شرفش واقعاً نیاز باشد بهآن به
 سیستانی( آیت اهلل، امام خامنه ای ،حضرت امام) شود.مین محسوب یات دیمستثن

؛ ولى استن یات دیمستثن وجز ،ه در شأن فرد استکب سوارى و لوازم زندگى عادى و معمولى کخانه و مر -
 (مکارم  اهللآیت) .نیستات یمستثن وه مطلقاً جزیگر و سرمایهاى دییدارا

                                                   
 .0110، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 01، کتاب الدین و القرض، القول فی احکام الدین، متحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

؛ سییدعلی  1101م، توضییح المسیائل  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   0111و  0111، ساجوبیة االسیتفتاءات  ای، ، سیدعلی خامنیه تحریر الوسیلةهلل خمینی، ا. سیدروح1
 111و  111سؤال ، 191، ص1، جاستفتائات جدید؛ ناصر مکارم شیرازی، 991تا  990، ممنهاج الصالحینسیستانی، 
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 رهن خانه() مسکن ۀودیع

ملاک مساکونى را    ۀاجاار  ۀعا یچنانچه فردى ود 1مسکن از مستثنیات دین است؟ ۀآیا ودیع

از مصادیق  ودیعه را توان، مىشودسرپناه مى ف شود بىیعه توقین ودیپرداخته است و اگر ا

 ؟کردن محسوب یات دیمستثن

 ةعی یسرپناه شود، ودرون کنند و بىیجارى بیاست ةمسکن موجب شود که مستأجر را از خان ةعیف ودیاگر توق -
 (امام خامنه ای) ن است.یات دیمسکونى را دارد و از مستثن ةز حکم خانیمسکن ن

 مکارم(  اهللآیت) .استمستثنیات دین  وموردنیاز باشد، جز مسکونیِ ةتا زمانی که در رهن خان -

 ضروری ۀسرمای

 2است؟ دینجزو مستثنیات  ،امرارمعاشبرای ضروری  ۀآیا سرمای

 (امام خامنه ای) جزو مستثنیات نیست. -

 1(مکارم  اهللآیت) .نیستات یمستثن وه مطلقاً جزیسرما -

 4حکم مستثنیات دین قبل و بعد از حکم به افالس

م باه  کا ه حکا ارى کن باده یا بیآ ،ارکز بدهون ایونى در باب مطالبۀ دکدر استثناى منز  مس

 فرقى هست؟ ،ستیوم به افالس نکه محکارى کن بدهیافالس او شده و ب

 (حضرت امام) ست.یفرقى ن -

 5شأن بدهکاریا از نیاز  دینمستثنیات بودن بیشتر

 چیست؟تکلیفش  ،باشدبدهکار تر از شأن ربیشتر از نیاز و ب دینمستثنیات  اگر

                                                   
،  ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سیایت، کید رهگییری    111111ها، شمارۀ استفتا: الب، سؤاالت نمایندگی. سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انق0

9111111191. 

، سیؤال  191، ص1، جاسیتفتائات جدیید  ؛ ناصر مکارم شییرازی،  191011011ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 .111و  111

ها جزو مستثنیات دین نیست؛ ولى مرکب سوارى جیزو  آیا کامیون و مانند آن که تنها وسیلة امرار معاش مدیون است، جزو مستثنیات دین است؟ جواب: این .1
 مکارم( اهللمستثنیات است. )آیت

 .01س، 111، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح0

؛ ناصیر مکیارم   991، م1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   00، م، القول فی احکام الدینتاب الدّین و القرض، کتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 .091، ص0، جاستفتائات جدیدشیرازی، 
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و اضافى را  ن شودکسا ،ازش استیه نکد در آن مقدارى یباشد، با شاجیشتر از احتیب شایونکاگر خانة مس -
ه بیراى  کی باشد داشته اگر چند خانه  .مناسب حالش بخرد تر وای ارزانخانهخانه را بفروشد و آن ا یبفروشد 

 سیوارى و  کیم ن اسیت ح یهمچنی  .دامشان واجیب نیسیت  کچیاج دارد، فروش هیاحت هاآنونت به همة کس
 (آیت اهلل مکارمسیستانی،  آیت اهلل ، حضرت امام) .هااینها و مانند لباس

 1دینمردن بدهکار و فروش مستثنیات 

 فروش مستثنیات دین در صورت مرگ بدهکار چه حکمی دارد؟

 ؛ون زنده باشدیه مدکشود منظور پرداخت بدهى فروخته نمىبه، زمانی یا سایر مستثنیات دین ونىکخانة مس -
ن او همیه را  یزى گذاشته باشد ولى دیا چیزى نگذاشته باشد، یش چایونکمس ةر از خانیرد و غیگر بمپس ا
، حضرت امام) .کندپرداخت را  ینشو درا بفروشد د خانه ی( با،باشد 1ریا همچون فراگیامام: حضرت ) ردیفراگ

 (سیستانی آیت اهلل

 3دینرضایت بدهکار به فروش مستثنیات 

آیاا  شاود،  راضای  ادای بدهی خاویش  برای کار به فروش مستثنیات دین در صورتی که بده

 جایز است؟ هاآنفروش 

ن، بیه فیروش آن   یه بدهکار براى اداى دکن است یا ،ن استیات دیه خانه و مانند آن از مستثنکنیمعناى ا -
 هیا آنش اما اگر خود بدهکار براى پرداخت بیدهى، بیه فیرو    ؛ستیو فروختن بر او واجب ن شودنمىمجبور 
 بیدهکار  نکبه فیروش مسی   طلبکار هکالبته سزاوار است  .ردیز است آن را بگیار جاکبراى طلب ،باشدراضى 
 (سیستانی آیت اهلل ،حضرت امام) .ار به آن راضى باشدکبدهاگرچه  ،نشودنشود و سبب فروش آن راضى 

 مکارم(  اهللآیت) .حیح استمعامله ص ،فروشدمیدر صورتی که با عقل سالم و با اختیار و رضایت خود  -

                                                   
 991م، 101، ص1، جلحینمنهاج الصا؛ سیدعلی سیستانی، 01، م، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرض1ج تحریر الوسیلة؛اهلل خمینی، . سیدروح0

شیود و  حدی است که با بقیة اموال غیر از مسیتثنیات دیین، حیق طلبکیار ادا نمیی     در این فرض دین مستوعب نیست؛ اما به«: کالمستوعب». توضیح معنای 1
یست، بازهم باعیث وجیوب فیروش خانیه     گویند؛ زیرا با اینکه مستوعب نمی« کالمستوعب»ای نیست که این خانه نیز فروخته شود. این دین را دین چاره
ذییل مباحیث حیج اسیت:      المسیائل المنتخبیة  سیسیتانی در   اهللمتن آیت« کالمستوعب»شود و حکماً با دین مستوعب یکی است. مؤید این معنا برای می
المستوعب بان لم یکن وافیاً لنفقاتیه لیو اقتطیع    : إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحج و لکنه کان مدیناً بدین مستوعب لما عنده من المال أو ک110مسألة »

 «منه مقدار الدین لم یجب علیه الحج، إال إذا کان مؤجلًا بأجل بعید جدّاً کخمسین سنة مثالً.

؛ ناصیر  991، م101ص، 1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سیدعلی سیسیتانی،  00، م، القول فی احکام الدین؛ کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 .9111111191 مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری
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 1هاآنبودن در صورت رهن دینفروش مستثنیات 

 جایز است؟ هاآنبودن در صورت رهن دینآیا فروش مستثنیات 

ط وتواند با رعاییت شیر  ار مىکطلب ،جزو مستثنیات دین باشداگرچه  ،رهن( گذاشته) مالى را که بدهکار گرو -
 (مکارمآیت اهلل  ،سیستانی آیت اهلل، حضرت امام) بردارد.الزم در باب رهن بفروشد و طلب خود را 

 2هاآنمت اصلی یمتر از قکبه  دینفروش غیرمستثنیات 

پرداخات بادهی واجاب    منظور به هاآنمت اصلی یمتر از قکبه  دینآیا فروش غیرمستثنیات 

 است؟

 این مطلب از جهتی دو صورت دارد:

 اتالف ما  حساب نشود هاآنفروش  .الف

 اشیمیت بیازار  یمتیر از ق کبیه  جیز باشد که ن یات دین زائد بر مستثنیا زمیاالی تجاری کار کنزد بده اگر -
متیر  کقیمیت  ، آن را بیه طلبکیار ن و مطالبیة  یی ار واجب است در وقت سررسید دکبر بده ،شودفروخته نمی
گری یمشتری دبماند تا  نتظرجایز نیست پرداخت بدهی را به تأخیر اندازد و م .ندکن خود را ادا یبفروشد و د

 سیستانی( آیت اهلل، حضرت امام) بخرد.آن کاال را مت عادالنه یقبه

 مکارم(  اهللآیت) .کمتر از قیمت بازار جایز نیستفروختن به

 اتالف ما  حساب شود هاآنفروش  .ب

ع و اتالف ییغ تضه فروش به آن مبلکطورى به ،تفاوت زیادی داردمت آن یقبا  که فروش رودمبلغی اگر به -
 (حضرت امام) .نیستمال حساب شود، فروش آن واجب 

ن یی در ا ،نند مگر در حیال ضیرورت  کیه عقال آن را قبول نمکاد است یقدری زمت بهین دو قیاگر تفاوت ب -
 (سیستانی اهللآیت) ست.یفرض فروش آن واجب ن

 مکارم( اهللآیت) .کمتر از قیمت بازار جایز نیستفروختن به -

                                                   
، 111، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سیدعلی سیستانی، 0910م توضیح المسائل،؛ ناصر مکارم شیرازی، 11؛ کتاب الرهن، متحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

 0111م

؛ ناصیر مکیارم   999، م1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   01، م، القول فی احکام الدینکتاب الدّین و القرض ، تحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 .9111001101شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری: 



31 

 پرداخت بدهیبرای وکار و تالش بکس

 ممکن باشدغیرتکسب  به پرداخت بدهی. 1

 1ادای بدهی واجب است؟منظور بهکردن و... دادن اموا  و قرضآیا فروختن کاال و اجاره

 ؛نید کاداى آن سعى برای اى لهیار واجب است به هر وسکار، بر بدهکن و مطالبة طلبیدن وقت دیهنگام رس -
ش کی دادن امالا اجارهیار است که به او بدهکسى کردن از کا مطالبهیاش باشد اال و مزرعهکولو با فروختن 

 آییت اهلل  ،حضیرت امیام  ) .هیا ایین ر یی کردن برای او حرجی نباشد( و غیا قرض :ام غیر از حضرت ام) باشد
 1سیستانی(

 گرفتن برای پرداخت بدهی واجب است؟آیا قرض

نید امیا   کندارد که بدهی را پرداخت هم اموالی و دهد نسد و طلبکار مهلت ربچنانچه موعد پرداخت بدهی فرا

 مکارم(  اهللآیت) .ندکو بدهی را پرداخت بگیرد گرفتن وجود دارد، قرض امکان قرض

 باشدتنها راه ادای دین تکسب . 2

وکاار و تاالش بارای    کساب  ،نااتوان اسات   هااز سایر راهبدهی آیا بر کسی که از پرداخت 

 3واجب است؟خت آن پردا

اسیبی  کارش کی ا یی اسبی برای او آسان باشید  کتواند بدهی خود را بدهد، اگر ار است و نمیکه بدهکسی ک -
ه کی ند کسبی کز اگر بتواند ین صورت نیر ایه در غکبل ؛ند و بدهی خود را بپردازدکسب کباشد، واجب است 

 آییت اهلل ، حضیرت امیام  ) بپیردازد.  نید و بیدهی را  کسیب  که کی اط واجب آن است یاحت ق شأنش باشد،یال
 (سیستانی

هاى مشروع دیگر چییزى بیه   وکار یا راهبدهکار باید براى پرداخت بدهى خود تالش کند و از طریق کسب -
 مکارم(  اهللآیت) دست آورد و بدهى خود را بپردازد.

 4طلبکار با ناتوانی بدهکار از پرداخت بدهی ۀحکم مطالب

 نی بدهکار از پرداخت بدهی چه حکمی دارد؟طلبکار با ناتوامطالبۀ 

                                                   
 .990، م100، ص1، جمنهاج الصالحیننی، ؛ سیدعلی سیستا01، م، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

 (.9101011190 )ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری . همان طور که گفته شد، این کارها در غیر مستثنیات دین الزم است1

؛ سییدعلی  990، م1، جمنهیاج الصیالحین  علی سیسیتانی،  ؛ سیید 01، م، القیول فیی احکیام الیدین    ، کتاب الدّین و القیرض تحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 .1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، ؛ سیدمحمدحسن بنی0901، متوضیح المسائل؛ ناصر مکارم شیرازی، 1100، متوضیح المسائلسیستانی، 

؛ سیدعلی سیسیتانی،  0901م توضیح المسائل،؛ ناصر مکارم شیرازی، 01، القول فی احکام الدین، م، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0
 .0111، م1، جمنهاج الصالحین
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ه با مطالبه و خواستن طلب، او کار حرام است کزی نداشته باشد، بر طلبیچ دینر از مستثنیات یار غکاگر بده -
، حضرت امام) ردن مهلت بدهد.کدایى پیسر و توانایه واجب است او را تا کبل ؛را در تنگنا و زحمت قرار دهد

 (مکارماهلل  آیت ،سیستانی آیت اهلل

 1کردنش در ضمن عقدبدون شرط ،از بدهکار وصو  طلب ۀنیهزگرفتن 
 ار با داشتن قدرت پرداخت، از دادن بدهی خاودداری کو بده اشدار بکسى از فردى طلبکاگر 

حاق   و ارشناساى کدادرساى، حاق    ۀنا یل ابطا  تمبر، هزیهاى اثبات حق از قبنهیا هزی، آندک

 ار؟کا بدهی ار استکطلب ۀبر عهد ،التکو
ه که طلبکار پرداختی نیست هاى دادگاه نهیشرعاً ضامن هز ،رده استکت یاگرچه بدهکار معص قعدر این موا -

 (.سیت االجران نظیام جمهیورى اسیالمى الزم   یگونه امیور قیوان  نیدر هر صورت در ا :امام خامنه ای) .است
 (سیستانی آیت اهلل ،امام خامنه ای ، حضرت امام)

هیاى  هزینیه  .ردیی ار بگکتوانید از بیده  مى ،ار شده باشدکمتوجه طلبزیانى  ،در دادگاه ادعو طرح علتاگر به -
ولیى اگیر    ؛نمیى توانید بگییرد    ،معمولى و متعارف را که براى گرفتن مطالبات در میان میردم راییج اسیت   

موقیع  را بیه  البته در صورتى که طرف مقابیل دییون خیود    ؛تواند بگیردمى ،اى بپردازدالعادههاى فوقهزینه
 (مکارم  اهللآیت) .نپردازد

 امام خامنه ایی از یاستفتا

طلبکار حق گرفتن ایان  » :ایدکند فرمودهمیکه بدهکار بابت وصو  بدهی  هاییهزینه بارۀدر

ن نظاام جمهاورى اساالمى    یگوناه اماور قاوان   نیا در ا ،ولی در هر صورت ؛را ندارد هاهزینه

از بدهکار  هادر صورتی این هزینهفقط  ،طبق قانون ظاهراً :این است سؤا  «.ستاالجراالزم

در  .را نیز بدهد هااین هزینهگرفتن درخواست  ،شود که طلبکار عالوه بر اصل بدهیمیگرفته 

اما آیا طلبکار حق  .ستهابدهکار ملزم به پرداخت هزینه ،امام خامنه ایطبق نظر  ،این فرض

ملزم  هااگر قانون بدهکار را به پرداخت هزینه ،ر صورتدرخواست چنین مطلبی را دارد؟ در ه

 2را دارد؟ هاآنآیا طلبکار حق گرفتن  ،کرد
 (امام خامنه ای) کند.نمیمجرد آنچه در سؤال آمده، ایجاد حق  -

                                                   
، 111، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سیدعلی سیسیتانی،  0110س اجوبة االستفتاءات،ای، ؛ سیدعلی خامنه01س، 111، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح0

؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، احکام معامالت، خریدوفروش، متفرقیه،  111، سؤال 191، ص1، جات جدیداستفتائ؛ ؛ ناصر مکارم شیرازی، 111م
 ؛.ات از بدهکارانهای دریافت مطالباخذ هزینه

 .191911111ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46691&mid=260335
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 کردنش در ضمن عقدبا شرط ،وصو  طلب از بدهکار ۀنیگرفتن هز
ار در خیر بادهک أورت خودداری یا تدر ص»کند که میبا بدهکار شرط  ،ضمن عقدیدر طلبکار 

آیا چناین   «.باید آن را بپردازدبدهکار  ،بکندای هزینهوصو  طلب برای اگر طلبکار  ،ادای دین

 1شرطی صحی  و الزم است؟
 (امام خامنه ای) اشکالی ندارد. -

 یستانی(س آیت اهلل) تواند آن را بگیرد.می ،اگر آن را در ضمن عقد الزم بر بدهکار شرط کرده باشند -

 2بدهکار توسط دادگاه و ضمانت طلبکار ۀجریم

 دادگاه ضمانتی دارد؟از سوی بدهکار  ۀجریم ۀآیا طلبکار در زمین

ملیزم  بیه دولیت    ،ات اجراى حکمیکند، به پرداخت مالاگر بدهکارى که در پرداخت بدهى خود کوتاهى مى -
 (ای امام خامنه) ست.یدهنده نوام ۀعهد برباره نیزى درایباشد، چ

 فروش بدهی() دینبیع 
 حکم فروش دین و حاالت مختلف آن را بیان کنید؟

 فروش نقدی چک و...: فروش نقدی دین

 و... دوستانه کچ ،اسکونت :صوری دینفروش  .الف
چاک   ۀدهناد  ۀفروش دین صوری مثل چک صوری که در مقابل طلب و بدهکاری نباشد و ذم

 3چه حکمی دارد؟ ،بری باشد

 (آیت اهلل مکارمسیستانی،  آیت اهلل ، حضرت امام) حرام است. وربا  این کار -

 دارمیدت چیک   ،رد و در برابیر آن یی ن است که مبلغی از کسی قیرض بگ یا ،ستیز نیآنچه اشکال دارد و جا -
ست اصل قرض ید نیبعاگرچه  ؛قرض ربوی و حرام است ،ن عملیا .شتر از مبلغ قرض به او بدهدیمبلغ ببه

 (خامنه ای امام) ح باشد.یصح

                                                   
؛ 111، م111، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   111111100ها، کد پیگییری  . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0

 .111، س191، ص1، ججدیداستفتائات ناصر مکارم شیرازی، 

 .0119، ساجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه1

اجوبیة  ای، ؛ سییدعلی خامنیه  1110(، تنزیل برات، م01، ملحقات )توضیح المسائل؛ سیدعلی سیستانی، 111س، 011، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1
 فتائات، اموربانکی، حوالة چک و سفته، خریدوفروش چک؛  ناصر مکارم شیرازی، سایت، است0911، ساالستفتاءات
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 نقد صورتبه به فرد ثالثکمتر حقیقی به دینفروش  .ب

 غیربادهکار به  ،از بدهکار گرفتهخود  طلبدر مقابل  طلبکارمثل چکی که  ،حقیقی دینفروش 

 1چه حکمی دارد؟نقد  صورتبه

متر، ربیا و  کهون بیرمدیولى فروش آن به غ ؛مانع نداردبفروشد، متر کار بهکا برات را به خود بدهیاگر سفته  -
 امام(حضرت ) حرام است.

امیام  ) ز است و اشیکال نیدارد.  یشتر از مبلغ مندرج در چک جایا بیکمتر گرى بهیبه د دارمدتفروش چک  -
 (خامنه ای

کمتر بفروشید و  تواند آن را به دیگری بهای نیست، میاگر کسی از دیگری طلبی دارد که کشیدنی و پیمانه -
ای باشد و طلبکار بخواهد آن ولی اگر چیزی که در ذمة بدهکار است، وزنی یا پیمانه پول آن را نقداً بگیرد؛
 کمتر بفروشد، ربا و حرام است. )آیت اهلل سیستانی(را به مثل خودش به

 مکارم( آیت اهلل) ز است.ینقد جا صورتبهکمتر گرى بهیخود بدهکار یا د به دارمدتفروش چک  -
 نکته

 .قبول دارند فقها ةهم ،کمترکه مکیل و موزون نیست به خود بدهکار به راالذمه فروش مافی. 0

و گیرفتن نقیدی آن    دارمیدت کردن مقدار طلب وگرنه کم ؛در اینجا بحث فروش دین و طلب مطرح است. 1

 یم.اهآورد «در مقابل کاهش مبلغ آن دارمدتجلوانداختن بدهی » ما این بحث را در عنوان مشکلی ندارد و

 2نین به دیع دیب

 جایز است؟ دینبه  دینآیا فروش 

 کنیم:این مطلب را در چهار حالت بررسی می

 1:دار باشدو مدت دین قبل از بیع، ه عوض و معوض هر دوکى یدر جا دینبه  دینفروش  .0

 (سیستانی آیت اهلل ،حضرت امام) .ستیجایز ن ،ده باشدیوقتشان رساگرچه ای، چنین معامله -

 (مکارم  اهللآیت) .نقد باشدپول صورتی جایز است که با خرید دین در  -

                                                   
؛ 990، م1، جمنهاج الصیالحین ؛ سیدعلی سیستانی، 0911، سؤال اجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه111، س011، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح0

؛ ناصیر مکیارم   110، ص1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، مدحسن بنی؛ سیدمح1110(، تنزیل برات، م01، ملحقات )توضیح المسائلسیدعلی سیستانی، 
 شیرازی، سایت، استفتائات، اموربانکی، حوالة چک وسفته، خریدوفروش چک.

