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  باسمه تعالی

  1بانکی ضمانت و وثایق

 امام خمینی  
فروشنده آن مراجعه نمـوده  ه س مدت سفته، هم بأاین معنا متعارف است که در ر ،سسات نظیر آنؤها و م در بانکـ 1

کنندگان سفته، و این معنا بـراى همـه معهـود اسـت و قـانونى اسـت        گیرند و هم اگر او نداد به امضاء مبلغ را از او مى
التزامـى اسـت ضـمنى از     ،همین تعـارف و آگـاهى همـه از آن، خـود     ،جارى در بین عرف، و چون همه از آن باخبرند

 ،ر یک از آنان مراجعه نموده و مبلغ را مطالبه کـرد ه که هر زمان دارنده سفته به ،کنندگان آن فروشنده سفته و امضاء
در ضمن قرار نیز هست و این شرط الزم المراعات است، بله را بپردازد و در عین اینکه التزامى است ضمنى، شرط  آن

  2 باشد. آور نمى براى او قرارداد نیست و الزام ،اگر کسى به این قانون آگاهى نداشته و برایش معهود نباشد
  از ضـامن   اسـت   موا  کارهاي  به  مربوط  که  اي ورقه  ، طی گیرنده  وام  به  وام  از پرداخت  قبل  الحسنه قرض  هاي صندوقـ 2

  کند یا خیر؟ پیدا می  تحقق  ضمانت ،شد  پرداخت  وام  از آنکه  گیرند؛ آیا پس امضا می
بنا در   مجرد امضا، بدون  و لکن  نافذ است  و ضمانت  صحیح ،شود  واقع  ضامن  شخص  بر ضمانت  مبنی  جواب: اگر قرض

  هذمـ   بـه   ضم ذمـه   و نه  معلق  طور منجز، نه  به  است  ذمه  ، نقل شرعی  ضمان  باشد که  اثر ندارد و باید معلوم  قرض  حال
  3دیگر.

یـا    تأیید کـنم   را خودم  وام  ضامن  از اینکه  ـ اعم  نمایم می  معرفی  صندوق  به  وام  گرفتن  جهت  من  را که  هر شخصیـ 3
یـا    گیرنـده  اگـر وام   بـود کـه    خـواهم   وام  این  ، ضامن امنض  بر آن  ، عالوه گرددـ خود اینجانب  تعیین  صندوق  هوسیل  به

  یـا خیـر؛ حتـی     ور اسـت آ ضمان  تعهد از نظر شرعی  ؛ آیا این است  اینجانب  هعهد  به ،نکردند  را پرداخت  اقساط  ،ضامن
  ؟ از مرگ  پس

  محقق  و ضمان  است  شود صحیح  اقعمتعهد و  بر ضمانت  مبنی  قرض  انشاي  چنانچه  جواب: مجرد تعهد اثر ندارد؛ لکن
  شـرعی   ، ضـمان  اسـت   ضـامن   هعهـد   نکردند به  را پرداخت  ، اقساط یا ضامن  گیرنده اگر وام  که  معنی  این  شود. لکن می

  4و نفوذ ندارد.  نیست
  
  

                                                   
نوشـته  » معامالت بانکی از منظر مراجـع تقلیـد  «هاي مراجع معظم تقلید که در این نوشتار بیان شده است از کتـاب   کلیه دیدگاه . 1

سید عباس موسویان نقل گردیده که توسط انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی چـاپ شـده اسـت. الزم بـه     دکتر المسلمین  االسالم و حجت
اصل کتـاب  جع تقلید به صورت مختصر بیان شده است؛ از این رو جهت دریافت اطالعات تفصیلی به ذکر است در این نوشتار، نظرات مرا

 مراجعه فرمایید.

  .3 ، مسائل مستحدثه، سفته، مسئله4الوسیله، جلد  امام خمینی، ترجمه تحریر ـ2
  .در دست انتشار امام خمینی، استفتائات ـ3
  .در دست انتشار امام خمینی، استفتائات ـ4
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 آیت اهللا خویی  
تاریخ بـه طلبکـار داده او هـم     تومان از یک نفر طلبکار بوده و در مقابل، مدیون دو سفته بدون 600شخصی مبلغ  - 1

 250ها را بـه بانـک گـذارده و مبلـغ      سفته ،شخص ثالث ،آن دو سفته را به شخص ثالثی داده که براي او وصول نماید
تومان بقیه را به شخص اولی مدیون است یا مبلغ مذکور باز هم  350تومان را وصول نموده آیا این شخص ثالث مبلغ 

  ؟الذمه نشده برئ به ذمه مدیون است و
 ،کـردن مـدرك معصـیت کـرده     دین مذکور به ذمه مدیون ثابت است و شخص ثالث اگر تقصیر کرده در باطـل  :جواب

  1لکن ضامن نیست.
  