؛ ناصیر  990، م101، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   1، م، القول فی احکام الدین، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 .خریدوفروش، متفرقات خریدوفروش، خریدوفروش دینمکارم شیرازی، سایت، استفتائات، معامالت، 

و عمرو، هرکدام بر گردن دیگری دینی دارد و هرکدام دینی را که بیر  . زید 0. مثال برای اینکه عوض و معوض هر دو قبل از بیع، دین باشد، سه فرض دارد: 1
. زید و عمرو هرکدام برگردن بکر دینی جداگانه دارند و دینی را که هرکدام بر گردن بکیر دارد، بیه   1فروشند؛ گردن دیگری دارد، در مقابل هم، به هم می

فروشند. هر سه فیرض باطیل اسیت؛    دن علی دینی دارد که باز زید و عمرو دین را به هم می. زید بر گردن بکر دینی دارد و عمرو بر گر1فروشند؛ هم می
 زیرا در هر سه فرض، دین قبل از عقد بیع است.

 فتوا )نک: منابع پاورقی قبل(.احتیاط است و گاهی بهالبته طبق نظر حضرت امام، بطالن گاهی به

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=null&mid=35880
http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=null&mid=35880
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 حال باشد:از اساس  یا یکی دو باشد و هر دیندر جایی که هر دو قبل از بیع،  دینبه  دینفروش  .1

 (حضرت امام) .نیستز یجا ،اط واجبیاحت بنا بر -
 سیستانی( آیت اهلل) جایز نیست -

 0:بیع دین شود سبببهو هر دو ن نباشد یدع، ییک از عوض و معوض قبل از بهیچ اگر .1

 (حضرت امام) ش آن را ندارد.یگنجا (ةتحریر الوسیل) ن مختصریه اکدارد ادى یهاى زاین بحث صورت -

عقد باطل است و در غیر این  ،باشد دارمدتدو  ن شود، در صورتی که هریع، دیب سبببهاگر عوضین هر دو  -
 (ستانیسی  اهللآیت) حالت عقد صحیح است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
ن یک کیلو سیب را که قرار است یک ماه دیگر تحویل شما بدهم با خصوصیات دقییق و مشیخص، بیه ییک     . ظاهراً منظور بیع نسیه به نسیه است؛ مثالً م0

 کیلو پرتقال با خصوصیات دقیق و مشخص بفروشم که قرار است شما دو ماه دیگر تحویل من بدهید.
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 (وام) قرضحکم 

 تعریف قرض

 1قرض به چه معناست؟

ار آن مال را بیه عهیده   که بدهکنیوجه ضمانت در ذمه به اگری بهیمالی به د یکقرض عبارت است از تمل -
مت آن را یق ،می استیمثل آن و اگر ق ،ه مثلی استکدر صورتی  امام: خود آن مال را یا(حضرت ) رد تایبگ

« مقتیرض  » ،کنندۀ ملکو به قبول« دهندهوام»یا « مقرض»ننده کیکبه تمل .دهنده بپردازدبعداً به قرض
 (سیستانی آیت اهلل، حضرت امام) شود.گفته مى« خواهوام»یا « ریگوام»یا « مستقرض»یا 

 گرفتندادن و قرضحکم قرض

 دادنحکم قرض

 2دادن از لحاظ شرعی چه حکمی دارد؟قرض

 (تقلید مراجع) 1است.د ک، از مستحبات مؤمندازیبراى ن دادن به مؤمن، مخصوصاًقرض -

 گرفتنقرض

 اندکگرفتن بدون نیاز یا با احتیاج قرض

 4چه حکمی دارد؟ ،به آن یا با احتیاج کم به آن نداشتنگرفتن در صورت احتیاجقرض

 ؛نید کمیی دا یی ف پیی راهتش تخفکی  ،روه است و با داشتن حاجیت کم نداشتناجیگرفتن در صورت احتقرض -
لی از کراهت را بهکاج، یه شدت احتکی یشود تا جامیراهت کمتر ک ،دتر باشدیاز شدیه نکن هرمقدار یبنابرا

 سیستانی( آیت اهلل ،حضرت امام) برد.مین یب

                                                   
، کتیاب الیدین و   1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   0سئلة ، قبل از م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

 .0111القرض، احکام القرض، قبل از مسئلة 

 .1111، احکام قرض، قبل از مسئلة 1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

اش وسییلة آن نییاز او بیرآورده و گرفتیاری    رد و آن اینکیه بیه  سبب خصوصیتى است که در آن وجود دا. در کالم فقها آمده است که استحباب مؤکد قرض به1
وزن کیوه احید از   هرکسى به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمى که به او قرض داده، به»شود. از پیغمبر؟صل؟ روایت شده است: برطرف مى

برکت این مدارا، مانند برق جهندۀ فروزان، بدون حسیاب و عیذاب از   ا کند، بهاش با او مدارهاى رضوى و طور سینا، براى او حسنه است. اگر در مطالبهکوه
دهد، بهشیت را بیر   گذرد. هرکس برادر مسلمانش نزد او شکایتى برد و به او قرض ندهد، خداوند عزوجل در روزى که نیکوکاران را جزا مىروى صراط مى

 «کند.او حرام مى

، کتیاب الیدین و القیرض، احکیام     1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 0، م، القول فی القرضکتاب الدّین و القرض ،تحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0
 .0111القرض، م
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 کاری ضروریاز برای یردن در صورت نکقرض

 2 و 1؟چه حکمی دارد ،آن باشد به هوابست ه امر واجبى مثل حفظ آبروکردن در صورتى کقرض

 .کردن استرو و... وابسته به قرضجایی که حفظ جان و آب مثل ؛شودمیواجب کردن قرض ،صورتاین در  -
 (حضرت امام)
 مکارم(  اهللآیت) .شودمیکراهت آن برطرف  ،سؤالدر فرض  -

 گرفتن کسی که توانایی ادای آن را نداردقرض

 3چه حکمی دارد؟ ،ای آن را نداردگرفتن کسی که توانایی ادقرض

ن مالی یدن چنیه مالی ندارد تا با آن قرض خود را بدهد و احتمال و انتظار رسکسی ک ،اط واجبیاحتبنا به  -
ش یت مالی خیو یرا از حال و وضعدهنده قرض هکنایمگر ، ردیجز در هنگام ضرورت قرض نگ ،را هم ندارد

 (سیستانی آیت اهلل، حضرت امام) .ندکمطلع 
 مکارم(  اهللآیت) .اشکال دارد ،دهد که در حال یا آینده قادر به پرداخت باشدنمیاگر احتمال  -

 ط الزم در قرضوشر

 گیرندهو قرضدهنده قرض شروط الزم در

 4الزم است؟گیرنده قرض ودهنده قرض برای صحت قرض چه شروطی در

 است:گیرنده شش شرط الزم قرض ودهنده قرض در

بلوغ، عقل، اختییار،   ،گیرندهقرضدهنده و قرضهر دوی در  :نبودنو سفیه 0قصد 1،، عقل، اختیارلوغب .1تا  0
 مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل، حضرت امام) شرط است. نبودنقصد و سفیه

                                                   
 ؛ ناصیر مکیارم شییرازی، اسیتفتای شخصیی از سیایت، کید رهگییری        0، م، القیول فیی القیرض   ، کتاب الدّین و القرض تحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

9111001101. 

توانید  داند یا گمیان دارد کیه نمیى   اگر ناچار شود که براى تهیة آب قرض کند، باید قرض نماید؛ ولى کسى که مى»فرمایند: . مشهور فقها در بحث تیمم می1
توانید  فییه میی  انحن(. دقت به این مسئله، در می 111، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، )سیدمحمدحسن بنی« قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض کند

 کارگشا باشد.

، کتاب الدین و القیرض،  1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 0، م111، ص، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 .9111001101 ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری0111احکام القرض، م

؛ ناصیر مکیارم   0111، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 1، م، القول فی القرض؛ کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0
 .0901م توضیح المسائل،شیرازی، 

گرى با تهدید ضررزدن به او یا دچارکردن او به حیرج، بیر   کسى است که از ترک بیع ترسان باشد؛ از این جهت که دی« مکره». اختیار شرط است. مقصود از 1
سبب ایین باشید   رساند؛ اگرچه این ناچارى بهترک بیع مجبور کند؛ ولى اگر ناچارى و اضطرار، او را به فروختن وادارد، این اضطرار، به صحت آن ضرر نمى

 کند که مبلغى بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد.که دیگرى او را به چیزى الزام کرده است؛ مثل اینکه ظالمى او را ملزم 
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 1نبودنمحجور .1

 (رممکا  اهللآیت، حضرت امام) .که محجور نباشند گیرنده شرط استقرضدهنده و در قرض -
 بودن( نباشد.جهت مفلسبه سیستانی:  اهللآیت) شرط است که ممنوع از تصرف در اموالشدهنده قرض در -

 سیستانی( آیت اهلل)

 گرفتن از برخی غیرمسلمانانقرض

چاه   هاا آندادن باه  ت و قرضیبهائ ۀضال ۀهودى و فرقیحى و یاز فرد مسپو  گرفتن قرض

 3ز است؟یجا انمبراى مسلاین کار ا یحکمی دارد و آ

 حضرت امام() بهائیت مانع ندارد. ةضال ةفرق ریدر غ -

 ،اهال حاق   ،هاا صاوفی  ،هاا ناصابی  ،مثل بهائیت هاییدادن به فرقهگرفتن یا قرضقرض

 دراویش و کفار اهل کتاب و کفار غیراهل کتاب چه حکمی دارد؟
 ةضال ةاز هرگونه معاشرت با فرق ،لیطور کبه ،ز نیست. عالوه بر آنیاگر موجب تقویت کفر و باطل شود، جا -

 (امام خامنه ای) د.ینکبهائیت اجتناب  ةمضلّ
دی تچنین دادوسهمچنین از  ؛جایز نیست هاگرفتن از بهائیان یا ناصبیدادن یا قرضهرگونه ارتباط یا قرض -

ییت  گیرفتن از اهیل حیق موجیب تقو    دادن یا قرضنید. در صورتی که قرضکدراویش و صوفیه اجتناب با 
گرفتن از کفار باعیث تحقییر   دادن یا قرضهمچنین در صورتی که قرض .نشود، اشکالی ندارد هاآنمذهب 
 مکارم(  اهللآیت) .نشود و مشکلی ایجاد نکند، مانعی ندارد اننامسلم

                                                                                                                                                     
« مکیره »کار و سهوکننده، صحیح نیست. ب. اختیار شرط است و مقصود از کننده و اشتباه. الف. قصد شرط است؛ پس قرض کسى که قصد ندارد، مانند مزاح0

ت که دیگرى با تهدید به ضررزدن به او یا دچارکردن او به حرج، او را بر ترک بیع مجبور کند؛ ولى اگر کسى است که از ترک بیع ترسان باشد، از این جه
سبب این باشد که دیگرى او را به چییزى الیزام   رساند؛ اگرچه این ناچارى بهناچارى و اضطرار او را به فروختن وادارد، این اضطرار، به صحت آن ضرر نمى

لمى او را ملزم کند مبلغى را بپردازد و او هم ناچار شود مالش را بفروشد تا آن را به او بپردازد. ج. ممنیوع از تصیرف نبایید باشید؛     کرده است؛ مثل اینکه ظا
شود در صورتى که از طرف او وکیل نباشد یا بر او والیت نداشته باشد. پدر و جد پیدرى و وصیى از طیرف آن دو و نییز     یعنی قرض از غیرمالک واقع نمى

اهلل شود )سییدروح ها از اسباب حجر، محجور باشد، قرض واقع نمىپولى یا غیر اینعلت سفاهت یا بىاکم شرع بر شخص والیت دارد. نیز از کسى که بهح
 ، الثالث: القصد(.و کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین 1، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةخمینی، 

سبب شود و از کسى که به. ممنوع از تصرف نباید باشد؛ یعنی از غیرمالک در صورتى که از طرف او وکیل نباشد یا بر او والیت نداشته باشد، قرض واقع نمى1
 شود.ها از اسباب حجر، محجور باشد نیز قرض واقع نمىپولى یا غیر اینسفاهت یا بى
تحیت عنیوان   « محجورنبیودن »و « نبیودن سفیه»شود. در باب بیع، جمع می« بودن در تصرفمالک»ت عنوان یک شرط است که تح 1و  1در حقیقت شرط 

شروط متعاقدین(؛ اما اینکه در متن جدا ذکر شد، به این دلیل است که  تحریر الوسیلة،ذکر شده است )نک: « عدم محجوریت»یا « بودن در تصرفمالک»
انید؛ لیذا در   دهنده، فرق گذاشیته گیرنده و قرضعلل دیگر، در باب قرض بین قرضجوریت است و محجوربودن بهبعضی از فقها بین سفاهت که نوعی مح

 باب قرض الزم است دو فرد از یک مفهوم کلی، جدا ذکر شود تا بتوانیم این دقت را حفظ کنیم.

؛ ناصیر  111111100هیا، کید پیگییری    ظم انقالب، سؤاالت نماینیدگی ؛ سیستم مدیریت سایت رهبر مع11، س191، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1
 .9101011190مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری: 
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 دهدمیگرفتن از شخصی که با منت قرض قرض

 1رد؟چه حکمی دا ،دهدمیگرفتن از کسی که با خواری و منت قرض قرض

 مکارم(  اهللآیت) .ترک آن است ،احتیاط مستحب اما خالف احتیاط است ؛حرام نیست -

 شودخصوصیات مالی که قرض داده می

 (دیندادن منفعت و قرض) بودنعین .1

مثل  دادن چیزی که عین نیستقرضعین باشد؟  ،شودمیآیا الزم است مالی که قرض داده 

 2چه حکمی دارد؟ ،منافع

ن و منفعت یدادن دپس وام ؛ن باشدیع احتیاط واجب( بنا برامام: حضرت ) شود بایدمیقرض داده مالی که  -
 سیستانی( آیت اهلل، حضرت امام) .ستیح نیصح

 3شدن ما  توسط مسلمانقابلیت مالک؛ بودنمملوک .2

 چه حکمی دارد؟ ،مثل شراب ،دادن چیزی که تملک آن صحی  نیستقرض

ست مانند شراب و یح نیصح شکدادن آنچه تملباشد؛ پس قرض کباید مملو ،شودمیمالی که قرض داده  -
 (سیستانی آیت اهلل، امامحضرت ) .جایز نیست، کخو

 (لىکز یدادن چقرض) بودنشخصم .3

 4؟نیز صحی  استدادن چیز کلی قرضشخصی باشد یا مشرط است که عین  ،آیا در قرض

 بنا بیر ل دهد، یواقع شود و آن را با دادن مصداقى از آن به او تحو لىکه عقد بر کنیلى، به اکز یدادن چوام -
 (حضرت امام) جایز نیست. ،احتیاط واجب

ن ده یهزارتومیانی از بی  ناس پینج کعیدد اسی   ییک دادن مانند قرض ؛ح استین صحیلی در معکدادن قرض -
 (سیستانی آیت اهلل) ن.یهزارتومانی معناس پنجکاس

                                                   
 دهنده.. ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، احکام معامالت، قرض، احکام قرض، احکام قرض0

 .0111و  0111، م1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 0م ،؛ القول فی القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

 .0111و  0111، م1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 0، م، القول فی القرض تحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

 .0111، م1، جمنهاج الصالحینتانی، ؛ ؛ سیدعلی سیس0، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0
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 یات آنو خصوص ضبط اوصافامکان  .4

 ممکان  ششرط است که تعیاین اوصااف و خصوصایات    ،شودمیآیا در چیزی که قرض داده 

 1باشد؟

با به آن  لیمت و تمایه قکات آن یه ضبط اوصاف و خصوصکى باشد یزهایدر قرض مثلى معتبر است از چ -
ان ضیبط  کی ما ،و جیواهرات  انها، ماننید گوسیفند  مىیاما در ق .ن باشدکمم ،شودمختلف مى هاآناختالف 
 نید. کت میى یی فاک ،معلوم باشد هامت آنیدادن، قه در وقت قرضکن یه همکبل ؛معتبر نیست هاآناوصاف 

 امام(حضرت )

 2بودن مقدار ما معلوم .5

 ات آن الزم است؟ین مقدار ما  و صفات و خصوصییتع ،آیا در قرض

شود و با ه وزن مىکى یزهایبا وزن در چ شود ومانه مىیه پکى یزهایمانه در چیبا پمقدار مال د یدر قرض با -
اى از طعیام  دادن انباشیته پیس قیرض   ؛معلوم باشید  ،شودرى مىیگه با شمردن اندازهکى یزهایشماره در چ

مانة متعیارف  یرپیه غکنى پر شود ینى اندازه شود و ظرف معیمع ةمانیاگر با پ .ستیح نیگزاف صح صورتبه
ن کی تفیا شیود؛ ل  کست به آن اید نیوزنة متعارف نزد مردم باشد، بع ریغه کنى وزن شود یا با سنگ معیباشد 
 حضرت امام() اط خالف آن است.یاحت

 .ستیالزم ن ،شودیممتفاوت  هابا اختالف آنآن  یمالارزش ه ک یاتین مقدار مال و خصوصییتع ،در قرض -
 آییت اهلل ) .ن الزم اسیت ادای آ ةل علم به مقدار و صیفات میال از بیاب مقدمی    یتحصگیرنده قرض البته بر

 (سیستانی

 مکارم(  اهللآیت) باشد.مشخص در قرض باید مقدار و جنس  -

 3نبودن ما مبهم .۶

 «.ن دو تیا یی ى از ایکی » :ماننید  ؛سیت یح نیدادن مبهم صح؛ پس قرضن واقع شودیمعجنس قرض باید بر  -
 (حضرت امام)

 0(سیستانی  اهللآیت) ست.یح نیدادن شیء مبهم صحقرض -

                                                   
 .0، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

منهیاج  ؛ سیدعلی سیستانی، 0901م توضیح المسائل،؛ ناصر مکارم شیرازی، 1، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 0111و  0111، م1، جالصالحین

 .0111و  0111، م1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 1، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

گویید  دهنده میصیات یکسان است و قرضمثالً دو کیسه برنج با خصو»در اینجا تصورات مختلفی دارد: یکی همان که حضرت امام فرمود: « مبهم». کلمة 0
کنید. اینکیه حضیرت امیام و     و اصالً مشخص نمیی « دهمیک شیء را به تو قرض می»؛ اما فرض دیگر، مثل اینکه بگوید: «یکی از این دو را قرض دادم

ن مثال حضرت امام برای قیرض میبهم، طبیق    گویند قرض مبهم صحیح نیست، متنشان یکی است، اما مرادشان دو چیز است؛ زیرا آسیستانی می اهللآیت
 سیستانی طبق نظر همه اشکال دارد. اهللسیستانی درست است؛ چراکه از نظر ایشان، کلی فی المعین در قرض اشکال ندارد. البته فرض آیت اهللنظر آیت
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 گرفتن از کسی که حساب خمسی نداردضقر

 ،دهد و کالً اهل پرداخت وجوهات شرعی نیستنمیدانیم خمس میگرفتن از کسی که قرض

 1چه حکمی دارد؟

 داریمشک مالی که در تعلق خمس به آن  .1
 تقلید( مراجع) گرفتن از این مال اشکالی ندارد.قرض -

 خمسش پرداخت نشدهو تعلق گرفته خمس به آن داریم یقین  مالی که .2
 (مکارم آیت اهلل ، حضرت امام) ند.کتصرف  ،اندن دارد خمسش را ندادهیقیه کتواند در مالى انسان نمى -

 ( امام خامنه ای) گرفتن از این مال اشکالی ندارد.قرض -

 انی(سیست  اهللآیت) اشکالی ندارد. ،رنده مسلمان اثناعشرى باشدیده نباشد و گدهنخمسصاحب مال اگر  -

 2مالی که یقین به تعلق خمس و شک در پرداخت آن داریم. 3
 (امام خامنه ای) گرفتن از این مال اشکالی ندارد.قرض -

 3حکم معاطات در قرض؛ خواندن صیغه

 خواندن صیغه الزم است یا قرض معاطاتی صحی  است؟ ،آیا در صحت قرض

ن قصد یسی بدهد و او هم به همکت قرض به ینزی را بهیه اگر چکبل ؛غه بخوانندیست صیدر قرض الزم ن -
 (مکارمآیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل ،حضرت امام) ح است.یرد، صحیبگ

 4در صحت قرض قبض و اقباضبودن شرط

 ؟دادن شرط استلیگرفتن و تحولیتحو ،گیرندهقرض شدنو مالکآیا در صحت قرض 

جیز   ،ردیی گه وام مىک مالى راگیرنده قرض ؛ پسدادن شرط استلیگرفتن و تحولیدر صحت قرض، تحو -
 (سیستانی آیت اهلل، حضرت امام) شود.نمى کبعد از قبض، مال

                                                   
هیا، شیمارۀ اسیتفتا:    ظیم انقیالب، سیؤاالت نماینیدگی    ؛ سیستم میدیریت سیایت رهبیر مع   0191، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

111011. 

 ؛  111011ها، شمارۀ استفتا: . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1

 .1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

؛ ناصر مکیارم شییرازی،   0111، م1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 1، مل فی القرض، القو، کتاب الدّین و القرض تحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0
 .101011190استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری 
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  اهللآییت ) .کافی است ،قرار گیردگیرنده قرض در قرض، قبض و اقباض شرط است و همین که در دسترس -
 مکارم(

 1تصرف در صحت قرض بودنشرط

 است؟شرط صحت قرض گیرنده قرض کردنآیا تصرف

 (سیستانی آیت اهلل ،حضرت امام) شرط صحت قرض نیست.گیرنده قرض کردنتصرف -

حق دارد گیرنده قرض ،در صورت بقای عین مال، حتی کارمم آیت اهللاز نظر  ،با توجه به عنوان بعدی :نکته

رف را شیرط  تصی ایشان شود که میبرداشت بنابراین از این حکم چنین  ؛دادن خود آن عین خودداری کنداز پس

 دانند.نمی

 2دهندهقرض ۀبودن عین ما  قرضی و مطالبباقی

آن  باۀ صاحب ما  حق مطالآیا  ،موجود باشدگیرنده قرض در صورتی که عین ما  قرضی نزد

 را دارد؟

ار آن کست بدهیند، واجب نکمال آن را مطالبه  ن نرفته باشد و صاحبِیاز ب ،رده استکه قرض کاگر مالی  -
 (سیستانی  اهللآیت، حضرت امام) رد.یتواند نپذار میکطلب ،ار بخواهد آن را بدهدکر بدهاگ .را بدهد

 (مکارم آیت اهلل) احتیاط مستحب دادن همان مال است. -

 3بودن عقد قرضالزم ؛فسخ عقد قرض
 حق فسخ قرض را دارند؟گیرنده قرض یادهنده قرض آیا آیا قرض عقد الزم است یا جایز؟

ندارد  ،اگر موجود باشد ،شده رادادهن قرضیدهنده حق فسخ آن و رجوع به ع؛ پس واماست قرض عقد الزم -
 (حضرت امام) 0.ها نداردمىین را در قیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عیگو وام

حیق فسیخ آن را ندارنید تیا بیا ایین فسیخ عیین         گیرنیده  قیرض  یادهنده قرض الزم است و یقرض عقد -
 (سیستانی اهللآیت) برگردد.دهنده قرض به ،بودنرت باقیشده در صودادهقرض

                                                   
توضییح  هاشیمی،  ؛ سیدمحمدحسین بنیی  0111، م101، ص1، جمنهاج الصیالحین ؛ سیدعلی سیستانی، 1، کتاب القرض، متحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

 .1111، مسائل مراجعالم

؛ ناصیر مکیارم   1101، متوضیح المسائل؛ سیدعلی سیستانی، 00، م100، ص، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرض1، جتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1
 ؛  0901م توضیح المسائل،شیرازی، 

 .0119، م1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 1، مفی القرض، القول ، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

اش پس بدهد و قرض را فسیخ کنید. در اینجیا چنیین     خواهد گوسفند را به صاحب قبلی. مثالً فردی گوسفندی قرض گرفته بوده و االن پشیمان شده و می0
کینم؛  اصالً فسخ نمیی »گیرنده بگوید: به گرفتن قیمت راضی شود؛ حتی اگر قرضتواند این فسخ را نپذیرد و فقط دهنده میحقی برای او نیست؛ لذا قرض

تواند از پذیرش این گوسفند امتنیاع کنید و   دهنده میدر اینجا هم قرض« عنوان ادای دینت بپذیر.اما این گوسفند را که همان است که قرض دادی، بیا به
 فقط به گرفتن قیمت راضی شود.
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 قرض مثلی و قیمینوع کاال در مطالبه و پرداخت  ۀنحو
 مثلی و قیمی به چه نحو باید باشد؟ یهاهریک از قرضنوع کاال در پرداخت مطالبه و 

 :استمطالبه و پرداخت قرض مثلی و قیمی از این قرار  ۀنحو

 هادر مثلی .الف

 1داخت مثلپر. 1
تغییرنکاردن  کناد و آیاا   میآیا پرداخت مثل آن کفایت  ،شده مثلی باشدگرفتهاگر ما  قرض

 کردن پرداخت مثل شرط است؟یا رضایت طرفین در کفایت قیمت

هرچند قیمیت آن تغیییر کیرده     ؛پرداخت آن به پرداختن مثل آن است ،شده اگر مثلى باشدگرفتهمال قرض -
 (سیستانی آیت اهلل، حضرت امام) .نیسته متوقف بر رضایت دو طرف کاست  ىین همان وفایا .باشد

طرح اسیت  تورم و کاهش ارزش پول در آن م ةبحث محاسب ،شده پول باشدگرفتهاگر مال مثلی قرض نکته:

 شود.میمطرح « شده برای خالصی از ربا در قرضمطرح هایبررسی راه» عنوانِکه در 

 2اتگری در مثلییا جنس دیپرداخت قیمت  .2
 ؟کندمیپرداخت قیمت آن کفایت آیا  ،شده مثلی باشدگرفتهاگر ما  قرض

 (سیستانی آیت اهلل ، امام خامنه ای، امامحضرت ) رضایت طرفین. مگر با ؛کافی نیست خیر، -

 روز قیمت ،صورت این غیر در .است توافق تابع ،شود توافق مشخصی روز قیمت بر اگر فرض این در :نکته

 (ای خامنه امام) .است مالک دین دادنسپ

 هادر قیمی .ب

 3هادر قیمیپرداخت قیمت کفایت  .1
 ؟کندمیآیا پرداخت قیمت آن کفایت  ،اشداگر آنچه قرض گرفته شده قیمی ب

 تقلید( مراجع) نیست.هم شرط کافی است و رضایت طرفین  بله، -

                                                   
 1101، متوضیح المسائل؛ سیدعلی سیستانی، 00و  1، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرض1ج تحریر الوسیلة،، اهلل خمینی. سیدروح0

ای، ؛ سیدعلی خامنه1101، متوضیح المسائل؛ سیدعلی سیستانی، 00و  1، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرض1ج تحریر الوسیلة،اهلل خمینی، . سیدروح1
 .111011111ها، کد پیگیری ؛ سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0111، سة االستفتاءاتاجوب

؛ 0101، م1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   00و  1م، 119، ص، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرض1ج تحریر الوسیلة،اهلل خمینی، . سیدروح1
 1101، موضیح المسائلتسیدعلی سیستانی، 
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 1معیار در قیمت .2
مصالحه  ،متین دو قیمستحب در مقدار تفاوت ب اطیاحتاگرچه  ؛استگرفتن و قبض وقت وام متِیق ،مالک -

 ( حضرت امام) دادن است.تیو رضا

 سیستانی( آیت اهلل) .قرض را بدهداگر آنچه قرض کرده است قیمی باشد، مانند گوسفند، باید قیمت روز  -

 3قهری در پرداخت دیون 2تهاتر
 شود؟میساقط نحو تهاتر قهری دیون بین دو فرد در چه صورت به

ن از نظیر جینس   یدو د .0 :استچند شرط الزم  ،ن استیطرف ةه در ذمکن یبرای تحقق تهاتر قهری دو د -
 ؛مثل هم باشنددو طرف  ،ن در موعد مقرر آنیدر ادای د نداشتنو تمکن داشتننکاز نظر تم .1؛ ی باشدیک
در صورتی تهیاتر قهیری در    ،متفاوت است هااما اگر مدت ؛ی باشدیک ،ن مقرر شدهیه برای دو دکمدتی  .1

نیی  یر افتید تیا زمیان ادای د   یبیه تیأخ   ،تر اسیت یکه اجلش نزدکنی یه پرداخت دکشود مین جاری یدو د
 (سیستانی  اهللآیت) ه اجلش دورتر است.کفرابرسد 

دو آیید و عبیارت اسیت از سیقوط متقابیل دییون       میتهاتر یکی از اسباب سقوط دیون و تعهدات به شمار  -
  اهللآییت ) .مانید میباقی  ،مازاد دینی که بیشتر بوده است ،اگر دیون متفاوت باشد .شخص در برابر یکدیگر

 مکارم(

 4نیپرداخت ما  حرام براى اداى د
 ن چه حکمى دارد؟یپرداخت ما  حرام براى اداى د

 (امام خامنه ای) .اهد شدنخو یبدهکار با آن بر ةو ذم شودحقق نمىمگر یدفرد ن با پرداخت مال یاداى د -

 5حکم ربادادن و رباگرفتن

 ربادادن و رباگرفتن از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

 مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل ، حضرت امام) رباگرفتن حرام است. وربادادن  -

                                                   
؛ سییدعلی  0101، م1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   1م، 119، ص، القول فی القیرض ، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

 .1101، متوضیح المسائلسیستانی، 

سبب تقابل دو مال متحد در جنس و وصف. در واقع، تهیاتر ایفیاى دو دیین    به . تهاتر عبارت است از سقوط دیون دو بدهکار به یکدیگر و برائت ذمة هریک1
به شمار سبب تقابل آن دوست. از تهاتر به تقاص قهرى نیز تعبیر شده است. تفاوت تقاص با تهاتر این است که تقاص امرى اختیارى و از افعال قصدى به
 (.111، ص1، جبیت؟عهم؟فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلف است )رود؛ ولى تهاتر از احکام شرعى و غیرمنوط به قصد مکلمى

 .9101001101 ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری101، س101، ص0، جاستفتائات. سیدعلی سیستانی، 1

 .0110، ساجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه0

 .1110، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1
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 1اشخاص و عناوین بارۀحکم ربا در

 ثابت است؟کسان یطور به ،قی و حقوقییاشخاص حق ۀا حرمت ربا برای همیآ

 (امام خامنه ای ، امامحضرت ) کسان ثابت است.یطور به بله، -
 (مکارم  اهللآیت) ه نشود.شتگذافرقى  هاایناحتیاط واجب این است که میان  -

 2معیار در شروط جایز و حرام در قرض

 در قرض چیست؟و حرام معیار در شروط جایز 

شرط جایز است باشد،  شمصلحتبه ه کنیولو ا ،باشدندهنده قرض ه در آن نفعکزى یهر شرط جا ،در قرض -
 (حضرت امام) شود.

کردنش جیایز  شدن، در ضمن قرض ثابت باشد، شرطهر شرطی که ارزش مالی داشته باشد ولی بدون بیان -
شیدن در ضیمن   است؛ در نتیجه، شروطی که ارزش مالی ندارد یا شروطی که مالی است ولی بیدون بییان  

گیرنده زکیات واجیب میال خیودش را بدهید،      شرط اینکه قرضست، مثل قرض، بهقرض، ثابت و الزامی ا
 اشکالی ندارند. )آیت اهلل سیستانی(

 (مکارم اهللآیت) رباست. ،بشود (دهندهقرض) هر شرطی که موجب جلب منفعت برای خود صاحب مال -

 3در قرض اضماری() پنهانی ربویشرط 

 ؟و چه حکمی دارد در قرض چیست اضماری() پنهانیشرط ربوی 

ر کی امیا بیه زبیان و در لفیظ ذ     ،شیود یه عقد قرض مبنی بر آن واقع می کشرط ربوی پنهانی یعنی شرطی  -
ه کطورى به ؛ت و باطن داشته باشندیا آن را در نیرده باشند کشرط  حاًیصر آن را ،قبل از عقدچه  ؛شودینم

حضیرت  ) .اسیت حیرام   ،گیرنده هر دورضدهنده و قاین نوع شرط برای قرض .ه واقع شودیقرض بر آن پا
 سیستانی( آیت اهلل، امام

 ،بیا همیان توضییحی کیه گذشیت      ،لذا بحث شرط پنهانی ؛اندفقها حرمت شرط زیاده را مطلق آورده نکته:

 ذکرشده از باب تصریح ایشان بیان شد. طالبمورداتفاق تمامی فقهاست و م

                                                   
؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، حکم ربیا در  011، س011، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، ؛ سیدروح0110، ساجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه0

 های متفاوت.شخصیت

، 101، ص1، جمنهیاج الصیالحین  سییدعلی سیسیتانی،   ؛ 01، م100، ص، القیول فیی القیرض   ، کتاب الدّین و القیرض 1ج تحریر الوسیلة،اهلل خمینی، . سیدروح1
 گذاشتن در قرض.؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، شرط0101م

 .0100، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 9، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1



45 

 شروط غیرجایز و ربوی در قرض

 در قرض مجازشروط غیر ؛در قرضربوی  ۀادیاقسام ز

 را بیان کنید؟ هاآنربوی و حکم  ۀاقسام مختلف زیاد

ن یبی  ،ادییی کیردن ز شود و در حرمت شیرط یقرض ربوی م ،ندرا شرط کاده در قرض یدهنده زهرگاه قرض

 از:است  این اقسام عبارت 0.ستیاقسام آن فرقی ن

 2نییع یادیالف. ز

  مراجیع ) ر آن.یی چیه عیددی و چیه غ    و چه وزنی باشید  ؛و حرام است کردن زیادی عینی در قرض رباشرط -
 تقلید(

شرط پرداخت خمس دادن بهاز: قرضاست  در میان مردم عبارت یرایج برای این نوع زیاد هایبرخی از مثال

شیرط  دادن بهقرض 0،که بیشتر از اصل قرض است آنشرط پرداخت اقساط قرض به 1،گیرندهقرضاز سوی آن 

 1.گیرندهقرضاز سوی کار خاصی  هایت هزینهپرداخ

 ۶عملی یادیب. ز

انجیام  کیاری  بیرای او   ،ار عالوه بر پرداخت قیرض کند بدهکشرط دهنده قرض زیادی عملی این است که -
به دیگری صدهزار تومان پول قرض دهید و  دهنده قرض مثل اینکه ؛این نوع زیادی ربا و حرام است .دهد

 تقلید( مراجع) من را مجانی تعمیر کنی.شرط کند که باید ماشین 

گرفتن  مثل شرطِ ؛ربا و حرام است ،این نوع زیادی اگر عرفاً ارزش مالی داشته باشد 1:زیادی عمل عبادی نکته:

اما اگر عمل عرفاً ارزش میالی نداشیته باشید و صیرفاً     دهنده. قرضدور قرآن برای اموات  یکختم ا یقضا  ۀروز

ییا بیرای     شرط اینکه برای او دعا کندمثل اینکه به شخصی قرض دهد به نیست؛ربا  ،دارزش اخروی داشته باش

 سیستانی( آیت اهلل).حمدوسوره بخواند یکپدرش 

                                                   
 اند.اند یا قبول نکردهبرخی اقسام را یا متذکر نشده . البته برخی از فقها0

 .1111، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

 .11س، 190، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1

 .0010، س111، ص0)فارسى(، ج جامع المسائل. محمد فاضل لنکرانی، 0

 .0119س اجوبة االستفتاءات،ای، . سیدعلی خامنه1

 .1111، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

؛ ناصیر  0101، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 110191ها، شمارۀ استفتا: . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 شرط تعلیم قرآن در قبال قرض.مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، 

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=null&mid=1695
http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=null&mid=1695
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مثیل شیرط قرائیت ییک      ،ارزش میالی نیدارد   در حیالتی کیه عرفیاً    ،اگر در قرض شرط زیادی عملی شود -
 (خامنه ایامام ) ربا و حرام است. ،دهندهحمدوسوره برای اموات قرض

بیه   ،دهم کیه تیو نییز در مقابیل    شرطى به تو قرض مىبه» :اگر کسى پولى به دیگرى قرض دهد و بگوید -
 مکارم(  اهللآیت) .احتیاط در ترک چنین شرطى است ،«فرزندان من قرآن تعلیم دهى

 1تر و...تحویل جنس نوتر یا مرغوب؛ صفتی یادیج. ز

 تقلید( مراجع) است.ربا و حرام  ،شرط زیادی صفتی در قرض -
حلقیه،  ) شرط تحویل طیالی سیاخته  سته بهکا شیدادن طالی مستعمل صفتی: قرض یچند مثال برای زیاد

 شرط گرفتن برنج مرغوب.وب بهیا معیدادن برنج نامرغوب قرض 1،النگو و...(

 3ا منفعتیانتفاع  یادید. ز

 سیستانی( آیت اهلل و حضرت امام) شرط زیادی انتفاع و منفعت در قرض حرام است. -
 چند مثال برای زیادی انتفاع و منفعت:

شرط استفاده از  همان قرض است و ،شودمیخانه داده ه به صاحبکرا پولی یز ؛رهن خالص منزل رباست .0

 و ربوی است؛ یشرط زیاد ،منزل

 رباست؛ یین رهنی و گرویشرط انتفاع از عقرض به .1

 0؛متر رباستک بهایمنزل به ۀشرط اجارقرض به .1

نییز ربیا محسیوب     ه باشید یی عاردهنیده  قرض دست ه ماشین طرف مقابل برای مدتیکنیشرط اقرض به .0

 .شودمی

 میکح یادیز .ه

امیا از نظیر    ؛آیید گذاری این زیادی به زیادی حکمی این است که در عرف مردم، زیادی به حساب نمینامدلیل 

 ز این قرار است:آن ا هایبرخی از مثال .زیادی است ،فقهی

 1شرط قرضقرض به .1

                                                   
، ، القیول فیی القیرض   ، کتیاب الیدّین و القیرض   1؛ جتحرییر الوسییلة  اهلل خمینی، ؛ سیدروح1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

 .0901م توضیح المسائل،؛ ناصر مکارم شیرازی، 0101، م101، ص1، جنمنهاج الصالحی؛ سیدعلی سیستانی، 9، م119ص

 .1111، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

 .0101، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 9، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

 «(.شرط قرض در ضمن اجاره»سیستانی )نک: عنوان  اهللغیر از آیتدانند؛ بهشرط قرض را جایز میها اجاره به. مشهور فق0
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 و امام خامنه ای) ربا و حرام است. ،شرط اینکه او نیز بعد از مدتی به ما قرض بدهددادن به دیگری بهقرض -
 سیستانی( آیت اهلل

میدت بیه صیاحب     گذاشته شود به این شرط که بعد از چند الحسنهقرضاگر پول در بانک یا صندوق  نکته:

 شرط قرض و رباست.قرض به ،شودحساب قرض داده 

 1شرط وام در بانک گذاشته استتکلیف کسی که پول را به

 چه تکلیفی دارد؟ ،شرط وام در بانک گذاشته استکسی که پو  را به

 یان وام باشد نه صاحبان صندوق، اشکالیر متقاضیشتر به سایب التِیتسه یاعطا یبرا ،هرگاه شرط مذکور -

 رم(مکا  اهللآیت) .ندارد

 3شرط انسداد حسابقرض به .2

ون تومیان قیرض   یلیمپنج کا بانیاعتباری مالی ةمثالً مؤسس .شرط انسداد حساب ربا و حرام استقرض به -
ه قبالً کسیستانی:   اهللآیت) ون تومانیلیمیکبه مبلغ گیرنده قرض ه موجودی حسابکنایشرط به ؛دهدمی

ش را تیا  یرنده حق برداشت از حساب خیو یگمؤسسه مسدود باشد و واما ی کنفع بانبه ،رده(کافتتاح حساب 
 سیستانی(  اهللآیت،  حضرت امام) ن قسط قرضش نداشته باشد.یپرداخت آخر

 شرط انسداد حساب چه حکمی دارد؟قرض به

مبلغیی در  گیرنیده  قیرض  باشید کیه  مشیروط  دادن صندوق به این اگر قرض 0(امام خامنه ای) .جایز نیست -
 1(امام خامنه ای) حرام است. این شرط در حکم ربا و شرعاً ،شته باشداق گذصندو

به  ،منافعی داشته باشد ،اندولی چنانچه مقداری که نگه داشته ؛شدن اشکالی نداردشرط بلوکهدریافت وام به -
 مکارم(  اهللآیت) گیرنده تعلق دارد.وام

 شروط در قرضبرخی از جواز یا عدمبررسی جواز 

 سفته کفالت یا چک و ،رهن ،شرط ضامن. 1
 1سفته در ضمن قرض جایز است؟ کفالت یا چک و ،رهن ،آیا شرط ضامن

                                                                                                                                                     
 .110، س119، ص0، جاستفتائات؛ سیدعلی سیستانی، 0111، س0111، س011، صاجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه0

 .9101001101 ری.  ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگی1

؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، 110، س119، ص0، جاستفتائات؛ سیدعلی سیستانی، 11، س191، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1
 .9100101111کد رهگیری 

 .111111191ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0

گیذارم و صیندوق تقریبیاً    میلیون تومیان پیول در صیندوق میی    دهد:من دهالحسنه است که بدین صورت وام میعرض ادب، یک صندوق با عنوان قرض . با1
سیاط نیزد   میلیون تومان( تا پایان اقدهد. اصل مال )دهمیلیون تومان وام میکند، مبلغ بیستبالفاصله با فاصلة حدود یک ماه که صرف امور اداری وام می

 (.119191ها، شمارۀ استفتا: دادن ربوی است؟ )سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگیماند. آیا این شیوۀ وامصندوق می
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 یا ن مرهونه،یبردن از عشرعی بکند بدون انتفاع افت رهن و گروِیشرط در در ضمن قرضدهنده قرض اگر -
آیت ، حضرت امام) دارد.، این شروط اشکالی نکند(یا شرطِ دادن چک یا سفته  1یا شرط کفالتشرط ضامن 

 سیستانی( اهلل

 شرط زمانی .2
 3گرفتن قرض زمان مشخصی را شرط کرد؟توان برای پسمیآیا 

شیرط  دهیم بیه  میی من به شما قرض » :بگویددهنده قرض به این معنا که مثالًاشکالی ندارد؛ شرط زمانی  -
 (مکارمآیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل ،حضرت امام) «اینکه یک ماه دیگر طلبم را به من ادا کنی.

آمیده  « شیدن میدت آن  و پرداخت آن پیش از تمیام  مؤجلطلب  ةمطالب» تفصیل این بحث در عنوان نکته:

 است.