  

   آیت اهللا گلپایگانی  
خـود فـوت کـرد و     ـ شخصى خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخـت بـدهى  1

توقیف و مصادره خانـه مزبـور نمـود، بـا آنکـه       نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام بهورثه صغیر او 
مقدار زیادى چه حکمى دارد؟ نسبت بـه ورثـه صـغیر و حـق آنـان حکـم        قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهى بود، این

  چیست؟

ي دیـن از آن بفروشـد، واجـب اسـت آن را بـه      جواب: در مواردى که جایز است مرتهن عین مرهونـه را بـراى اسـتیفا   
باالترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتى که آن را به قیمتى بیش از مقـدار طلـب مـرتهن بفروشـد، بایـد بعـد از       
استیفاي حق خود، باقیمانده آن را به مالک شـرعى آن برگردانـد، بنـابراین مقـدار زیـادى در فـرض سـؤال بـه ورثـه          

   2.رسد مى

شـخص دیگـرى    تواند چکى را به عنـوان وثیقـه ضـمانت از    ه در حساب بانکى خود موجودى ندارد، آیا مىک ـ کسى2
   صادر کند؟

  .3باشد گونه امور، قوانین نظام جمهورى اسالمى مى جواب: میزان در این

 بـدهکار  از شود، می متحمل آن دریافت و قرض اثبات براي دهنده وام که را دادگاه مخارج و ها هزینه است جایز ـ آیا3
  ؟نمود مطالبه

 در صـورت  هـر  در و باشـد  نمـی  اسـت،  شـده   پرداخت طلبکار توسط که دادگاه هاي هزینه ضامن شرعاً جواب: بدهکار

                                                   
  .243سؤال  ،2جلد  ،المسائل اله گلپایگانی، مجمع آیت ـ1
   .1684 سؤال، ستفتائاتاجوبةاال، اي اله خامنه آیت ـ2
 . 1682 سؤال، ستفتائاتاجوبةاال ،اي اله خامنه آیت ـ3
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  1باشد. می االجرا الزم اسالمی جمهوري نظام قوانین امور، گونه این

  
  آیت اهللا بهجت  

تا در موعد مقرر، خریدار پول را بپـردازد و در آن موعـد، خریـدار    گیرد  اي فروشنده از فرد ثالث چک می ـ در معامله1
پول را تحویل نداد و باز شخص ثالث در حضور خریدار و رضایت او با چک ضامن شد کـه مـدت، بـا زیـادي دیرکـرد      

  تمدید شود، آیا جایز است؟
  2را از خریدار مطالبه کند. تواند اصل پول و زیادي جواب: اگر در قبال زیاده، معامله شرعیه انجام داده، می

آور است؟ و مثالً براي اداي صـد هـزار  تومـان قـرض، مهریـه، مضـاربه،        ـ آیا کاهش و افزایش فاحش در دین ضمان2
شـود یـا بایـد بـه قیمـت روز       خمس و سایر دیون پس از بیست سال، آیا پرداخت همان مبلغ، اداي دین محسوب می

  د؟ آیا در این مطلب بین تغییر فاحش با غیرفاحش فرقی هست؟پرداخته شود و نرخ تورم مالحظه گرد
  جواب: احتیاطاً باید در قبال افزایش فاحش نرخ تورم با هم مصالحه کنند.

  

  آیت اهللا صافی گلپایگانی  

الحسنه کـه قبـل از بدهکارشـدن شـخص (قبـل از گـرفتن وام)        هاي قرض ها و صندوق آیا ضمانت مرسوم در بانک -1
  او شود ضمانت شرعی است؟دیگري ضامن 

  3باشد. یجب است و صحیح نمی المجواب: ضمانت قبل از بدهکارشدن شخص، ضمانت شرعی نیست بلکه ضمان م

  ؟منزله ضمانت استـ آیا امضاي پشت چک به 2

  4باشد. جواب: بلی اگر چک صوري نباشد، و امضاکننده به عنوان ضمانت پشت چک را امضا کرده است، مدیون می

  