 . شرط مکانی3
 4توان در ضمن قرض شرط کرد که قرض در مکان خاصی پرداخت شود؟میآیا 

گیرنده قرض ن قرض شرط کند کهدر ضمدهنده قرض به این معنا که ؛در قرض اشکالی نداردشرط مکانی  -
 سیستانی( آیت اهلل ،حضرت امام) .بدهی را در مکان خاصی پس دهد

 مطرح شد.« مکان پرداخت قرض» ل در عنوانیفصتاین بحث به نکته:

 ها. شرط پرداخت قرض از جنس دیگر در مثلی4
آیاا   ،صاحی  اسات؟ در صاورت صاحت     هاا آیا شرط پرداخت قرض از جنس دیگر در مثلی

 5بیشتربودن قیمت آن جنس اشکالی ندارد؟

ن شرط بر او یا .ر جنس آن بدهدیند از غکرنده شرط یگبر قرضدهنده قرض هکز است یدر قرض مثلى جا -
مت یاز آنچه قرض گرفته، ق ،ا آنچه بر او شرط شدهیمت مساوى باشد یه هر دو در قکشرطى به ؛الزم است

 سیستانی( هللآیت ا ،حضرت امام) .مترى داشته باشدک

                                                                                                                                                     
، 111، ص1، جنمنهیاج الصیالحی  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   01، م100، ص، القیول فیی القیرض   ، کتاب الدّین و القیرض 1ج تحریر الوسیلة،اهلل خمینی، . سیدروح0

 .0110م

توضییح   گویند )سیدعلی سیسیتانی، می« کفیل». کفالت آن است که انسان متعهد شود هروقت طلبکار بدهکار را خواست، او را حاضر کند. به شخص متعهد 1
 (.1100، مالمسائل

 .1111و  1110، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

، 111، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سیدعلی سیستانی، 01و  01، م100، ص، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرض1ج یر الوسیلة،تحراهلل خمینی، . سیدروح0
 . 0110تا  0111م

، 111، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   01، م100، ص، القیول فیی القیرض   ، کتاب الدّین و القیرض 1ج تحریر الوسیلة،اهلل خمینی، . سیدروح1
 ؛.0111م
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 .شرط تخصیص قرض به افراد خاص5
 االجراست؟صحی  و الزم ،خاص ییافتن قرض به افراد یا نهادهایآیا شرط اختصاص

 :گویدمیدهنده قرض مثالً .تخصیص قرض به افراد خاص اشکال ندارد شرط ،طبق قواعد کلی باب قرض -
 .«عادل باشد یا طلبه یا سیدگیرنده قرض شرط اینکهدهم بهمیمن قرض »

 1. شرط مصرف قرض در کار معینی۶
 مشخصی مصرف شود؟ کارتواند شرط کند که قرض در میدهنده قرض آیا

 ،وام را در مصیارف مشخصیی  گیرنده قرض شرط کند کهدهنده قرض مثالً ؛شرط مصرف معین جایز است -
 االتبیاع اسیت.  ن شرط واجیب صرف کند و ای ،ل علم یا درمان بیماری یا ازدواج یا خرید ماشینیمثل تحص

 (امام خامنه ای)

 مکارم(  اهللآیت) .باید مطابق آن عمل شود ،شده است الحسنهقرضچنانچه شرط خاصی در اعطای وجه  -

 شدهنکردن قرض در کار شرطمصرف

مصرف  ،از آنچه شرط شده ریغ یگریدجای توان وام را در میان بانک، یمتصد ۀا با اجازیآ

 2کرد؟

در ایین   .است و متصدی اختیار تغییر اجازه در مصیرف وام را دارد  الحسنهقرضگاهی وام  :دارددو صورت  -
گیرند، در اینجا باید تحت عقود شرعی باشد و میاست که سود  هاییواماز ولی هرگاه  .صورت اشکال ندارد

  اهللآییت ) د کننید. منعقی  ایجدید، عقد شرعی تیازه  مصرف مگر اینکه در ؛توان از آن عقود تخلف کردنمی
 مکارم(

 3هایی که عرفاً ارزش مالی ندارد.شرط۷
گاری  یه صدهزار توماان باه د  کنیمثل اجایز است؛  ،ارزش مالی ندارد که عرفاً هاییشرطآیا 

 ؟ندکگری دعا یا دیه برای او کنایشرط دهد بهمیقرض 

 0(مکارمآیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل) .جایز استبله،  -

                                                   
 .9101011111 ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری0191، ساجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه0

 . ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، امور بانکی، مصرف وام برخالف قرارداد، اجازۀ متصدی بانک در صرف وام برخالف قرارداد.1

 ؛ ناصییر مکیارم شییرازی، اسیتفتای شخصییی از سیایت، کید رهگییری      0110، م110و ص 0101، م101، ص1، جمنهیاج الصیالحین  سیسیتانی،   . سییدعلی 1

9101011111. 

 «.زیادی عملی»و « انواع زیادی ربوی». برای تفصیل این شرط، نک: بحث 0
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 1گیرندهقرضبر ام واجبات یا ترک محرمات . شرط انج۸

انجاام آن واجاب   گیرناده  قارض نی که بر یانجام واجبات عترک محرمات الهی یا شرط آیا 

شرط اینکه نماز صبحش دهد بهمیبه فرزندش قرض دهنده قرض مثالً ؟استصحی   ،است

شارط  دهام باه  یمشرط کند به تو قرض دهنده قرض ، یا مثالًرا بخواند و نمازش قضا نشود

 ؟اینکه غیبت نکنی یا دروغ نگویی یا ربا نخوری
همچنین رعایت مستحبات و .داشته باشددهنده قرض خود منفعتی برای هرچند ؛چنین شرطی بالمانع است -

 سیستانی( آیت اهلل) .شودمیملحق  ثالترک مکروهات هم به این دو م

 شرط بازکردن حساب و عضویتقرض به. ۹
 2زکردن حساب و عضویت در صندوق و... چه حکمی دارد؟شرط باقرض به

 مکارم(  اهللآیت) اشکالی ندارد. -

مشروط انداز در صندوق توان به بازکردن حساب پسمیآیا پرداخت وام یا ضمانت آن را 

 کرد؟

 حضرت امام() ندارد. اشکالی ،شودنمیدهنده اگر موجب نفعی برای وام -
مخیتص  ن امر برگردد که اعطاى وام بیه آن اشیخاص   یصندوق اگر به ا انداز درشرط بازکردن حساب پس -

نکیه  ینده مشروط است بیه ا یگرفتن از صندوق در آن برگردد که وامیولى اگر به ا ؛، بدون اشکال استشود
 .استن شرط منفعت حکمى در قرض است که باطل یمتقاضى وام قبالً مبلغى پول در بانک گذاشته باشد، ا

 (یامام خامنه ا)

 . مستثنیات ربا1۱

 ربا بین پدر و فرزند .1. 1۱

 3آیا رباگرفتن پدر و فرزند جایز است؟

امیام خامنیه   ، حضرت امام) .ا دختریفرق ندارد فرزند، پسر باشد  .رندیگر ربا بگیدیکتوانند از پدر و فرزند می -
 ست.اما ربا بین مادر و فرزند جایز نی مکارم(آیت اهلل سیستانی،  آیت اهلل ، ای

 ربا بین پدربزرگ و نوه. 2. 1۱

 1چه حکمی دارد؟ او ۀپرداخت و دریافت ربا بین پدربزرگ و نو

                                                   
 .0101، م111، ص1، جمنهاج الصالحین. سیدعلی سیستانی، 0

؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای 0111، ساجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه1111، س101، کتاب دین و قرض، ص1، جاستفتائاتمینی، اهلل خ. سیدروح1
 .9101011111 شخصی از سایت، کد رهگیری

 .0110، ساجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1
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 احتیاط در اکتفا به فرزند است. )امام خامنه ای( -
 (سیستانی  اهللآیت) ز است.ین پدربزرگ و نوه جایربا ب -

 (مکارم آیت اهلل) جایز نیست. -

 ربا بین زن و شوهر .3. 1۱

 2و شوهر جایز است؟ آیا رباگرفتن زن

سیسیتانی،   آییت اهلل  ،امام خامنه ای ،حضرت امام) پرداخت و دریافت ربا بین شوهر و همسر اشکالی ندارد. -
 مکارم(آیت اهلل 

 3ربا بین زن و شوهر در ازدواج موقت. 4. 1۱

 ( سیستانی آیت اهلل) ست.ین عقد دائم و موقت نیفرقی ب ،در جواز ربا بین زن و شوهر -

 مکارم(  اهللآیت) .اما در عقد موقت حرام است ؛اشکالی ندارد ،اندزن و شوهری که عقد دائم خوانده ربا بین -

 ماندن ربای قرضی بین زن و شوهر بعد از طالقباقی

اگر بین زن و شوهری قرض ربوی منعقد شود و سپس از هم جدا شوند ولای قارارداد ایان    

 4این قرض ربوی صحی  است؟ قرض همچنان ادامه داشته باشد، آیا همچنان
 مکارم(  اهللآیت) .پرداخت اقساط آن مانعی ندارد ،در صورتی که قرض را تحویل گرفته -

 نه عکس آنو  رباگرفتن مسلمان از کافر .5. 1۱

 کفار غیرذمی ؛کفاری که در پناه اسالم نیستند

 5چه حکمی دارد؟ ،ستندیه در پناه اسالم نکمسلمان از کفاری  گرفتنربا

 سیستانی(آیت اهلل  ،مکارم آیت اهلل و امام خامنه ای و امام حضرت) جایز است. -

 کفار ذمی؛ کفاری که در پناه اسالم هستند

 1چه حکمی دارد؟ ،ستندهه در پناه اسالم کمسلمان از کفاری  گرفتنربا

                                                                                                                                                     
هیا، شیمارۀ   ، احکام معامالت، محدودۀ استثنای ربا؛ سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگیاستفتائات جدیدای، سایت، . سیدعلی خامنه0

 .9010011011؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات خصوصی حرم، کد 111، م11، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 111111استفتا: 

 .0110، ساجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

 
 .9101011101 ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری111، م11، ص1، جمنهاج الصالحین.  سیدعلی سیستانی، 1

 .9101011101 سایت، کد رهگیری. ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از 0

 .0110، ساجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1
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که مسیلمان از   صورت کلی حرام است؛ غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین رباییربا به -
 گیرد. )امام خامنه ای(کافر غیرذمی می

عت او یاگر ربادادن در شر ،البته پس از انجام معامله .حرام است ،ستاه در پناه اسالم کافرى کربا با  ةمعامل -
 1(سیستانی آیت اهلل) رد.یادى را بگیتواند از او زز باشد، مىیجا

 غیراسالمی هایبانک ازرباگرفتن 

 کفار غیرذمی( را دارد.) حکم عنوان قبلیاین مسئله  -

 کشورهای غیراسالمی هایربادادن مسلمان به کافر یا بانک

در صاورت   کشورهای غیراساالمی چاه حکمای دارد؟    هایربادادن مسلمان به کافر یا بانک

 3کنید؟میغیراسالمی پیشنهاد  هایچه راهی برای گرفتن وام از بانک نبودن،زیجا

اسالمی و  هایفرقی بین بانک .اصل قرض صحیح استاگرچه  ؛دادن سود حرام است گرفتن با قصدقرض -
 حضرت امام() غیراسالمی از این جهت نیست.

ها خصوصیی باشید و   است، چه این بانکمتعلق شان به غیرمسلمانان هایی که سرمایهگرفتن از بانکقرض -
بیرای رهیایی از آن، میال را بیدون نییت       توانمی .شرط پرداخت سود، حرام استچه دولتی یا مشترک، به
اصیل   هیا آنهرچند بداند که  ؛در آن تصرف کرد و نیازی به اذن حاکم شرع نیستو قرض از بانک گرفت 

 (سیستانی  اهللآیت) مال و سود را از او خواهند گرفت.
نگرفتن وام مگر در صورت ضرورت که  ؛غیراسالمى مجاز نیست هایحکومت هایربادادن به کفار و بانک -

 (مکارم  اهللآیت) گونه کشورها شود.باعث عسروحرج یا ضعف و ذلت مسلمین در آن هاآناز 

 بودن مستثنیات ربای معاملی و قرضییکسان. ۶. 1۱

پدر بین  ،مسلم با کافربین  ،زوج و زوجهبین است:  در باب حرمت ربا استثنا شدهصورت چند 

 4شود؟مییا شامل ربای قرضی هم است  ایملهختص ربای معااین حکم مآیا  .و پسر

 حضرت امام() استثنا در ربای قرضی هم ثابت است. -
 سیستانی(  اهللآیت) بین ربای معاملی و ربای قرضی فرقی نیست. ،در مستثنیات ربا   -

 بودن مستثنیات رباتکلیفی یا وضعی .۷. 1۱

                                                                                                                                                     
 اجوبیة ای، ؛ سییدعلی خامنیه  111، م11، ص1، جمنهیاج الصیالحین  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

 .0110س االستفتاءات،

شیده،  ه به قید بیان. نکتة درخور توجه در این مسئله این است که اصل معاملة ربوی در این حالت حرام است؛ ولی اگر کسی این کار حرام را انجام داد، با توج1
 شود.مالک زیادی می

؛ ناصیر مکیارم شییرازی، سیایت،     1110، متوضیح المسیائل ی سیستانی، ؛ سیدعل1100، س100، کتاب دین و قرض، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1
 استفتائات، گرفتن و دادن ربا به کفار.

 .111، م11، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 1111، س110با، صر ، کتاب بیع1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح0
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کاه  آن مقادار زیاادی   آیا  ،از فرزند درمثل رباگرفتن پ ،ازه داده شده استکه ربا اججایی در 

پارداختن  نشود و رباگیرنده با میباعث ایجاد حکم تکلیفی فقط آور است یا دین ،شرط شده

 1ولی دینی ندارد؟ کند،میگناه فقط  ی،زیاد

 مکارم(  اهللآیت) عمل کنند. ،مدیون است و باید طبق قراردادی که دارند -

 رندهیگفع قرضنبه یادیردن تخفیف یا زک. شرط11

 2جایز است؟گیرنده قرض نفعدر قرض به یکردن زیادآیا شرط

 سیستانی( آیت اهلل ،حضرت امام) الی ندارد.کاش گیرندهنفع قرضبه یادیشرط ز -

 آید.میبعد  ةمسئلدر  ،نفع شخص ثالث استبهشرط  جایی کهحکم  نکته:

 نفع شخص ثالثبه یکردن زیاد. شرط12
در قارض   ،نفع شخص ثالث استبلکه به ،ندارددهنده قرض سودی برایآیا شرطی که هیچ 

 3؟استجایز 

میثالً اگیر    .ر اویی ا به غیدهنده برگردد به قرض یادیه زکست یفرقی ن ،در قرض یدر حرمت اشتراط زیاد -
 ،ر صدقه دهیی یهزار تومان به فقه دهکنیشرط ادهم بهمیصدهزار تومان به تو قرض »د: یدهنده بگوقرض

ن است اگر بیر او شیرط   یهمچن .ستیز نیجا ،«نیکصرف  ؟ع؟نیحسامام ةا جلسیا هزار تومان در مسجد ی
هزینة ه کانجام دهد ی یارهاکا مانند آن یند کا سوگواری برپا یا مجلس عزاداری یند کند مسجدی را آباد ک

 (سیستانی آیت اهلل) مالی دارد.
چون در واقع  ؛جایز نیستاست، چنین شرطی  مربوط دهنده قرضبه که برگردد چنانچه منفعت به کسانی  -

بلکیه   ،نداشیته باشید  نفعی دهنده برای قرض یشرط زیاداگر ولی ؛ استدهنده قرض نوعی رسیدن نفع به
 شود و جایز نیست.وگرنه ربا محسوب می ؛طلبد، اشکالى نداردخیریه یا مانند آن مى ةمنفعتى را براى مؤسس

 مکارم(  اهللآیت)

یکادیگر   دو اساتفتا باا   در این زمینه دو استفتا در دست داریم که هار  امام خامنه ایاز  -

دهنده قرض آیا شرطی که هیچ سودی برای. 1 سؤا  شده است و منتظر پاسخ هستیم:

 جیایز نیسیت.   ؟اسات در قرض جایز  ،شخص ثالث است رایبلکه منفعت مالی آن ب ،ندارد

خیرییه   ةبلکه منفعتى را براى مؤسس ،نداشته باشدنفعی دهنده رای قرضاگر ب یشرط زیاد (امام خامنه ای)
 (امام خامنه ای) شود و جایز نیست.وگرنه ربا محسوب می ؛طلبد، اشکالى نداردیا مانند آن مى

                                                   
 9100001101گیری . ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد ره0

 .0101، م109، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 01، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

؛ 0101، م101، ص1، جینمنهیاج الصیالح  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   000011ها، شیمارۀ اسیتفتا:   . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 .9100101111گذاشتن در قرض؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری مکارم، سایت، استفتائات، شرط
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 هاو صندوق اعتباریمالی هایهها و مؤسسکز بانیجوا. 13
توسط برندگان جوایز ند و دریافت دار الحسنهقرضها به افرادی که حساب بانک دادنهجایز

 1؟چه حکمی دارد

هیا صیرفاً بیرای    کشی مشروط نکیرده باشیند و بانیک   گذاری را به قرعهگذاران سپردهدر صورتی که سپرده -
گذاری و تشویق دیگران به گشودن حساب چنین کرده باشند، این کیار جیایز   تشویق آنان و افزایش سپرده

ها دولتی ییا مشیترک باشیند، بایید     برندگان جایز است؛ ولی اگر آن بانک است و گرفتن جوایز نیز از سوی
ها از حاکم شرع اجازه گرفت. در صورتی که بانک خصوصی باشد، گرفتن جایزه برای قبض و تصرف در آن

گذاری خود را در گذاران سپردهو تصرف در آن جایز است و به اذن حاکم شرع نیازی نیست؛ لکن اگر سپرده
کشی مشروط کرده باشند و بانک در پی اجرای این شرط، دست بیه  د قرض یا مانند آن، به قرعهضمن عق

کشی بزند، این کار جایز نیست. همچنین گرفتن جایزه از سوی کسی که قرعه به نیامش درآمیده، در   قرعه
 انی(سیست  اهللعنوان وفای به شرط باشد، جایز نیست و بدون آن جایز است. )آیتصورتی که به

تفیاوت ایین دو از اینجیا روشین      .اشکال ندارد ،داعى داشته باشد ةولى اگر جنب ؛اشکال دارد ،اگر شرط کند -
 مکارم(  اهللآیت) گذار براى خود حق مطالبه از بانک قائل نباشد.شود که شخص سپردهمى

 ارد؟چه حکمی د هاآنشدن جوایز نیت برندهها بهدر بانک الحسنهقرضبازکردن حساب  -

 (امام خامنه ای) آن اشکال ندارد. هایو جایزه الحسنهقرضاندازهای پس

 ربای قرضی در غیرمکیل و موزون
 2شود؟میآیا ربای قرضی در غیرمکیل و موزون نیز محقق 

رربوى یا غیباشد )مکیل و موزون( شده ربوى دادهه مال قرضکنین ایفرقی نیست ب ،در حرمت قرض ربوی -
. شیود میی یعنی در اموال غیرمکیل و موزون هم ربیای قرضیی محقیق    ؛ مرغگردو و تخم مثل ،)شمردنى(

 ( مکارم آیت اهلل ،حضرت امام)

 در قرض بدون شرط یپرداخت زیاد
ادتر از آنچاه  یا ار زکند، خود باده کادی یدر ضمن قرض شرط زدهنده قرض هکنیاگر بدون ا

 3رده است پس بدهد، چه حکمی دارد؟کقرض 

 (تقلید مراجع) ه مستحب است.کبل ؛ال نداردکاش -

                                                   
؛ ناصیر  10(، جوایز بانیک، م 9، ملحقات )توضیح المسائل؛ سیدعلی سیستانی، 111901. سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، استفتائات، شمارۀ استفتا: 0

 .0191، سؤال 111، ص1، جاستفتائات جدیدمکارم شیرازی، 

 .111، س099، ص0، جاستفتائات جدید؛ ناصر مکارم شیرازی، 9، م119، ص، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

 .0111و  0111، ساجوبة االستفتاءاتای، سیدعلی خامنه؛ 1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1
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 استفاده و منفعت ۀولی با انگیز ،دادن بدون شرط زیادیقرض
به هیچ نحاوی  ولی در ضمن عقد قرض،  ،ادی باشدیافت زیدردهنده قرض تیزه و نیاگر انگ

چناین قرضای و    حکم ،و به پرداخت اصل قرض هم راضی باشد شرط پرداخت زیادی نشود

 1؟آن چیست گرفتن زیادی

 میثالً  .باشید  ادییی افت زیدرتش یزه و نیانگ هرچند ؛ستین قرض ربوی ،ندکشرط زیادی ندهنده قرض اگر -
از  ایادییچ نوع زیه دادم وقرض به تو ون تومان یلیمیک» :دیگومیدهد و به او مین قرض یبه حسعلی 
چیون  ولی  ؛ستیرض ربوی نن قیا .دهدمیه ین صدهزار تومان هدیه حسکداند اما او می ؛«خواهمنمیتو 

ن یدادنش به ااگر قرض خصوصاًدهنده قرض براى یادیگرفتن ز وپاداش اخروی ندارد  ،قصد قربت نداشته
 ه و ماننید آن بیه او داد، بیراى   یی عنیوان هد زى را بیه یی رنیده چ یگه اگر قرضکبل ؛روه استکباشد، ممنظور 
 ند.کم که به مقدار آن از طلبش کن معنى یبه ا ؛ندکمستحب است آن را عوض طلبش حساب دهنده قرض

 سیستانی( آیت اهلل، حضرت امام)

 2حکم گرفتن قرض ربوی در صورت اضطرار
 ز است؟یافت وام ربوى در حا  ضرورت جایا دریآ

حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام نکه بهایمگر  ؛صرف توهم اضطرار مجوز شرعی برای گرفتن آن نیست -
تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلیغ اضیافی را   یمولی شخص  .را مجاز کند
 (امام خامنه ای) بداند که آن را از او خواهند گرفت. هرچند ؛قصد نکند

 (مکارم  اهللآیت) مقدار اضطرار در فرض اضطرار مانعی ندارد.به -

 3بردن مالی که در آن ربا باشدارث
 چیست؟ ،رث برده استتکلیف کسی که ما  ربوی به ا

آنچه از راه ربا به دست آمده، باید به صاحبان آن برگردد و در صیورت نشیناختن او، بیه فقییر صیدقه داده       -
 شود. )حضرت امام(مى

اش چیزی بر عهده ،شده باشدمخلوط اگر مال ربوی با مال حالل  ،ارث ببرد که ربا در آن باشدرا اگر مالی  -
باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر صاحبش  ،وم باشد و صاحبش را بشناسدولی اگر مال ربوی معل ؛نیست

 (سیستانی آیت اهلل) المالک برخورد کند.با آن مانند مال مجهول باید ،را نشناسد

                                                   
 0101م ،101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 00، م، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

 ر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، حکم ربا در صورت اضطرار.؛ ناص111010. سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، استفتائات، شمارۀ استفتا: 1

 ؛  0111، م111، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 010، س1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1
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 1ربوی شده یاصل قرضی که در آن شرط زیاد حکم
 آیا اصل قرض ربوی صحی  است؟

آن  کولی اصل قرض صحیح اسیت و مالی   ؛ندکد توبه رده و بایکار حرامی ک ،ی گرفتهه قرض ربوک سیک -
 (سیستانی آیت اهلل و امام خامنه ای و امامحضرت ) ند.کتواند در آن تصرف میشود و می

کیه در بخیش بررسیی    اند فرموده اینکته ،دولتی و مشترک هایبانک سیستانی در قرض از  اهللآیت :نکته

« دولتی و مشترک از طیرف حیاکم شیرع    هایگرفتن از اموال بانکقرض» راهکارهای رهایی از ربا ذیل عنوان

 بیان شده است.

بیا  دهنیده  قیرض  ولى چنانچه ؛شود و تصرف در آن جایز نیستمالک آن نمى گرفتهکسى که قرض ربایى  -
ه رضایت او مبنى کطورى به ،باشدگیرنده قرض راضى به تصرف ،نشدنِ سودکعلم به بطالن قرض و مال

 مکارم( آیت اهلل) در آن مال جایز است.گیرنده قرض تصرف ،ملة باطل نباشدبر این معا

 2 شدهزیادی پرداخت ۀمطالب
 یزیاد ۀحق مطالب ،پس داده استدهنده قرض به یکه اصل قرض را با زیادگیرنده قرض آیا

 دارد؟را 

 ( حضرت امام). ندکمطالبه  ،ه دادهکاى را ادهیزحق دارد گیرنده قرض -

 3دی که در قرض ربوی گرفته شدهحکم زیا
 چه تکلیفی دارد؟ ،که در قرض ربوی گرفته است ایهزیاد دربارۀدهنده قرض

از  ،واقعى کمالیافتن أس از یامام: و در صورت حضرت ) ا عوض زیادی به بدهکار پرداخت شودین ید عیبا -
 (امام خامنه ای ، امامحضرت ) (.طرف او به فقرا صدقه داده شود

ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نگذاشیته   ؛شودنمی ،گیردکه می ایهده مالک زیاددهنقرض -
  اهللآییت ) .در آن پول تصیرف کنید، تصیرف او جیایز اسیت     دهنده قرض راضی بود کهگیرنده قرض بودند،

 (سیستانی

 نکته

 صیرفاً هیا  دیدگاهو این دارند اجماع و لزوم برگرداندن آن به مالکش  یحرمت وضعی گرفتن زیادفقها بر . 0 

 بیان شد. ،تصریحی که شده بودبرای 

در « ا موضوع ربیا بیوده اسیت   یم که جاهل به حکسی کم کح» به عنوان ،اگر رباگیرنده جاهل بوده است .1

 همین نوشته رجوع شود.

                                                   
 .0110و  0111و  0110، ساجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه1110، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

 011س، 000، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1

 .1111، متوضیح المسائل؛ سیدعلی سیستانی، 0111، ساجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه011، س001، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1
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 آمده از ربا خریده شوددستحکم چیزی که با ما  به
 چه حکمی دارد؟ ،ربا خریده شود آمده ازدستچیزی که با ما  به

 1چیزی که با عین ما  ربوی خریده شود .الف
ن پیول  یی ن لبیاس را بیا ا  یی ا» :دیی ا حالل مخلوط به حرام داشته باشد و بیه فروشینده بگو  یى یاگر پول ربا -

 (سیستانی آیت اهلل ،حضرت امام) 1.دن آن لباس حرام استی، پوش«خرممى

 3بهای آن از ما  ربوی داده شودچیزی که به ذمه خریده شود و  .ب
به صاحب لبیاس   ،ه مخلوط با رباستکا از پول حاللى یه بابت ربا گرفته، کاگر لباسى بخرد و بعداً از پولى  -

ز یدن آن لباس و نمازخواندن بیا آن جیا  ین پول بدهد، پوشیه از اکد قصدش بوده یچنانچه موقع خر ،بدهد
 (حضرت امام) ست.ین

 کبه صیاحب لبیاس بدهید، لبیاس را مالی      ربا ها از پول حالل مخلوط بیعداً از پول ربا اگر لباسی بخرد و ب -
 سیستانی( آیت اهلل) .ال نداردکو نمازخواندن با آن اشدن یشود و پوشمی

ربا به صاحب لبیاس   ها از پول حالل مخلوط بیه بابت ربا گرفته، کذمه بخرد و بعداً از پولى هاگر لباسى را ب -
سیت و  یز نیدن آن لبیاس جیا  یاط پوشی یی احت بنا بر ،ن پول بدهدید قصد داشته از ایموقع خر چنانچه ،بدهد

ز و یدن آن لبیاس جیا  یپوش ،ن قصدى نداشته باشدیچن ،دیاگر در هنگام خر .ال داردکنمازخواندن در آن اش
 (مکارم آیت اهلل). شوداو با مال حرام ادا نمى ةولى ذم ح استینماز در آن صح

 کاربرد دارد:جا دو طلب در این م نکته:

 است؛ پس گرفتهدهنده قرض در مقدار مبلغ زیادی که .0

 .دانستندمیمراجعی که اصل قرض را باطل  از نظردر اصل قرض ربوی  .1

 جیایز  تصیرفات  این دیگری، تصرف به مال صاحب مطلق رضایت جهتبه ولو ،دلیل هر به که جایی در ولی

 .ندارد کارایی مطلب این ،است

 4بوده استجاهل ا موضوع ربا یم که به حکسی کم کح
 شود؟میمالک ما  ربوی  ،بوده استجاهل ا موضوع ربا یم که به حکآیا کسی 

 (امام خامنه ای) شود.نمی نه، -

                                                   
 .1111، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

 دربارۀ حکم نمازخواندن در این لباس: اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل است. )حضرت امام(    . نظر مراجع 1

 ،1111، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

؛ سییدعلی  1111، میح المسیائل توضی ؛ سییدعلی سیسیتانی،   111110011هیا، کید پیگییری    . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نماینیدگی 0
 ؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، معاملة ربوی با جهل به موضوع.0111، م1، جمنهاج الصالحینسیستانی، 
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 ،اسیت  گرفتیه دو، قرض ربوی به شخصیی داده و ربیا    علت جهل به حکم یا موضوع ربا یا هراگر کسی به -
ن حرام است، اگر چنین کسی توبه کند و تصمیم جیدی بگییرد کیه دیگیر چنیین      دانسته رباگرفتنمیعنی ی

شیود و تصیرف در   مالک می ،عنوان ربا از اشخاص گرفته استآنچه را در زمان جهل به ،کاری انجام ندهد
 (سیستانی آیت اهلل) اشکال ندارد. هاآن

 معامله صحیح نیست. است، ربا بوده رد و بعد آشکار شود کهیربوى با جهل به موضوع صورت بگ ةاگر معامل -
 (مکارم  اهللآیت)

 1و... هادر بانک کردنکاربا  حکم مشارکت در پرداخت قرض ربوی
 ،آیا اگر جایی مثل بانک قرض ربوی بدهد مشارکت در پرداخت قرض ربوی چه حکمی دارد؟

حارام   ،دارند و کسانی کاه مشاارکت ندارناد   مشارکت حقوق کسانی که در دادن این قرض 

 است؟

 افت ربا ازیل و دریا در تحصیل آن یا در انجام و تکمینحوى در عقد قرض ربوى هرکس کاری کند که به -
در جیایی  . سیت یافت اجرت نیمستحق در ،آن کار ۀدهندل باشد، شرعاً حرام است و انجامیدخگیرنده قرض

ال نداشته باشد، کارکردن و دریافت اگر کسی به کار حرام اشتغ ،مد حرامآهم در ودارد مد حالل آکه هم در
 (امام خامنه ای) .حقوق مانعی ندارد

از بانیک   هیایی در بخیش یا شغلش را تغیییر دهید ییا    و باید  یستنربوی بانک جایز  هایاشتغال در بخش -
 هیای بایگانی پرونده و مثل قبض و اقباض ربا، ثبت و کتابت عقود ربوی با امور ربوی که اصالًفعالیت کند 

 (سیستانی اهللآیت) .ندارد ارتباطی مل بر ربامشت

داننید حقوقشیان از کیدام قسیم     نمیز دارند و کارمندان بانک یحالل ن یها درآمدهانکه بانکیبا توجه به ا -
اشیتغال   ،ردیگمیکه کار حرام صورت  ینکه در قسمتیمشروط بر ا ؛ز استیجا هاآن یگرفتن آن برا ،است

 مکارم(  اهللآیت) .نداشته باشند

 2معیار در قبو  و رد راهکارهای فرار از ربای قرضی

 معیار در قبو  یا رد راهکارهای فرار از ربای قرضی چیست؟

ا قرض بدهد یبدهد ند و ربا کسى بخواهد پولى قرض کاگر  لذا ؛شودل حالل نمىکچ شیرباى قرضى به ه -
سیت و  یز نیجیا  ،نید که بخواهد از ربا فرار یعمل هاىدر بعض رسالهمذکور ى یهاى از راهیکرد و به یو ربا بگ

امیام   . )حضرت امیام، ستیوجه حالل نهیچپس رباى قرضى به ؛شودبر او حالل نمى ،ردیگه مىکاى ادهیز
 (خامنه ای

                                                   
ی ؛ سییدعل 100191هیا، شیمارۀ اسیتفتا:    ؛ سیستم مدیریت سایت رهبر معظیم انقیالب، سیؤاالت نماینیدگی    0111، ساجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه0

 .9101001111 ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری111، س0ج ،استفتائاتسیستانی، 

؛ سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقیالب، سیؤاالت   019؛ ناصر مکارم شیرازی، بررسى طرق فرار از ربا، ص1111م توضیح المسائل،اهلل خمینی، . سیدروح1
 ؛  101، ص1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، ؛ سیدمحمدحسن بنی111101 ها، شمارۀ استفتا:نمایندگی



59 

از  موضیوعاً  پذیرند که ظاهراًمیحضرت امام برخی از راهکارها را  ،طور که در ادامه خواهد آمد همان نکته:

 .ستا جبحث ربا خار

 :استز و نادرست یرجایغ هاآنز و برخى از یجا هاآنه بعضى از کهاى فرار از ربا اقسام متعددى دارد لهیح

ا معاملیه و  یی ت بیه وام،  یی برکقوطى  یکردن کمهیه قصد جدى در آن وجود ندارد؛ مثل ضمکى یهالهیح .0

 .ستیها مشروع نلهین نوع حیمت! ایفروختن آن به صدها برابر ق

ن یی ا .دانندهانه مىیو عقال آن را عملى سف نیستى یه بر فرض قصد جدى در آن باشد، عقالکى یهالهیح .1

 .ز باطل استیقسم ن

و فلسیفة حرمیت ربیا در آن     ااما محتیو  هم نیست؛ه قصد جدى در آن متصور است و سفهى کى یهالهیح .1

 .ز باطل استین قسم نیا. ن نبرده استیبم ربا را از یله، فلسفة تحرین حیعنى ای ؛موجود است امالًک

چ ارتباطى با هیم  یه هکست؛ مانند دو معاملة مستقل یسازى نى دارد و صورتیصورت عقال هایی کهلهیح .0

ه کی بل ؛سیت یى منفیى آن ن امعنله بهیدر واقع ح .استز یجا ،له و هرآنچه مانند آن استین نوع حیا .نداشته باشد

 (مکارم  اهللآیت) ى است.یجونوعى چاره

 معنای فرار از ربا

کساب روزی  برای ن ابرخی از معامالت شرعی که مؤمن بارۀدر امام خامنه ایحضرت امام و 

 مثالً .«برای فرار از ربا نباشد» که اندرا مشروط به این کرده هاآنحلیت  ،دهندمیحال  انجام 

در  ،دهاد میین معامالت را انجام در واقع فردی که ا .بیع نقد و نسیه، بیع عینه، بیع شرط در

لاذا   ؛کندمیصورت جدی قصد بهمعامله را هم  ،را دارد از ربا)فرار( قصد رهایی عین حا  که 

اگر معنای ظاهری ایان قیاد را در    .واض  نیست قعمعنای قصد فرار از ربا چندان در این موا

بر قصد جادی داشاتن در   آیا مراد همان حرف مشهور مبنی  .شودمیامر مشکل  ،نظر بگیریم

 1معامله نیست؟
معامله انجیام شیود و بیه آثیار آن پایبنید باشیند،        آن واقعاً منظورمبتالنشدن به ربا باشد و به اشاگر انگیزه -

ولیی اگیر قصید     ؛نحوی که هرکس که این عمل را ببیند، بگوید در حال معامله هسیتند، اشیکال نیدارد   به
 (امام خامنه ای) ، صحیح نیست. تشخیص آن با خود مکلف است.پایبندی به آثار معامله را ندارند

                                                   
 .111001ها، شمارۀ استفتا: . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0
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 شده برای خالصی از ربا در قرضمطرح هایبررسی راه

 1بیع الخیار ؛رارداد بیع شرطق .1

 که ملی کی را گیرى  یز دیا چین یا ماشی، منزل وامه شخص متقاضى کن است یاع شرط یمنظور از قرارداد ب -
نید اگیر تیا میدت     کولى شرط مى ؛فروشدمى به قیمتی کمتر معموالً ندهدهاوست یا قسمتی از آن را به وام

 .ندکتواند معامله را فسخ مى ،پول را برگرداند ،تا یک سال یا در تاریخ معینی مثالً ،معینی

 حکم شرعی قرارداد بیع شرط را بیان کنید؟

 ایین معاملیه صیحیح اسیت.     معامله داشیته باشیند،   1یدار قصد جدیدر قرارداد بیع شرط اگر فروشنده و خر -
 م ربا را دارد و معامله باطیل اسیت.  کاى براى فرار از ربا باشد، حلهیله و وسیع شرط، حیاگر ب (تقلید مراجع)

 )حضرت امام(

 1شرط تملیکاجاره به .2

ها و اشاخاص حقاوقى و   تکا شریها کدر بان شرط تملیک را کهتوان قرارداد اجاره بهمیآیا 

رد، راهاى شارعى باراى تخلاص از ربااى قرضاى       یگقى صورت مىیحقاشخاص  بینگاهی 

 دانست؟

مبلغ معینی تا مدت مثالً ده سیال ییا   ماهانه به ۀاجارشرط تملیک عبارت است از واگذاری ملکی بهاجاره به -
بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنی تملیک آن به مستأجر در پایان مدت اجاره مجاناً یا با دریافیت  

اشیکال  ای شرعاً صیحیح و بیی  چنین معامله .نندکمیآن مبلغ را تعیین  ،لغ مختصری که در ضمنِ شرطمب
دهنده شرعاً به تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدت اجاره دارد و اجاره ةاست و مستأجر حق مطالب
 (امام خامنه ای) است.مکلف عمل به چنین شرطی 

 یکا سهم خود را باه شار  کى از شریکشود و سپس مىده یت خرکصورت مشارهى بکمل

ه طبعااً  کا  االجارهه بعد از پرداخت تمامى ما کطورى به ؛دهدمى یکشرط تملگر، اجاره بهید

ت کیا باه مل  شاده دادهقسمت اجااره  ،براى آن سهم داده بود یکه شرکش از پولى است یب

اشاخاص حقاوقى و    رایج اسات و  هاتکشر وها کدر باناین نوع معامله  .دیآمستأجر درمى

راهى شرعى براى توان ای را میآیا چنین معامله دهند.آن را انجام میقى یاشخاص حقگاهی 

 تخلص از رباى قرضى دانست؟

                                                   
 .010، س011ص ،1و ج 01س، 10، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، ؛ سیدروح1011و  1011، متوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

تهییه کنید،    . نشانة نداشتن قصد جدی این است که او هرگز به واگذارى منزلش به این مبلغ راضى نیست و اگر یک سال سپرى شود و نتواند مبلغ مزبیور را 1
 (.09، صربا بررسى طرق فرار ازصداى اعتراضش بلند خواهد شد که من به واگذارى منزلم راضى نبوده و نیستم )ناصر مکارم شیرازی، 

اسیتفتائات  شرط تملییک؛ ناصیر مکیارم شییرازی،    . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، آرشیو استفتائات جدید، احکام معامالت، اجاره، قرارداد اجاره به1
 ؛ 111، رباى قرضى، سؤال 190، ص1، ججدید
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شود؛ ولى اگیر جنبیة صیورى    محسوب نمى مانعى ندارد و ربا ،باشدقصد جدى  یکشرط تملاگر در اجاره به -
 (مکارم  اهللآیت) ست.یز نیاج ،دارد و براى فرار از ربا باشد

خیود بیه   ان مدت اجاره، خودبیه یپا درن معناست که ملک یدر اینجا به ا «جهینحو شرط نتبه یکتمل» نکته:

را اجیاره دهید،    کدر اینجا یعنیی کیه مالیک ملی     «نحو شرط فعلتمیلک به» .دیجر درآأت مشتری یا مستکیمل

 .مسیتأجر درآورد  کبه تمل ،مبلغیا بهیند کا صلح یند کلک را هبه م کان مدت اجاره، مالیه در پاکنایمشروط به 

 نحو شرط فعل است.راه مطمئن و مورداتفاق تملیک به ،از این دو

 1فروشندهخود شرط فروش جنس به ؛ بیع عِینَه :3

 .حکم شرعی آن را بیان کنید ؟چیست «بیع عینه»مقصود از 

 کنیم:میفرض بیان  دوبرای این مسئله 

ند کبر مشتری شرط  ،معامله االیش را نسیه بفروشد و در ضمنِکفروشنده که  ای استبیع عینه معامله .الف

االی فروشینده را نقیداً بخیرد و در    کی  مشترینیز اگر  ؛متر از قیمت خرید به او بفروشدکرا نقداً به  ه دوباره آنک

 .او نسیه به بیشتر از قیمت خرید بخردرا از  ه فروشنده دوباره آنکند کبر فروشنده شرط  ،معامله ضمنِ

وم کی جایز نیست و مح ،فرار از ربا باشد منظوربه ایاگر چنین معامله .باطل استاین بیع  ،احتیاط واجب بنا بر

 حضرت امام() .به بطالن است

کاه دوبااره آن را از هماان    فروشاند  مین شرط یبه ارا ی افراد بعضی از امالک خود رخب

   است؟یع صحین بیا ایآ .اندبه او فروختهکه بخرند متی یشتر از قیبمتی یمشتری به ق

اگر ملیک خیود را    ،بله .ابی به قرض ربوی و حرام و باطل استیبرای دست ایلهیع صوری و وسین نوع بیا -
نقد یا نسیه از مشتری  ،شتریا بیمت یبه همان قرا ح شرعی بفروشند و سپس آن ینحو صحطور جدی و بهبه

 (امام خامنه ای) اشکال ندارد. ،بخرند

 (سیستانی آیت اهلل) .ور باطل استکمذ ةمعامل -
 مکارم(  اهللآیت) .اشکالی ندارد ،جدی و جداگانه باشد ةدر صورتی که در دو معامل -

 ؛متر از خرید به او بفروشدکقیمت را نقداً به ه دوباره آنکند کاالیش را نسیه بفروشد وشرط نکفروشنده  .ب

بیا فروشینده    مشیتری همچنیین   .س خواست بفروشدکاالیش را به هرکامالً مختار باشد که مشتری کی طوربه

امالً مختیار  کی ه فروشینده  کطوری به ؛متر از قیمت خرید از او بخردکه فروشنده دوباره آن را نقداً بهکند کشرط ن

 .بفروشدنقد اال را به فروشنده اول ک خریدار همان ،نخرد و بعد از معامله شده را بخرد یافروخته یاالکباشد 

                                                   
؛ سییدعلی سیسیتانی،   0111و 0119س اجوبة االستفتاءات،ای، ؛ سیدعلی خامنه0النسیة، م ، کتاب البیع، القول فی النقد وتحریر الوسیلةاهلل خمینی، سیدروح  0.

 .9101001111 ؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری111و  011، م1ج منهاج الصالحین،
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منطور فرار از ربا باشد، جیایز نیسیت و هیر دو معاملیه     ای بهاین معامله اشکال ندارد؛ ولی اگر چنین معامله -
 محکوم به بطالن است. )حضرت امام(

ز نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس آن را به همان قیمت ییا بیشیتر، ا  طور جدی و بهاگر ملک خود را به -
 مشتری نقد یا نسیه بخرند، اشکال ندارد. )امام خامنه ای(

 (مکارمآیت اهلل  ،سیستانی آیت اهلل) ال ندارد.کاین معامله اش -

 1نقد و نسیه فروش .4
 ؛داردنیاز به خرید کاالیی  علی :نقد و نسیه طبق این مثا  چه حکمی دارد؟ ۀاستفاده از معامل

آیاا جاایز    .خواهد از آن درآمد حال  کسب کندمیرد و پو  دا حسنولی پو  الزم را ندارد و 

وکیل را  علییا خود  ،بفروشدنسیه حسن آن کاال را نقد بخرد و با قیمت بیشتر به علی است 

 ؟بفروشد نسیه صورتبهو به خودش آن را نقد بخرد حسن از طرف کند تا 
داشته باشند، اشیکال   خریدوفروشصد جدی له برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قیاگر قصد آنان ح -

 (امام خامنه ای) ندارد.