 اهللا صانعی آیت  

تواند بابت وثیقه دین خود، چک یا سفته معتبرى به دست طلبکار بدهد تا در صورتى که دین خـود   آیا بدهکار مى ـ1

                                                   
  .1764، سؤال  ستفتائاتاجوبةاال، اي اله خامنه آیت ـ1
  .4298، سؤال 3اله بهجت، استفتائات، جلد  آیت ـ2
 له. سایت معظم  ات،ئاستفتا  صافی گلپایگانی،اله  ـ آیت3
 له. سایت معظم  ات،ئاستفتا  صافی گلپایگانی،اله  ـ آیت4
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  را ادا ننمود، طلبکار به راحتى بتواند چک یا سفته را به جریان اندازد و طلب خود را از آن به دست آورد؟
هـاى   و اما در مـورد چـک   ؛عین است، لیکن صحتش خالى از قوت نیستچه رهن به غیر  گراها،  گونه رهن این جواب:

باشـد، عـین محسـوب شـده، و رهـنش بالاشـکال        تضمینى، اگر فرض رهنش بشود چون در حکم پول و نقد رایج مى
  1است.

له چکـى را از بسـتگان مضـمون عنـه بابـت همـان بـدهى         اگر کسى ضامن پرداخت بدهى شخصى شود و مضمون ـ2
  شود؟ الذمه مى کند، آیا ضامن برئدریافت 

با توجه به عدم ضمان صاحب چک و اینکه چک را به عنـوان مـدرکى بـراى ضـامن داده، برائـت ذمـه حاصـل         جواب:
  2شود. ینم
  

  آیت اهللا فاضل لنکرانی  

د، کند که در صورتى که چک به پول تبدیل نشود ضامن آن باش فروشد و پشت آن را امضا مى شخصى چکى را مىـ 1
  آیا فروشنده چک ضامن است یا خیر؟

فروختـه باشـد، معاملـه صـحیح اسـت. و       جواب: در صورتى که فروشنده چک، طلب خود را که از صاحب چک داشته
  3چون ضامن پرداخت آن شده، الزم است آن را بپردازد.

شود، پـس از   امن محسوب مىض ،گیرند و به محض امضا ها معمول است که از ضامن مى هایى در بازار و بنگاه سفتهـ 2
گیرنـد، آیـا صـورت     دهد و در صورت عدم پرداخت، از صـاحب سـفته مـى    الحسنه وامى مى بانک یا صندوق قرض ،آن

  شرعى دارد؟
جواب: در صورت متعارف معهودیت در بازار، صورت شرعى دارد. ولـى از بـاب ضـمان خـارج اسـت و تعهـد مسـتقلى        

  4شود. محسوب مى
  

 یرازي آیت اهللا مکارم ش  

 ،موقع ندهـد ه بدهکارى خود را ب ،دهنده حق رجوع به او هست، یعنى اگر سفته ،او در سفته باشد يهر کسى امضا - 1
آنها در سفته اسـت بگیـرد و در واقـع کسـانى کـه سـفته را امضـا         يطلبکار حق دارد طلب خود را از کسانى که امضا

ه بـه      کنند ضامن بدهکار مى مى ذمـ گوینـد و   مـى  ذمـه شوند که اگر او نپرداخت آنها بپردازند (این نوع ضـمان را ضـم
  5.چنانکه در احکام ضمان گفتیم صحیح است)

                                                   
  .1179، سؤال 1جلد  ،المسائل اله صانعی، مجمع آیت ـ1
  .1180، سؤال 1جلد  ،المسائل اله صانعی، مجمع آیت ـ2
  .1034سؤال، 1المسائل، جلد  اله فاضل لنکرانی، جامع آیت ـ3
  .1086سؤال، 1المسائل، جلد  اله فاضل لنکرانی، جامع آیت ـ4
   .2431المسائل، مسئله  اله مکارم شیرازي، توضیح آیت ـ5
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  آیت اهللا نوري همدانی  

طـرف عامـل   اگر صاحب سرمایه در همان ابتداى پرداخت پول به عامل بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقـى از  ـ 1
تواند با پرداخت مبلغى به عنوان حق بیمه به عامل، سرمایه خود را بیمه کند که در صورت ضرر و  تضمین کند آیا مى

  زیان بتواند اصل سرمایه خود را تحت عنوان بیمه پس بگیرد؟

ا از مـال خـود   خسارتى به اصل سرمایه وارد شـد، عامـل آن ر   رتواند در ضمن عقد مضاربه شرط کند که اگ جواب: مى
  1بدهد.