میانعى نیدارد و ربیا     ،الت در فروش حتى به خودش داشته باشدکو ،د داردیالت در خرکه وکطور  اگر همان -
 (مکارم آیت اهلل) د.شوحقق نمىم

 2در قرض گرفتن کارمزد .5
 آیا گرفتن کارمزد در قرض جایز است؟

ل یدادن از قبعنوان اجرت عملِ قرضاگر به ،الحسنه براى اخذ واما صندوق قرضی کبان پرداخت کارمزد به -
د، دادن و گرفتن گردنرر مخارج صندوق مانند آب و برق باشد و به سود وام بیثبت در دفتر و ثبت سند و سا

 (1مکارم آیت اهلل و امام خامنه ای و امامحضرت ) افت وام اشکال ندارد.ین دریآن و همچن

مثیل   ،ا خودِ جهیت و عنیوان خیاص   یباشند  کا بانیا مؤسسه یصاحبان سهام در صندوق دهنده قرض اگر -
  اهللآیت) الزحمه ربا و حرام است.ارمزد و حقکافت یشرط درباشد، قرض بهدهنده قرض ،ا مؤسسهیصندوق 
 0(سیستانی

 1آمدن مقداری از کارمزداضافه

                                                   
حیل فیرار از ربیا در فیروش اقسیاطی      هیا، راه موربانکی، احکام وام؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، ا0109، ساجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه0

 اتومبیل.

، 091، ص0، جاستفتائات جدیید ؛ ناصر مکارم شیرازی، 0111، ساجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه19س، 191، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح1
 .111سؤال 

(. کارمزدهیایى کیه اضیافه بیر     111س، 001، ص0، جاستفتائات جدیید کند )ناصر مکارم شیرازی، بازاری فرقی نمیها و معامالت . حکم کارمزد دربارۀ بانک1
ربیا و  دهید ) ریزد، ربا و نامشروع است و تغییر نیام هرگیز ماهییت آن را تغیییر نمیى     هاى جنبى است و به جیب بانک مىهاى کارکنان و سایر هزینههزینه

 (.011، صبانکدارى اسالمى

 (.1، جرسالة جامعاند )نک: . دربارۀ کارمزد در فرض بین افراد، ایشان تفصیالت متعددی داده0
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ن محترم صندوق باید طیوری محاسیبه کننید کیه     لذا مسئوال ؛شودیممخارج صندوق گرفته  رایکارمزد ب -
 بهجاری صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان باشد. حال اگر ایین محاسی   هایمقدار هزینهکارمزد به
 (امام خامنه ای) دارد.بستگی ن صندوق مبلغی اضافه آمد، مصرف آن به نظر مسئوال گرفته و احیاناً صورت

 یا گرفتن قرضی که کارمزد دارد رعی اخذ کارمزدراهکارهای ش

 2وجود دارد؟راهکار شرعی  ،آیا برای گرفتن کارمزد در قرض یا گرفتن قرض کارمزددار

مزد ربیرای دریافیت کیا    کا بانی یا مؤسسه یصندوق  ةهیچ شرطی در اساسنام ،1ا جهتیاگر صاحبان سهام  -
اگر مقیدمات گیرفتن   »گوید: می کا بانیا مؤسسه یدوق نحو جعاله به کارمندان صنبهگیرنده قرض ندارند و

ن فیرض  یی در ا .ن صورت اشیکالی نیدارد  یا ،«دهممیالزحمه به شما مبلغی حق ،دینکوامی را برایم فراهم 
سیازی قیرض قیرار داده    ه در عوض مقدمات فراهمکبل ؛جُعْل( در مقابل خود قرض واقع نشده) الزحمهحق

الزحمیه بیه شیما    عنیوان حیق  د، مبلغیی بیه  یاگر به من قرض بده»د: یبگوه گیرندقرض اما اگر .شده است
 سیستانی(  اهلل)آیت .ال خواهد بودکمحل اش ،ه جُعْل در مقابل خود قرض واقع شودک ایگونهبه ،«دهممی

 ؛جایز و شرعی است ،چه خصوصیو چه دولتی  ،بانکهم عمل عمل فرد و هم  ،با رعایت این مطلب نکته:

در همین د یتوانمی ،دولتیدولتی یا نیمه هایبانک بارۀدر ،قرض خودش را تصحیح کندفقط خواهد بر فرد ولی اگ

دولتی و مشترک  هایگرفتن از اموال بانکقرض» عنواندر  ،«بررسی راهکارهای رهایی از ربا»به بحث نوشته 

 .رجوع کنید «از طرف حاکم شرع

 خسارت تأخیر تأدیه خیر وأت ۀجریم ،کرد، وجه التزامدیر .۶

 تفاوت بین این عناوین

گرفتن مبلغ اضافی  است:ثیرگذار أت هاآنبا یکدیگر دارد که در حکم شرعی  هاییهریک از این عناوین تفاوت. 0

وجه » ،دکنناین مبلغ از ابتدا در ضمن عقد توافق دو طرف بر اگر  .است «کرددیر» ،دینتأخیر در پرداخت  دلیلبه

 «تیأخیر  ةجریم» ،گرفته شودتعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین عنوان اگر این مبلغ به .شودمییده نام 0«التزام

لیه متضیرر شیود،    متعهدٌ ،این تأخیر ةنتیج اگر کسی تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و در .شودمینامیده 

 .گویندمی «دیهأخیر تأتخسارت »متعهد باید خسارات ناشی از تأخیر را جبران کند که آن را 

 شویم.میما مطالب ایشان را یکجا متذکر  ،انداز آنجا که فقها این مطلب را با این شقوق بیان نکرده

                                                                                                                                                     
 .110111ها، شمارۀ استفتا: . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0

 111، س111، 0، جاستفتائات. سیدعلی سیستانی، 1
 یا موسسه ها یا صندوق های مالی است . منظور از جهت شخصیت های حقوقی مانند بانک 1

عنیوان مییزان خسیارت    موجب موافقت مسیتقلی، بیه  موجب توافق در ضمن همان قرارداد یا بهمبلغی است که متعاقدین در حین انعقاد عقد به« وجه التزام. »0
، میادۀ  قانون میدنی اییران  بینی کرده و بر آن توافق کنند )پیشاجرای تعهد یا ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، الوقوع ناشی از عدم)مادی یا معنوی( محتمل

 ق.مدنی(. 0119و  111
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خیر در انجیام  أتی  بارۀفرد تعلق گرفته  و بحث دیرکرد در ةکه به ذماست بحث ما در دیرکرد در ادای دین . 1

 ارد.حکم دیگری د تحویل عین شخصی و...کار یا 

 نیر دیخسارت تأخ، وجه التزام و حکم شرعی دیرکرد

گرفتن مبلغی اضافه بار اصال   ندازد، یر بیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرر به تأخیگاگر وام

خیر در ادای دین چه أدیرکرد یا خسارت ت ۀقرض بابت دیرکرد یا از باب وجه التزام یا جریم

 1زمینه فرقی هست؟آیا بین بانک و غیربانک در این  ؟حکمی دارد
ار به کبدهاگرچه  ؛حرام است ،ردیبگاو زى از یچ ، براى تأخیر بدهکارهاآنر یغو چه ها کچه بان ،ارکاگر طلب -

 .ربا و حیرام اسیت   یادیزگرفتن باطل و بر دیرکرد در ضمن عقد نیز  شرط و توافق طرفین .شودراضى آن 
 (حضرت امام)

دلییل  . دریافت مبلغ میازاد، بیه  0 و قرض، دو فرض کلی وجود دارد: دربارۀ دریافت مبلغ مازاد بر اصل دین -
عنوان دیرکرد یا خسارت )هر نوع خسیارت( تیأخیر تأدییه    تأخیر در ادای دین و قرض است. این مبلغ یا به

منظور ادای دین. در این دو صورت، دریافت دلیل تقاضای مدیون برای مهلت بیشتر بهشود یا بهدریافت می
دلیل تخلف . دریافت مبلغ )مقدار مبلغ تابع توافق طرفین است( به1 زاد حکم ربا را دارد و حرام است.مبلغ ما

از شرطی است که هنگام انعقاد عقد )قرض، بیع، اجاره یا تسهیالت دیگر(  در عقد شرط شده اسیت مبنیی   
له بپردازد؛ اعیم از  ا به مشروطٌعلیه در موعد مقرر به شرط عمل نکند، باید فالن مبلغ ربر اینکه اگر مشروطٌ

دادن عمل باشد یا پرداخت مبلغ بابت ثمن معامله، اجارۀ ماهانیه، ادای قیرض و... .   انجام« مشروط»اینکه 
دلیل دیرکرد در ادای دین نیست؛ لذا مقدار آن تابع مقدار زمان تأخیر نیسیت و گیاهی   پرداخت این مبلغ به

کاالست. در این فرض، شیرط صیحیح    ندادندلیل تحویلست و مثالً بهاساساً به تأخیر ادای دین مربوط نی
است و عمل به آن الزم. جریمة مصوب در شورای نگهبان دربارۀ عملیات بیانکی نییز از ایین نیوع اسیت؛      

 درستی انجام نشود. )امام خامنه ای(هرچند ممکن است این قانون به

بدهکاری که در ذمة مدیون است، جایز نیسیت. فرقیی    ای در ازای تأخیر در پرداخت دین وهر نوع جریمه -
الحسنه یا تسهیالت یا غیر آن باشد؛ همچنان که فرق ندارد جریمیة  ندارد که این بدهی بابت قرارداد قرض

وجه »یا « خسارت تأخیر تأدیه»مذکور در ضمن قرارداد شرط شده باشد یا شرط نشده باشد. تغییر نام آن به 
 سیستانی(  اهللکند. )آیتنمی ، آن را حالل«التزام

نیوعی ربیاخواری و    ،سود پول اعمال شیود  ةطبق محاسب ،عنوان یک قانون بانکیدیرکرد هرگاه به ةجریم -
مبلغ آن جریمه متعلق به  ،اعسار(در فرض عدم) حرام است و اگر تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد

گیرنیدگان تفهییم شیود و    شرط ضمن عقد درآید و بیه وام  صورتالمال است نه سیستم بانکی و اگر بهبیت

                                                   
؛ سیستم 0111، ساجوبة االستفتاءاتای، ؛ سیدعلی خامنه10س، 190، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، ؛ سیدروح1111، متوضیح المسائلاهلل خمینی، . سیدروح0

؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، اموربیانکی،  111111و  111101101ها، شمارۀ استفتا: ت نمایندگیمدیریت سایت دفتر رهبر معظم انقالب، سؤاال
؛ ناصیر  111س، 091و ص 111، سیؤال  091، ص0، جاستفتائات جدیید جریمة دیرکرد، دریافت جریمه و خسارت تأخیر توسط بانک؛ ناصر مکارم شیرازی، 

 .111، س0؛ ج011، صالمىربا و بانکدارى اسمکارم شیرازی، 
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 .در این صورت نیز سیزاوار اسیت انصیاف را رعاییت کننید      0.مشروع باشد مکن استم ،موافقت کنند هاآن
 .خیارج الزم شیرط کننید    یضیمن عقید   مگیر اینکیه آن را در   ؛ربا و حرام است ،ردکریهمچنین خسارت د

ن یی د یادا ه پیرداختن مبلیغ مزبیور عرفیاً    کی طیورى  هاد باشد، بیلى زیم خاگر فاصلة زمانى و تور همچنین
 مکارم(  اهللآیت) .نندکا مصالحه یحساب امروز بپردازد د بهیبا ،محسوب نشود

 خسارت تأخیر از کفاردیرکرد یا اخذ 

 2آیا اخذ دیرکرد از کفار جایز است؟

 (مکارم  اهللآیت) ارد.مانعى ند ،کفارى که اموالشان براى ما حالل است بارۀدر -

 راهکار اخذ وامی که شرط دیرکرد دارد

 3راهکار شرعی اخذ وامی که شرط دیرکرد دارد چیست؟

باشید،  داشیته  ه یی ر تأدیرد و خسارت تأخکریشروط ربوی مثل د ،ی مثل جعالهیاگر قرض یا تسهیالت اعطا -
ا یی هیای دولتیی   بخیش  درامیا   0؛سیت یز نیمطلقاً جیا  افت آن از بخش خصوصی در کشورهای اسالمییدر

حیل اصیالحی بیرای    راه ،اسیت  کالمالی م مجهیول کی در ح چون اموالشانشورهای اسالمی، کدر  کمشتر
ند و انعقاد جدی عقد قرض کل صوری امضا میکشهای مربوط را بهفرد فرم :است ریزشرح متقاضی وام به
م کی ه در حکی عنیوان امیوالی   را بیه ور کسیپس مبلیغ میذ   و نید  کنمیی قصید  بط را با بانک تیا تسهیالت مر

م کبیه حیا   ونید  کقبول میالحسنه قرضصورت و بهچ سودی یم شرع بدون هکاز حا ،است کالمالمجهول
 ةور را به مؤسسی کمذ ةالحسنقرضاگر اقساط  صورت،ن یدر ا .شودار میکبده ،افتییشرع به همان مبلغ در
ا صیندوق  یی ا مؤسسه ی که بانکسود اضافی دادن و  استکافی ن یدر ادای د ،نندکز یدولتی یا مشترک وار

 .ا صیندوق نامشیروع اسیت   یی ا مؤسسه ی کافت آن برای بانیز است و دریرد، برای او جایگاجبار از او میبه
 .نید کا صیندوق مصیرف ن  یی ا مؤسسیه  یی  که آن را برخالف قانون بانی کن است یور مشروط به اکمذ ۀاجاز

 کیرده افت و خیرج  یدر کا مشتریه از بخش دولتی کا تسهیالتی بودن قرض یسی از ربویکن اگر یهمچن
 (سیستانی  اهللآیت) ند.کمراجعه  جانباینندگان یح آن به نمایتواند برای تصحمی د،اشبطلع نماست 

 و عکس آن شرط تخفیف در بیع و اجاره و...قرض به .۷

 بیع، اجاره، صل  یا هبهتخفیف در شرط دادن بهقرض .1. ۷

                                                   
اسیتفتائات،   . اگر شرط ضمن عقد باشد، اشکالى ندارد؛ ولى نباید به این صورت باشد که در صورت تأخیر، سود پول را بگیرد )ناصر مکیارم شییرازی، سیایت،   0

 شرط جریمة دیرکرد در معامالت(.

 .هورم و خسارت تأخیر، اخذ خسارت تأخیر از کفار. ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، معامالت، قرض، احکام قرض، ت1

 .111، س0ج ،استفتائات. سیدعلی سیستانی، 1

 شود.های خصوصی نیز میحلی در این زمینه برای تسهیالت بیان شده که ظاهراً شامل بانک( راه110، س0سیستانی )ج اهللآیت استفتائات. در کتاب 0
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متار از  کزى را باه یه چکند کایز است فردی مالى را به دیگری قرض بدهد و با او شرط آیا ج

 1متر از اجرت به او اجاره دهد؟کا بهی مت به او بفروشدیق

 (سیستانی آیت اهلل و حضرت امام) .ستو ربا یادین شرط، داخل در شرط زیا -

ربا  ،آن ةداخت زیادی و سپس مصالحشرط پرهمچنین قرض به .کامل رباست ۀشرط اجاره و اجارقرض به -
 (امام خامنه ای) .و حرام است

هاى ربیا  لهیو همچنین ح ف داشته باشد، ربا و حرام استیقرارداد تخف ،ه داده استکهرگاه در مقابل وامى  -
دهنید و بعید   سى میى که وامى را به کان بعضى معمول است یست؛ مثل آنچه در میه قصد جدى در آن نک

اسیاس  باطیل و بیى   ای. چنین معاملهنندکر نبات مصالحه مىیس یکمبلغ هنگفتى است، با ه کسود آن را 
 مکارم(  اهللآیت) شود.است و مبلغ اضافى، ربا محسوب مى

 دادنشرط قرضبیع، هبه، اجاره و صل  به .2. ۷

 1شرط قرض در ضمن بیع .0. 1. 1

ناد  کمتش بفروشد و با او شرط یتر از قمکدهنده مالى را بهرنده به وامیگآیا جایز است وام

 نى به او قرض بدهد؟یه مبلغ معک

 مکارم( آیت اهلل، حضرت امام) الى ندارد.کاش -

 (سیستانی  اهللآیت) جایز نیست. ،احتیاط واجب بنا بر -
 1بودن بیعی که در ضمنش شرط قرض شدهبودن یا غیرمتعارفنسیه

دادن چیزی آن قرض و در ضمنِ ل بیع انجام شودشرعی مث ایمعامله ،اگر برای رهایی از ربا

مثال   الى نادارد؟ کاشا  ،رمعمو  باشدیرمتعارف و غیا غیه ین معامله اگر نسیا ایآ ،شرط شود

 معاملۀ یک خودکار به پنجاه یا صدهزار تومان.
راً صیورى دارد و ظیاه   ةشود؛ ولى اگیر جنبی  مانعى ندارد و ربا محسوب نمى ،اگر قصد جدى در معامله باشد -

 مکارم(  اهللآیت و امام خامنه ای) ست.یز نیجا ،باشد براى فرار از ربا

ه در اداى کی ند کشرط  (تر از آنگراند بهیا خریمت یمتر از قکفروش به)ى مُحابات ةمعامل یکسى در کاگر  -
 (ستانیسی  اهللآیت) اجتناب از آن است. ،اط واجبیست و احتیال نکخالى از اش ،ن به او مهلت دهدید
 0شرط قرض در ضمن اجاره. 1. 1. 1

                                                   
اسیتفتائات  ؛ ناصیر مکیارم شییرازی،    0100، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 01، مالقول فی القرض ؛تحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0

ای، سایت، آرشیو استفتائات جدید، احکام معامالت، اجیاره،  ؛ سیدعلی خامنه0111، متوضیح المسائل؛ ناصر مکارم شیرازی، 119سؤال ، 191، ص1، ججدید
 .0911س اجوبة االستفتاءات،ای، سیدعلی خامنهشرط قرض؛ اجاره به

 .0100، م101، ص1، جمنهاج الصالحین؛ سیدعلی سیستانی، 01، م، القول فی القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح1

گذاری (، سپرده0ملحقات ) مسائل،توضیح ال؛ سیدعلی سیستانی، 111110011ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 .9101011100، ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری 1191گرفتن، بعد از مو قرض
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ند کمتش اجاره دهد و با او شرط یمتر از قکرا به چیزیدهنده رنده به وامیگآیا جایز است وام

 نى به او قرض بدهد؟یه مبلغ معک

اجاره به حسیاب  مبلغ ردن کمک .م ربا و باطل استکوم به حکمح ،ه براى فرار از ربا باشدکنحو معامله  هر -
حضیرت  ) ال نیدارد. کن صورت اشیه در اکه شرط قرض در ضمن اجاره باشد کنایمگر  ؛قرض رباستپول 
 امام(

ای کم نباشد که عرفاً اجاره صیدق نکنید.   اندازهشرط قرض صحیح است، مشروط به اینکه اجاره بهاجاره به -
 )امام خامنه ای(

 سیستانی(  اهللبنا بر احتیاط واجب، جایز نیست. )آیت -
 مکارم( آیت اهلل) اشکالی ندارد. ،مى باشدکولو مبلغ اجاره مقدار  شرط قرضبهاجاره  -

 1شرط قرض در ضمن صلح. 1. 1. 1

دهناده  وام ابا  مبلغىبر سر تواند ا مىیرد، آینى بگیمدت مع اخواهد وامى به مىکشخصى 

تاو   اان با هزار توم5۱»د: یبگو مثالً ؟ندکند و در ضمن آن مصالحه، وام مزبور را شرط کصل  

ن صل  را یو او هم ا «ماهه به من قرض بدهىدههزار تومان 2۱۱ه کنایشرط به ،نمکصل  مى

 ند؟کقبو  
 (امام خامنه ای) اگر قصد اصلی، قرض با سود باشد و برای فرار از ربا صلح یا هبه انجام شود، جایز نیست. -

 مکارم( ، آیت اهلل سیستانی آیت اهلل) جایز نیست. ،احتیاط واجب بنا بر

 مشروط به قرض ةهب ؛شرط قرض در ضمن هبه. 0. 1. 1

 3چه حکمی دارد؟ شرط قرض در ضمن هبه

 (امام خامنه ای) اگر قصد اصلی، قرض با سود باشد و برای فرار از ربا صلح یا هبه انجام شود، جایز نیست. -
 سیستانی(  اهللآیت) جایز نیست. ،احتیاط واجب بنا بر -

 مکارم(  اهللآیت) است و مانعی ندارد. الحسنهقرضاین کار نوعی  -

 نسیه صورتبهمبلغ بیشتر فروش اسکناس نقد به .۸
مثیل فیروش    نسییه چیه حکمیی دارد؟    صیورت بیه مبلغ بیشتر جنس بهجنس یا غیرهمهم هایفروش اسکناس

 .سالهار تومان یکهز111دالر نقد به  011یا فروش ، سالهیک ةیهزار تومان نس011هزار تومان نقد به 011

                                                                                                                                                     
هیای متیداول، رهین،    ای، سیایت، پرسیش  شرط قیرض؛ سییدعلی خامنیه   ای، سایت، آرشیو استفتائات جدید، احکام معامالت، اجاره، اجاره به. سیدعلی خامنه0

توضییح  ؛ سییدعلی سیسیتانی،   0911، م111، صتوضییح المسیائل  ؛ ناصر مکیارم شییرازی،   009، س011، ص1، جاستفتائاتاهلل خمینی، ؛ سیدروح191س
 .1191گرفتن، بعد از مگذاری و قرض(، سپرده0ملحقات ) المسائل،

گذاری (، سپرده0ملحقات ) توضیح المسائل،؛ سیدعلی سیستانی، 111111119ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
 111سؤال ، 099، ص0، جستفتائات جدید، ناصر مکارم شیرازی، ا1191گرفتن، بعد از مو قرض

؛ سیدعلی سیستانی، 111، س0، جاستفتائات؛ سیدعلی سیستانی، 111111119ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
؛ ناصیر مکیارم شییرازی، اسیتفتای شخصیی از سیایت، کید رهگییری         0، 1191گیرفتن، بعید از م  گیذاری و قیرض  (، سیپرده 0ملحقیات )  توضیح المسائل،
9101011100. 
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 1نسیه صورتبهجنس به مبلغ بیشتر هم هایفروش اسکناس .الف

 (حضرت امام) حرام و باطل است. ایچنین معامله -
هیا از  ناسکه اسکنیمثل ا ؛ى باشدیقصد جدى و با غرض عقالور بهکمذ ةه معاملکاشکال ندارد در صورتى  -

گر یدیکی بیا   هیا آنا نیر   یداشته باشد هاى مخصوص تا عالمیگر فرق داشته یدیکهنه و نوبودن با کنظر 
ابى به سود پول باشید، شیرعاً   یولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا و در واقع براى دست ؛تفاوت باشدم

 (امام خامنه ای) حرام و باطل است.

 مکارم( ، آیت اهللسیستانی آیت اهلل) صحیح نیست. ،احتیاط واجببه -

 2نسیه صورتبهمبلغ بیشتر جنس بهغیرهم ایهفروش اسکناس .ب

م به حساب مدت ک اده ویه زکال است کاشبىدر صورتى م، کیا اده یزبهاسکناس با  اسکناس ةیمعاوضة نس -
 (حضرت امام) .ه نباشدینس

ها از ناسکه اسکنیمثل ا؛ ى باشدیقصد جدى و با غرض عقالور، بهکمذ ةه معاملکاشکال ندارد در صورتى  -
گر یدیکی بیا   هیا آنا نر  یداشته باشد هاى مخصوص ا عالمتیگر فرق داشته یدیکبا  1بودنهنه و نوکنظر 

ابى به سود پول باشید، شیرعاً   یولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا و در واقع براى دست ؛تفاوت باشدم
 (امام خامنه ای) حرام و باطل است.

 سیستانی( آیت اهلل) اشکالی ندارد. -

براى فرار از ربا مقیدارى از   اگرولی  ؛ح استی، صحتوماندالر با مبادلة مثل  ،دوفروش ارزهاى مختلفیخر -
 ،ها مدنظر باشدناسکه تفاوت اسکآنبى ،دار بفروشنده و مدتینس صورتبهشترى یناس نقد را با مقدار بکاس

 (مکارم اهللیتآ) جایز نیست. ،احتیاط واجباین کار در واقع نوعى وام ربوى است و به

 4تورم و کاهش ارزش پو  ۀمحاسب .۹
در مورد مهریّه آیا همان مقدار که موقع ازدواج ذکر شده معتبر است، یا بایاد باه میازان    

 ارزش روز داده شود؟

مقدار مهریّه همان است که در عقد قیرارداد شیده، و بیا اخیتالف ارزش پیول و قیدرت خریید تغیییر پییدا           -
 کند.)حضرت امام(نمى

                                                   
؛ سییدعلی سیسیتانی،   1101و  1111، م1، جتوضیح المسائل مراجیع هاشمی، ؛ سیدمحمدحسن بنی0111، س111، صاجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه0

 110، سؤال 099، ص0، جاستفتائات جدید(، تنزیل برات؛ ناصر مکارم شیرازی، 01، ملحقات )توضیح المسائل

، توضیح المسائل مراجعهاشمی، ؛ سیدمحمدحسن بنی1111، متوضیح المسائلاهلل خمینی، ؛ سیدروح0111س111، صاجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه1
 110، سؤال 099، ص0(، تنزیل برات؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج01، ملحقات )توضیح المسائل؛ سیدعلی سیستانی، 1111، م1ج

ة اجوبی ای، هیا بیراى اسیتفاده در مکالمیات تلفنیى و ماننید آن، اشیکال نیدارد. )سییدعلی خامنیه          قیمتى بیشتر از مبلغ آن)پول فلزى( به . خریدوفروش سکه1
 .0110س االستفتاءات،

؛ ناصیر مکیارم شییرازی،    101، م0، جاسیتفتائات ؛ سییدعلی سیسیتانی،   1119و  0111و  0111و  0101و  0111، ساجوبة االسیتفتاءات ای، . سیدعلی خامنه0
أخیر، محاسبة تیورم در پرداخیت   ؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، قرض، احکام قرض، تورم و خسارت ت111سؤال ، 191، ص1، جاستفتائات جدید

 رغم عدم مطالبة قبلی زوجهدستمزد معوق و محاسبة نر  تورم در مهریه علی
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توانید کیاهش ارزش پیول و     یم ایآ یطلبکار است در وقت پس گرفتن بده یگریاز د یاگر کس-0سوال: -
در صیورت   ایی آ-1قبل را محاسبه کند؟   متیهمان ق دیبا ایتورم را محاسبه کند و به نر  روز حساب کند 

 زانیی ک در مشی  ایی در صورت اخیتالف  -1حتما تفاوت ارزش پول فاحش باشد.   دیلزوم محاسبه به روز با
شرط کند که موقع  رندهیقرض، اگر قرض دهنده با قرض گ ( در1و 0ج؟ ستیچ فیکاهش ارزش پول تکل

قیرض را   افتیبرگرداندن قرض، تورم و کاهش ارزش پول را محاسبه کند و معادل ارزش و اعتبار زمان در
اگر قرض دهنده  اما ن است.ملزم به پرداخت آ رندهیندارد و قرض گ یدر زمان پرداخت قرض بپردازد اشکال

کند مگر  نیصورت هم موظف است کاهش ارزش را تام نیشرط محاسبه تورم را نکند در ا رندهیبا قرض گ
که  یباشد که همان مبلغ، پرداخته شود مثل پول نیبر ا یبنا ایکه شرط شده باشد که محاسبه نشود  ییجا

( در صیورت  1 ج دهند. یکه بانک ها به افراد م یمثل قرض الحسنه ا ایدهد  یمستاجر به صاحب خانه م
 یمقیدار آن حتی   یبه وجود تورم بود ول نیقیکه  یدر صورت و.ندیاختالف به کارشناسان مربوطه مراجعه نما

 0(یبا رجوع به کارشناسان مشخص نشد، احوط تصالح است. )امام خامنه ا

  اهللآییت ) تییاط واجیب مصیالحه کننید.    اح بنا براست، پول بسیار فاحش بوده  ارزشکه کاهش صورتی در  -
 سیستانی(

زن کیه   ةمهریی مثیل   یا مانعی برای دریافت بودهباشد رده کوتاهى کار در پرداخت بدهى خود کاگر بده -
باید با توجه  ،قدری گذشته که تفاوت تورم زیاد استو به ،شودمیارزشی زن موجب کم معموالًگرفتنش 

ن یی ر ایدر غ .بدهی را بپردازد 1کند،میهر سال بانک مرکزی اعالم به نر  متوسط تورم کل اجناس که 
  مکارم(  اهللآیت) ربا و حرام است. ،گرفتن زیادی ،صورت

و سیالها بعید موعید پرداخیت      دهد، یچند سال قرض م یخود پول را برا اریدر قرض الحسنه که با اخت
. ولی چنانچه موعد پرداخت برسید و  ردیاضافه بگ دیبپرداز، نبا یکرد دایپ ییهر وقت توانا دیبگو ایباشد 

ادای دیین نکنید    صدقبدهکار، بدهی خود را نپردازد و سالیان طوالنی بگذرد که با پرداخت همان مبلغ 

 3)آیت اهلل مکارم( تورّم محاسبه می شود.
د و تنهیا در  تا زمانى که مسأله تورّم در عرف بازار در محاسبه دیون و مطالبات مورد محاسبه قرار نگییر 

 4 )آیت اهلل مکارم( محافل علمى مطرح باشد، گرفتن چنین سودهایى جایز نیست.

 5در ضمن عقد ،شرط جبران کاهش ارزش پو 

                                                   
L یامیییییام خامنیییییه ا  تیاز سیییییا یاسیییییتفتاء شخصییییی  . 0 e a d e r .i r  (I s t i f t a   :شیییییماره اسیییییتفتاء ) )

p t f P t G E L u Y c 
م آن جنس بیشتر یا کمتر باشید )ناصیر مکیارم شییرازی، سیایت، اسیتفتائات،       گیرند؛ هرچند تور. در محاسبة تورم، تورم متوسط اجناس مختلف را در نظر می1

 معامالت، قرض، احکام قرض، تورم و خسارت تأخیر، معیار محاسبة تورم(.

1  .https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=10&lid=1&mid=110010&catid=01100 
 

0  .110011&mid=01100&catid=1&lid=10https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo= 
 
 

، کتیاب دیین و قیرض،    1، جاسیتفتائات اهلل خمینیی،  ؛ سییدروح 010111119کد پیگییری  ها، . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1
؛ ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، معامالت، قرض، شرایط قرض، شرط جبران کاهش ارزش پول در قیرض ضیمن عقید خیارج     1111، س111ص
 الزم

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&mid=251124&catid=40214
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=40214&mid=251132
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شرط جبران کاهش  ،آیا در ضمن عقد قرض یا در ضمن عقد خارج الزم دیگرزمان تورم، در 

 جایز است؟ ارزش پو 

کنند که مدیون در بازپرداخت دین، مبلغى را ادا کند که قدرت الحسنه شرط اگر دائن و مدیون در اول قرض -
داشته باشد، شرط مذکور نافذ نیست و همان مبلغیى را کیه قیرض     الحسنهقرضخریدى معادل مبلغ فعلى 

 گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسئله اثر ندارد. )حضرت امام (
 (امام خامنه ای) .داشتراط باز پرداخت کاهش ارزش پول مانعی ندار -

 مکارم(  اهللآیت) مانعی ندارد. ،باشداگر در عقد خارج الزم دیگری  -

 نحوه محاسبه تورم

مرکز آمار و  یرسم تیاز سا دیتوان یاعالم نر  تورم است، تورم را م یمحاسبه نر  تورم مراجع قانون اریمع -

 1(یخامنه ا )امام .دیشو ایجو هیقوه قضائ 019شماره  ایو  یبانک مرکز ای
مراکزى مانند بانیک مرکیزى    دینر  متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت. و شا دیمحاسبه تورّم با براى -

 د،یاجناس مختلف را محاسبه کن دیصورت، خودتان با نیا ریباشد. در غ داشتهمحاسبه اى را در دست  نیچن

 2اهلل مکارم( هی.)آدیریو حدّ وسط را بگ

 و اجرت نگهداری رهنشرط رهن قرض به. 1۱
 ،الحسانه قارض فرد متقاضای وام   طبق آن بندند کهمیبانک یا صندوق یا دو فرد قراردادی 

گارو بگاذارد و وام را بادون هایچ     دهناده  قرض مقداری طال یا چیز دیگری نزد بانک یا فرد

 آیاا  .دریافات کناد  گیرنده قرض مقداری اجرت از ،الطولی در مقابل نگهداری  ؛سودی بگیرد

مقادار اجارت    آیاا لزومااً   ،چنین قراردادی از لحاظ شرعی صحی  است؟ در صورت صاحت 

مقدار متعارف باشد یا تعیین مقدار بیشتر با تعیین طرفین نگهداری طال یا ما  مرهونه باید به

 3مشکل است؟بی
راه با در این صورت قرض هماجیر شود، برای نگهداری طال دهنده قرض اگر در ضمن قرض شرط شود که -

و در ضیمن  اجیر کند جدی  صورتبهنگهداری طال  برایاما اگر طرف مقابل را  ؛شود و اشکال داردنفع می
امیام  ) البته صورت اجاره بایید معقیول باشید.    .مانعی ندارد ،آن شرط کند که مقدار معینی قرض به او بدهد

 (خامنه ای

                                                   
 1215815شماره سوال:  9913/12/1۱شده و مجهول المالک، مظالم دایسواالت سامانه جامع  اموال پ.  1
2  .

h t t p s ://ma k a r e m .i r /ma i n .a s p x ? t y p e i n f o =21& l i d =1

& c a t i d =652& m i d =257523 
 

 111199111یری ها، کد پیگ. سیستم مدیریت سایت دفتر رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=652&mid=257523
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=652&mid=257523
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عناوان حاق   و ساالنه هام باه   دهدمیگیرد و مبلغی پو  میبانک کارگشایی مقداری طال 

 1؟آیا این کار حال  است .گیردمبلغی پو  می ،نگهداری طال

 مکارم(  اهللآیت) .نداردمانعی  ،هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند -
 حفظ ارزش پولبرای دادن طال قرض .00

 به پو  تبادیل  ، آن راج خودیرفع حوابرای تا است داده قرض شخصی مقداری طال به بنده 

پو  به او بازگردانم تا او هم ضرر  ،به همان مقدار طال یا معاد  آن ،دادندر هنگام پسو کنم 

 2نکند. این کار چه حکمی دارد؟

شده اگر مثلى باشد، وفا و پرداخت آن به پرداختن مثل آن است؛ هرچنید قیمیت آن تغیییر    گرفتهمال قرض -
 ت دو طرف نیست. )حضرت امام و آیت اهلل سیستانی(کرده باشد. این همان وفایى است که متوقف بر رضای

 مکارم( اهللآیتحضرت ) اشکالی ندارد. -

 مجدد آن ۀدادن ملک و اجارشرط رهنگرفتن بهقرض .12
 سابب نى را تا مدتى از شخصى قرض کند و ملاک خاود را باه   یز است مکلف مبلغ معیا جایآ

ن و باراى مادت   یتهن باه مبلاغ معا   قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُار 

 3مشخصى اجاره کند؟

لیه بیراى   یل معیامالت، ح یی ن قبیی کردن ملک توسط مالک آن وجیود دارد، ا عالوه بر اشکالى که در اجاره -
 (امام خامنه ای) ست.اشرعاً حرام و باطل  ،ابى به قرض ربوى بودهیدست

 4قرضطور جدی در نپذیرفتن شرط زیاده یا سایر شروط ربوی، به .13
شاکل  طاور جادی و تنهاا قباو  آن باه     نکردن شرط زیاده بهآیا گرفتن قرض ربوی با قبو 

 غیرجدی جایز است؟

ز اسیت  یجیا  دهید، رند و دهنده بدون ربا قرض نمىیقرض بگ هاآنر یا غیها کخواهند از بانه مىکسانى ک -
ن قیرار صیورى   ین صورت ایر انند و دکطور جدی قبول ننند و شرط را در واقع و بهکاصل قرض را قبول 

ه کی بدانید  اگرچه  ؛اندب حرام هم نشدهکح است و شرط باطل و مرتین اصل قرض صحیبنابرا ؛ستیحرام ن
 حضرت امام() بهره را به هر صورت از او خواهند گرفت.

                                                   
 ری طال.. ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، معامالت، مشاغل، احکام معاملة طال و نقره، وام با ضمانت طال و دریافت کارمزد بابت حق نگهدا0

، ، کتیاب الیدّین و القیرض   1ج لة،تحریر الوسیی اهلل خمینی، دادن طال؛ سیدروح. ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، معامالت، قرض، شرایط قرض، قرض1
 .1101، متوضیح المسائل؛ سیدعلی سیستانی، 00و  1، مالقول فی القرض

 .0111، ساجوبة االستفتاءاتای، . سیدعلی خامنه1

فتائات، امیور بیانکی، احکیام    ؛ ناصر مکارم شیرازی، سیایت، اسیت  01، م100، ص، القول فی القرض، کتاب الدّین و القرضتحریر الوسیلةاهلل خمینی، . سیدروح0
 .191های متداول، دین و قرض، قرض ربوی، سای، سایت، پرسشها، گرفتن وام ربوی بدون نیت پرداخت ربا؛ سیدعلی خامنهوام
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تواند برای اجتناب از اضطرار می هنگامح است و در یولی اصل قرض صح ؛فی داردیقرض ربوی حرمت تکل -
امام ) ه ربا را از او خواهند گرفت.کداند میاگرچه  ؛ندکربا را قصد ن پرداختردن، کجام حرام، هنگام قرضان

 (خامنه ای

اگر قرض یا تسهیالت اعطایی مثل جعاله، شروط ربوی مثل دیرکرد و خسارت تأخیر تأدییه داشیته باشید،     -
؛ مگیر اینکیه بانیک ییا مؤسسیة      دریافت آن از بخش خصوصی در کشورهای اسالمی مطلقاً جیایز نیسیت  

نظیر کنید و بیا او چنیین شیرطی      متقاضی وام صرف نفعبهاعتباری یا صندوق از شروط ربوی خویش مالی
شرط پرداخت سود، جایز نیست؛ زیرا رباست های دولتی و مشترک، بهگرفتن از بانکهمچنین قرض 0نکند.

شرط آن، هر دو باطل است؛ زیرا بانیک مالیک   و اگر کسی با این شرط از بانک دولتی قرض کند، قرض و 
گیرنیده  گیرنیده درآورد. بیرای رهیایی از ایین اشیکال، قیرض      ها را به تملیک قرضاموال خود نیست تا آن

تواند با اذن حاکم شرع )مرجع تقلیید( مبلیغ میدنظر را قیرض کنید بیه ایین لحیاظ کیه امیوال بانیک            می
ایم و کیافی  اکم شرع است. این اذن را ما به همة مؤمنان دادهها با حالمالک و اختیار تصرف در آنمجهول

گیرد، هنگام گرفتن پول، پیش خودش بگوید این پیول را از طیرف حیاکم    است کسی که پول از بانک می
شرع به خودم قرض دادم و در این صورت اشکال ندارد؛ هرچند بداند طبق قانون، به پرداخت اصل و سیود  

 1سیستانی(  اهللتبه بانک ملزم است. )آی

 اجبار نداشته باشد.قصد پرداخت سود را جز به هرچند ؛جایز نیست ،بگیرددر صورتى که وامِ مشروط به سود  -
 مکارم(  اهللآیت)

 3هینس صورتبهشتر یبچیزی به ۀمیضما ب یفروختن مبلغ .14
ه ینسا  صاورت باه شاتر  یب یمبلغا گر بهید چیزی ۀمیضمپو  را به یمبلغ یز است فردیآیا جا

عادد   یاک ا یا ت یا برکقاوطى   یاک  ۀمیضمهزار تومان را به1۱۱دهنده مثالً قرض بفروشد؟

 شتر بفروشند.یا بیا سه ماه یمدت دو هزار تومان به11۱ان، به کاست
ونیم مین گنیدم   شده براى فرار از ربا باشد، جایز نیست؛ مثالً یک مَن گندم خوب را به یکاگر جنس اضافه -

 خواهد نسیه بفروشد و براى فرار از ربا، چیزى بر یک من گندم اضافه کند. )حضرت امام(خوب مثل آن ب

زى بیه  یردن چکمهیدر جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضم ،رباقصد فرار از زى به مال بهیردن چکمهیضم -
 (امام خامنه ای) شود.حالل نمى ،آن

                                                   
 .111، سؤال 0، جاستفتائات. سیدعلی سیستانی، 0

آیید و هیم در   ها با شرط دیرکرد و کارمزد به کیار میی  الحسنة بانکرضهای ق. این راهکار، هم در وام1111و  1191، متوضیح المسائل. سیدعلی سیستانی، 1
 سیستانی، بر اساس قرض از طرف حاکم شرع است. اهللها قصد قرض ندارند؛ یعنی در تمام این عقود، راهکار آیتای که بانکعقود مرابحه

اجوبیة  ای، ؛ سییدعلی خامنیه  101، ص1و ج 0مها، مسائل مربوط به بانک ،101، ص1و ج 1110، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1
 0111، س110، صاالستفتاءات
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 1فروش اوراق قرضه .15
هیا را  کننید و آن داری صادر میی قیمت اسمی معین و مدتبه ربطراجع قانونی ذیاوراق قرضه اوراقی است که م

تومیان   911تومان است، به  0111مثالً سندی را که قیمت اسمی آن  .فروشندقیمتی کمتر از قیمت اسمی میبه

 تومان بخرند. 0111اینکه آن را سال بعد به  هفروشند، مشروط بنقداً می

 2چه حکمى دارد؟ اوراق قرضه خریدوفروش

ملیى باشید، مشیارکت میردم در      ةق چاپ و فروش اوراق قرضی یاگر مقصود استقراض دولت از ملت از طر -
ملیى را   ةدار، اوراق قرضی یی اشکال نیدارد و هنگیامى کیه خر    اوراقن ید ایق خریدادن به دولت از طرقرض
متى یقا بهیده یا از دولت خریگر یمتى که از شخص دیدست آورد، اگر به همان قهفروشد تا پول خود را بمى

 (امام خامنه ای) کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
به خریدوفروش اوراق قرضه بپردازنید و همچنیین گیرفتن     اعتباریمالیهای ها و مؤسسهجایز نیست بانک -

 سیستانی(  اهللکارمزد براى این کار جایز نیست. )آیت

 مکارم( آیت اهلل) .داردال کدوفروش اوراق قرضه اشیخر -

 

                                                   
 . اوراق قرضه: چند نکته برای روشن شدن اوراق قرضه:0
نبیودن  اق قرضه و مطیابق علت ایرادهای اساسی موجود در اور. در اوراق قرضه، چه سودی حاصل شود و چه نشود، باید سود را به صاحب اوراق قرضه داد. به0

 آن با فقه اسالمی، در بورس اوراق قرضه وجود ندارد و جانشین اوراق قرضه، اوراق مالی و بهادار است.
الحسینه روش  وجود دارد که باید بین آن و اوراق قرضیه فیرق گذاشیت. اوراق قیرض     الحسنه(جز اوراق قرضه، اوراق دیگری با اسمی مشابه )اوراق قرض. به1

کننید و بیرای   الحسینه را تکثییر میی   هایی مثل کمیتة امداد، اوراق قرضالحسنه. مؤسسهالحسنه بدون مشکالت قرضی است برای استفاده از قرضجدید
 شود.دادن به افراد فقیر، ایجاد اشتغال و...( مصرف میطرح عام یا خاص )وام