  آیت اهللا رضوانی  

نامـه از مشـتري    ها به منظور تأمین (وثیقه) در قبـال صـدور ضـمانت    هاي تضمینی که بانک ـ آیا عمل دریافت سفته1
  شود یا خیر؟ نمایند از نظر شرعی صوري تلقی می دریافت می

نامـه متضـمن ایـن     کند، بلکه ضمانت هاي متداول، شخص ضامن دین طرف را ضمانت نمی چون در ضمانتنامه جواب:
اي کـه بـه عنـوان وثیقـه      آور نیسـت، بنـابراین سـفته    پردازم و این تعهد الزام معنا است که اگر طرف نپرداخت من می

  2دهد صوري است. می
ي (سفته و برات) حق رجوع و مطالبۀ دین را از واگذارنـده نـدارد، و   ـ مطابق شرع مقدس، دارندة اوراق و اسناد تجار2

فقط حق رجوع به مدیون اصلی (متعهد سفته یا برات) براي بانک محفوظ است. چنانچه در این قبیل مـوارد (هنگـام   
د؛ آیـا  تنزیل اوراق تجاري) واگذارنده سفته در ظهر سفته، ضمن شرحی ضمانت پرداخت دین متعهد را به عهده بگیـر 

  بانک بر اساس این ضمانت حق رجوع و مطالبۀ دین از واگذارنده را دارد یا خیر؟
پردازم این تعهد ضمن  جواب: اگر در ضمن واگذاري سفته، دارندة آن تعهد کند که اگر مدیون اصلی نپرداخت من می

  3ننده رجوع و از او مطالبه نماید.تواند به واگذارک عقد الزم است و بر اساس آن، اگر مدیون اصلی نپرداخت بانک می
ـ از  ـ تسهیالت اعتباري در مقابل تأمین کافی ـ خارجی و غیرمسلمان توان به این قبیل پیمانکاران ـ آیا اکنون نیز می3

کـه بتـوان بهـره دریافـت      ـ اعطا نمود، و بهره دریافت کرد؟ درصـورتی  هاي معتبر خارجی هاي بانک نامه جمله: ضمانت
  باید به ارز و در خارج از کشور وصول شود؟ این بهره در داخل کشور و به ریال قابل وصول است و یا اینکه  نمود، آیا

جواب: ربا گرفتن از کفار حربی اشکال ندارد، لکن بایست با رعایـت جمیـع جوانـب از احکـام اولیـه و ثانویـه صـورت        
  4گیرد.

                                                   
 . 486و 492سؤال   ،2جلد   نوري همدانی، هزار و یک مسئله فقهی،اله  آیت ـ1

  .2و 1رضوانی، ضمیمه شماره  اله آیت ـ2
  .2و  1رضوانی، ضمیمه شماره  اله آیت ـ3
  .4و 3رضوانی، ضمیمه شماره  اله آیت ـ4
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ه نحوي عمل نمود که واگذارنده نیز مسئولیت (ضمانت) پرداخـت  توان ب ـ آیا در خرید دین (تنزیل اوراق بهادار) می4
  مبلغ اوراق بهاداري را که به بانک فروخته است، داشته باشد؟ چنانچه جواب مثبت باشد، به چه نحو؟

که در ضمن معامله خرید دین از طلبکار، با او شرط شود هرگـاه مـدیون در سررسـید نپـردازد شـما       جواب: درصورتی
  1اشکال است. د دین او را بپردازید بیمتعهد باشی

 

  آیت اهللا سبحانی  

 باشد؟ گذار می ـ اگر بانک دولتی یا خصوصی ورشکسته شود، آیا ضامن سپرده1
جواب: ضمانت بانک خصوصی و دولتی وابسته به قرارداد با مشتري است. هرگاه به هنگام معامله با مشـتري، ضـمانت   

باشد، در این صورت ضمانت در حد آن سرمایه است و اگر چنـین قیـدي در قـرار داد    ي بانک  بانک محدود به سرمایه
اي داشته باشند باید ضرر طرف را از اموال دیگر جبران کننـد. ایـن در صـورتی     نباشد و صاحبان بانک، اموال جداگانه

باشـد، مطلقـاً ضـامن     داده» قـرض «به بانک بپردازد، ولی اگر بـه عنـوان   » تجارت«است که شخص پول خود را براي 
   2است.
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