جیا و نقید   راحتیی جابیه  عبارت دیگیر، قیرض بیه   توان آن را به کسی دیگر واگذار کرد. بهعنی میتوان در بازار بورس معامله کرد؛ ی. این اوراق را می0محسنات:
تیوان آن را بیه   جای ثمن معامله میی . به1جای چک استفاده کرد. ای مالی، نزد مؤسسات مالی گذاشت و از آن بهعنوان وثیقهتوان آن را به. می1شود. می

انداز بانکی؛ البته با بهرۀ معنوی که شاید دارندگان ایین  انداز و جانشین است برای حساب پس. نوعی پس0ری است. فروشنده داد؛ چون سند رسمی و معتب
 کنند.اوراق این بهرۀ معنوی را بهتر درک و لمس می

 حال ارگانی مثل کمیتة امداد که این قرض را گرفته است، از کجا پول مردم را برگرداند؟
های عمرانی که با . از درآمد طرح1. بانی خیّری در این مدت پیدا شود و این دین را بر عهده بگیرد. 1راق بعدی، پول مردم را برگرداند. تواند از فروش او. می0

 ند.گردادهد و قرض ابتدایی را برمیفروشد یا اجاره میسازد و میهایی میگرداند؛ مثالً مغازهپول قرضی اولی انجام داده است، قرضش را برمی
ی همراه شیده اسیت؛   در نهایت، تذکر دوبارۀ این مسئله الزم است که این اوراق سودی ندارد. در مواقعی، این اوراق به ابتذال کشیده شده است و با شرایط ربو

کال مواجیه اسیت کیه توضییح     صورتی که تبیین شده است استفاده شود، اشکالی ندارد؛ در حالی که اوراق قرضه از اساس بیا اشی  اما اصل این اوراق اگر به
آشینایی بیا بیازار سیرمایة     االسالم علوی، عضو شورای فقهی بورس کشور و کتاب حجت« بورس و بیمه»کوتاهی از آن در متن گذشت )برگرفته از جزوۀ 

 از سیدعباس موسویان و ابوذر سروش(. اسالمی )بورس(

، اسیتفتائات جدیید  ؛ ناصر مکارم شییرازی، 1101، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، ن بنی؛ سیدمحمدحس0111، ساالستفتاءات اجوبةای، . سیدعلی خامنه1
 (، فروش اوراق قرضه.1، ملحقات )توضیح المسائل؛ سیدعلی سیستانی، 0119، س111، ص1ج
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 متفرقهمسائل 

 خانوادگی ۀالحسنقرض هایصندوق. 1
کردن انواع مثل شرط ؛روشن شد ،در مباحثی که در این نوشته گذشت ،هابسیاری از احکام مرتبط با این صندوق

 کنیم.میرا تکرار ن هاآنلذا  ؛تهاترو  کارمزد، دیرکرد، زیادی

 1نوادگیدوستانه و خا هایحکم صندوق. الف

ست اط اعطای تسهیالت به این صورت وشرمعموالً  ،خانوادگی ۀالحسنقرض هایدر صندوق

الن ئونناد و مسا  کمای را ماهانه به حسااب صاندوق واریاز     شدهتوافق یکه تمام اعضا مبلغ

باه   شاده هاای داده وامبازپرداخت اقساط مبالغ آوری این مبالغ و صندوق نیز ماهانه با جمع

 آیا این کار صحی  است؟ دهند.میکشی به اعضای صندوق وام عهقر اباعضا، 
 (امام خامنه ای) اعضا باشد، اشکال ندارد. ةاگر با رضایت هم -

 خانوادگی و دوستانه چه حکمی دارد؟ هایایجاد صندوق

 میانعی نیدارد.   ،و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شیود  باشدهمه برابر  در صورتی که اقساط وامِ -
 .باشید متناسیب  هیاى صیندوق   نهیاط واجب باید با زحمات و هزیاحت بنا بر ،البته اگر کارمزدی دریافت شود

 مکارم(  اهللآیت)

 2خانوادگی هایحکم قرض مشروط در صندوق. ب

 افات یدر تیا شوند که باه ن  یافراد موظف م ،یخانگ یصندوق قرض الحسنه  یدر وامها

شاود   یم افتیکه بصورت وام در ی. مبلغندینه پرداخت نمارا ماها ی( مبلغیوام)با قرعه کش

 دارد ؟ یچه حکم
است،  نید یادا یبلکه برا ست،یصندوقها مشروط به قرض ن نیکه قرض دادن در ا نی: با توجه به اجواب -

 )امام خامنه ای(اشکال ندارد.  

اسات:  ق ین طریرد آن بدکه عملکشده ل کیاى تشالحسنهقرضل ما صندوق ین فامیدر ب

با توجه به  ،ندکهرگاه درخواست وام  .ندکشتر پرداخت مىیا بیهر عضو ماهانه پانصد تومان 

حاا  باا    .شاود برابر آن وام به او پرداخت مىسه ا یدو  ،رده استکه پرداخت کى یهاماهانه

                                                   
هیا، حکیم   سیتفتائات، اموربیانکی، احکیام وام   ؛ ناصر مکارم شیرازی، سیایت، ا 101919. سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، استفتائات، شمارۀ استفتا: 0

 های دوستانه و خانوادگی.صندوق

الحسینه،  ناصر مکارم شیرازی، سایت، اسیتفتائات، احکیام قیرض   ؛  ییپاسخگو یجهت همسان ساز یرهبر معظم انقالب، متن ارسال تیسا تیریمد ستمیس. 1
 های خانوادگی.حکم قرض مشروط در صندوق
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م ربا بر آن جارى کا حیقرض مشروط است، آ صورتبهها هر دو و وام هاه ماهانهکنیتوجه به ا

مى کرد، چه حین صورت پذیامل طرفکت یچ شرطى و با رضایار بدون هکن یاست؟ چنانچه ا

 دارد؟
ه قصد کن است یتنها راه صحت آن ا .ال ربا داردکن آن افراد انجام شود، اشیقرارداد ب صورتبهار کن یاگر ا -

ه تعهد شرعى کآنند بىنکت یاخالقاً مقررات آن صندوق را رعا هاآن ةولى هم ؛باشد الحسنهقرضوام  ،همه
ولى  ؛هبه باشد صورتبهه کبل ؛وام داده نشود صورتبهها ه پولکن است یگر ایا قانونى داشته باشند. راه دی

امیل تمیام   ک ۀرد تا دورکموقع هبه خواهند ههم ب گرانیدن هبه، یه در مقابل اکمعوضه است  ةدر واقع هب
 مکارم(  اهللآیت) شود.

 به مسئو  صندوق اختصاص وام او . ج

 1چه حکمی دارد؟ ،به مسئو  صندوق داده شود صورت شرط و الزام،، بهاگر وام او 

در صورتی که شرط اختصاص اولین وام به مسئول صندوق همراه با رضایت و مطیابق تیوافقی باشید کیه      -
 مکارم(  اهللاند، اشکالی ندارد. )آیتاعضای صندوق داشته

قرعاه   دیو هر ماه به ق کنندیرا پرداخت م یفراد ماهانه مبلغکه ا ،یخانگ یها یقرعه کش

جائز است؟ اگر شرط بشود که نفار او )بادون انجاام     شود،یاز افراد صندوق داده م یکیبه 

 باشد،چطور؟ ی(فالنیقرعه کش
را از  یدهنید ماهانیه مبیالغ    یوکالت می  یبه شخص یقرض الحسنه مذکور که عده ا یصندوق ها تیفعال -

صندوق کیه   یاگر متصد نیاز آنها پرداخت کند، اشکال ندارد، همچن یکیقرعه به  دیو به ق افتیاعضاء در
متعلق به او باشد، اشیکال   افتینوبت در نیدر انجام امور صندوق است، شرط کند اول لیاز طرف اعضاء وک

  1)امام خامنه ای( .ندارد

 کشی و تخلف از آنقرعه شرط. د
کشای مشاخص کناد وام باه     و  صندوق ملزم است باا قرعاه  اگر اعضا شرط کنند که مسئ

آیا چنین شرطی صحی  و الزم است؟ آیا مسئو  صندوق حق تخلف  ،گیردمیکسی تعلق چه

وام  گیرنده حق تصرف در اینآیا وام ،از این شرط را دارد؟ در صورت تخلف مسئو  صندوق

 3را دارد؟

                                                   
؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کید رهگییری   111111110ها، کد پیگیری رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی . سیستم مدیریت سایت0

9100011110. 

 0101101شماره سوال:  0011/10/11سواالت سامانه جامع  مسائل متفرقه . 1
؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کید رهگییری   111111110ری ها، کد پیگی. سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی1

9100011110. 
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دهنیدگان بیه   اگر قرض ند وککند، عمل میشرط  طبق آنچه موکل باید ،مسئول صندوق وکیل استچون  -
 (امام خامنه ای) گیرنده حق تصرف ندارد.باشند، وامراضی نچنین قرضی 

 مکارم(  اهللآیت) پایبند باشند. ،کنندمیکه  شروطیاعضا به مفاد قرارداد و  ةباید هم -

 1شک یا اختالف در میزان بدهکاری. 2
باشد ولی میزان بادهی را  مطمئن بودن خویش به کسی بدهکار ازدر صورتی که انسان . الف

سات یاا مادیون    او قدر متیقن  ترمقدار کم آیا مدیونِ ،باشد ناممکننداند و تعیین بدهی نیز 

اگر طلبکار مبلغی را ادعا کند  ،سؤا  ضوعدر مو. ب آورد؟میقطعی  ۀمقدار بیشتر که فراق ذم

 تکلیف چیست؟ ،آور نیستکه برای بدهکار یقین

مگر اینکه طلبکار حجت  ؛ولی احتیاط در مصالحه است ؛کندمیپرداخت مقدار اقل کفایت  ،در فرض سؤال -
 (امام خامنه ای) دادگاه، بدهکار به آن محکوم شود. طریقشرعی بر بدهی مازاد اقامه کند یا از 

را بیا دلییل و میدرک    باید ادعای خود  ،ادعای مبلغ بیشتر را دارد طلبکارپرداخت اقل کافی است و چنانچه  -
خیوب اسیت   گویی هم نباشید،  دروغد ولی در معرض اتهام شته باشاگر طلبکار مدرکی ندا .معتبر ثابت کند

 مکارم(  اهللآیت) نند.کبا هم مصالحه  ایگونهبه

 صورتدر چند  تشخیص مدیونبررسی . 3

 جا شدههنشدن چکی که چند دست جاب نقد. الف
کمتر به به این فرد طلبش را نقداً .ماهه از او داردچک یک و مثالً فردی از دیگری طلبکار است

 فرد سوم هم طلب را باه فارد چهاارمی نقاداً     .دهدمیفروشد و چک را به او میفرد سومی 

حاضار  بادهکار اولای    ،اگر در سررسید چاک  حا  .دهدمیفروشد و چک را به او میکمتر به

تواند رجوع میکسی برای گرفتن طلبش به چه ،کچخریدار  نآخری ،را پاس کندچک نباشد 

 2کند؟
 (خامنه ای امام) صادرکنندۀ چک ضامن است. -

  اهللآیت) ند.کتواند به شخصی که چک را از او خریده، مراجعه میچهارم  نفراست و  در هر حال حواله کچ -
 مکارم(

                                                   
؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کید رهگییری   101011111ها، کد پیگیری . سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقالب، سؤاالت نمایندگی0

9111101111. 

؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کید رهگییری   110011111ها، کد پیگیری ب، سؤاالت نمایندگی. سیستم مدیریت سایت رهبر معظم انقال1
 ؛  9100111111
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 مقبوض بالسومضمان در . ب

 1کسی است؟چه  ۀعهدمقبوض بالسوم چیست و ضمان آن به

از  ،دقیت در آن تا با یا نزد او قرار داده شود سوم عبارت است از مالی که شخص از دیگری بگیرد المقبوض ب

 آن را بخرد. ،خصوصیات آن آگاه شود و در صورت پسندیدن

 ضیامن قیمیت اسیت.    ،ضامن مثیل و اگیر قیمیی باشید     ،اگر مثلی باشد :است مشتری ۀعهد ضمان آن به -
 حضرت امام()
 سیستانی(  اهللآیت) مشتری است. ۀعهدضمان بر  ،ا بر احتیاط واجببن -

امیا   ؛چنانچه امین در نگهداری جنس کوتاهی کرده، ضامن است .شودمیامانت محسوب شده گرفتهجنس  -
و اتفاقاً آن مال تلف شود،  ه باشددکرروى نادهیزنیز در استفاده از آن رده و کوتاهى نکاگر در نگهدارى آن 

 1مکارم(  اهللآیت) ست.ین ضامن

 تلف قبل از قبض. ج

 .قبض مشتری، ما  در دست باایع تلاف شاده اسات    از مالی را مشتری خریده است و قبل 

 3کسی ضامن است؟چه

 مکارم(آیت اهلل   ،سیستانی آیت اهلل) گردد.لذا ثمن به مشترى بازمى؛ در فرض سؤال، از مال بایع رفته است -

 اندکردهتصریح ایشان  .اندفرقی نگذاشته ،بین علت تلف که آسمانی باشد یا زمینی: نیسیستا آیت اهلل نکته:

  .است از مال مشتری تلف شده ،که اگر ثمن هم قبل از قبض فروشنده تلف شود

 بالغنا ۀبچدست بهشده ضمان در شیء تلف. د
 4ست یا پدرش؟خودش مدیون ا ،مالی را خراب کند ،بالغنا ممیز ۀبچممیز یا غیر ۀاگر بچ

 (امام خامنه ای) غیرممیز و ممیز نابالغ( خود بچه ضامن است.)صورت در هر دو  -

خیود بچیه ضیامن     ،در غیر این صیورت  .او ضامن است ،را نکرده است الزماو مراقبت  در صورتی که ولیّ -
 مکارم(  اهللآیت) است و باید بعد از بلوغ جبران کند.

                                                   
؛ سیدعلی سیستانی، 00، م، کتاب الغصب011، ص1، جتحریر الوسیلةاهلل خمینی، ؛ سیدروح1111، م1، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی0

 .101، م111، ص1، جینمنهاج الصالح

فرمیوده اسیت:    9101111110( احتیاط کرده است؛ ولی در پاسخ به استفتای ما بیا کید رهگییری    1091مکارم در بحث مقبوض بالسوم در رساله )م اهلل. آیت1
روى نکیرده باشید و   اهى و زییاده شود. چنانچه امین در نگهداری جنس کوتاهی کرده، ضامن است؛ اما اگر در نگهدارى آن کوتجنس امانت محسوب می»

اسیت کیه اسیتفتای اخییر را     ، فرموده 9101011110با توجه به این اختالف، در پاسخ به استفتایی با کد رهگیری « اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست.
 مالک قرار دهید؛ یعنی چنانچه در نگهداری کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.

 .9100101119؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری 090، م11، ص1، جج الصالحینمنها. سیدعلی سیستانی، 1

 .9111111001؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از سایت، کد رهگیری 1beYOUg0Mای، استفتای شخصی از سایت، کد استفتا: . سیدعلی خامنه0
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 آن هایینهاز طلبکار و هز وجوجستحکم . 4
باشاد یاا   ممکان  اگر بدهکار قصد پرداخت بدهی را داشته باشد و دسترسی به بدهکار هام  

یاا   هاا از طلبکاار هزیناه   وجاو جسات ولای تحقیاق و    ،پیداکردنش باشد دراحتما  عقالیی 

مثل اینکه باید بدهکار چند شهر را دنبا  طلبکار بگردد یا  شته باشد،نامتعارفی دا هایسختی

 ،در ایان حالات  کند، را بررسی چندین جا یا  بپرسد فرن هادهاز دیگری سفر کند یا به کشور 

 چند سؤا  مطرح است:

 ؟آیا انجام این امور بر او واجب استباشد، اگر بدهکار در پرداخت بدهی کوتاهی نکرده . 1

 ؟تآیا انجام این امور بر او واجب اسباشد، اگر بدهکار در پرداخت بدهی کوتاهی کرده . 2

بیشتر از میازان   وجوجست ۀاگر میزان بدهی کم باشد یا هزین ،در هریک از دو فرض قبل. 3

 1آیا تحقیق واجب است؟ ،بدهی باشد
هیم  د یامو ندارد دسترسى ار خود کبه طلباگر ند و کباید برای دسترسی به طلبکار و پرداخت بدهی تالش  -

 ؛ر دهید یی م شرع بیه فق کحا ۀه مقدار طلب او را با اجازکآن است  واجباط یند، احتکدا ینداشته باشد او را پ
هاى معمولى و متعارف را کیه بیراى پرداخیت مطالبیات در     هزینه د. ضمناًیسغیرا یباشد  سیدر یخواه آن فق

توانید آن را از طلبکیار   مى ،اى بپردازدالعادههاى فوقولى اگر هزینه ؛تواند بگیردنمى ،میان مردم رایج است
 مکارم(  اهللآیت) ا از مبلغ بدهی کسر کند.ند یکطلب 

 2مسافرت مدیون. 5
 ؛اسیت کامیل  ند، چه غرض دیگری در سفر داشته یا نه، نمیازش  کار واجبی مسافرت ک ترکاگر فرد برای  -

ش فرارسیده است، اگیر بتوانید بیدهی خیود را     اار است و سررسید پرداخت بدهیکه شرعاً بدهکسی کپس 
ند، چنانچه در سفر نتواند بیدهی خیود را بدهید و بیرای فیرار از دادن قیرض،       کلبه ار هم مطاکبدهد و طلب
در سفر واجب نییز   هرچند ،ار دیگری استکولی اگر سفرش برای  ؛بخواندکامل ند، باید نماز را کمسافرت 
 مکارم(آیت اهلل  ،سیستانی آیت اهلل ، حضرت امام) سته بخواند.ک، باید نماز را شترک شود

 عنیوان  ،داشته باشید منافات پرداخت بدهی منظور بهدرآمد کسب وکار و مدیون با کسب مسافرتِ راگ نکته:

 .کنیدمالحظه را از همین نوشته  «پرداخت بدهیبرای وکار و تالش کسب»

 3اختیار برای پرداخت بدهی طلبکاربهشکستن نماز واجب . ۶
 شن نماز طلبی، چنانچه بتواند در ببخواهداز او  ار طلب خود راکاگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلب -

د نمیاز را  یی با ،سیت ین نکی ستن نماز، دادن طلیب او مم کش بدوند در همان حال بپردازد و اگر یرا بدهد، با
 سیستانی( آیت اهلل ،حضرت امام) بعد نماز را بخواند. ؛ند و طلب او را بدهدکبش

                                                   
 .9101111110سایت، کد رهگیری . ناصر مکارم شیرازی، استفتای شخصی از 0

 ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط الخامس.تحریر الوسیلةاهلل خمینی، ؛ سیدروح0191، م0، جتوضیح المسائل مراجعهاشمی، . سیدمحمدحسن بنی1

 .0010، م0، جتوضیح المسائل مراجع. سیدمحمد حسن بنی هاشمی، 1
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مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد و هرگاه مشغول نماز باشد و طلبکارى طلب خود را  -
صبر  ،ولى اگر بدون شکستن نماز ممکن نیست ؛بهتر است در همان حال بپردازد ،هم نخورد صورت نماز به

مگر اینکه ضرورت خاصى داشته  ؛نداردمنافات خیر با فوریت اداى دین أکند تا نماز تمام شود و این مقدار ت
 مکارم(  اهللآیت) افتد.او به زحمت مى روند وسفران طلبکار مىهم ینکه همراهان ومثل ا ؛باشد

 ضدانقالب و... ،پرداخت بدهی افراد فاجر. ۷
بایاد   آیاا فعاالً   .یهودی ضدانقالب در زمان طاغوت گرفته بودیک تومان از  ۹۱۱فردی مبلغ 

 1د؟زپردابمبلغ فوق را به آن یهودی 

 حضرت امام() .بدهی را باید ادا کند -

 2ایصورت عضوگیری شبکههب الحسنهقرضوام . ۸
 :هزار تومانى به افراد، تأسیس شده است111ط زیر و با هدف پرداخت وام واى، با شرالحسنهقرضصندوق 

 .بپردازدکارمزد هزار تومان به صندوق 1نام اولیه مبلغ براى ثبت دمتقاضى بای .0

هیزار تومیان   1نیز هرکیدام مبلیغ    هاآنمعرفى کند و  ،را که نیازمند وام هستندهر متقاضى باید سه نفر دیگر  .1

 .عنوان کارمزد به صندوق بپردازندبه

توانید  وى میى  ،ن صورتاییابد. در  همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضى اول به ردیف هفتم ارتقا داین روند بای .1

 کند.براى دریافت وام اقدام 

 د.گیرکنندگان وام نمىى از دریافتاگونه بهرههیچ ،جز کارمزد یادشدهبه الحسنهقرضصندوق  .0

 عملیات اقتصادى مذکور از نظر شرعى چه حکمى دارد؟

آن ایین   ةنتیجی  آمده اسیت. پیچیده است و متأسفانه از غرب  ینوعى قمار و التاراین کار در واقع شبیه به -
هزار تومان وام داده مى شود 111شود و مزد دریافت مىمیلیون تومان کار1اول بیش از  ةاست که در مرحل
کسانى که در آن مؤسسه  ةعادالن ةالزحماز حق ستا گردد! کارمزد عبارتمؤسسه برمى ةکه آن هم به کیس
 ،در یک مرحلیه  یتومانمیلیون1درآمد مزدى داد. بر  هاآنمقدار کارشان باید به دهند که بهکارى انجام مى
 مکارم(  اهللآیت)نوعى فریب است. مزد گذاشتن نام کار

                                                   
 .1111، س090ن و قرض، ص، کتاب دی1، جاستفتائاتاهلل خمینی، . سیدروح0

 ای.صورت عضوگیری شبکهالحسنه بهالحسنه، وام قرض. ناصر مکارم شیرازی، سایت، استفتائات، امور بانکی، احکام قرض1


