 ‐ 112136ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدرات و واردات دارد و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی اﺳﺖ
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺎدرات و واردات دارم و اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﺮاﮐﺶ ﺑﺎﻧﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﺳﻼﻣ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﻪی داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻫﺎ ]ی رﺑﻮی[ اﻧﺠﺎم ﻣﮔﯿﺮد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ،ﺣﺴﺎﺑ در ﺑﺎﻧﻫﺎی ]رﺑﻮی[
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺎل دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟ را راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ؟
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻮدم ﯾ ﺣﺴﺎب در ﯾ از ﺑﺎﻧﻫﺎی ﻣﻐﺮب دارم؛ آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎﯾﻢ را آﻧﺠﺎ ﺑﺬارم ﺑﺪون
آﻧﻪ ﺳﻮد ﭘﻮل را ﺑﯿﺮم ،ﯾﺎ آن را ﺑﯿﺮم و ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮدن در ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی ـ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﺳﻮد رﺑﻮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﺪ ـ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ
ﯾﺎری ﺑﺎﻧﻫﺎی ﻓﻮق در ﮔﻨﺎﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،و اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﺗَﻌﺎوﻧُﻮاْ ﻋﻠَ اﻟْﺒﺮ ِواﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻻ ﺗَﻌﺎوﻧُﻮاْ ﻋﻠَ اﻻﺛْﻢ واﻟْﻌﺪْوانِ واﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻪ انﱠ اﻟﻪ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻌﻘَﺎبِ ]ﻣﺎﺋﺪه[۲ :
)و در ﻧﯿﻮﮐﺎری و ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎری ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﻨﺎه و ﺗﻌﺪی ﯾﺎور ﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ و از اﻟﻪ ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ
ﺳﺨﺖﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ(.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾ ﺟﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﻮﻟﺶ ﯾﺎ دﻻﯾﻞ دﯾﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﭘﻮﻟﺶ را ﻧﺰد آﻧﺎن
ﻧﻬﺪارد ،ﻣﺜﻼ ﮐﺎرش ﺗﺠﺎری ﺑﻮد و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﭼ و ﺣﻮاﻟﻪی ﺑﺎﻧ و دﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺠﺎری ﻧﺒﻮد،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد در ﺑﺎﻧ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺪون ﺳﻮد )رﺑﺎ( ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻠﻤﺎی
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ .در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا ) (۳۴۶ /۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﺳﭙﺮدن ﭘﻮل و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻫﺎ و دﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺑﻮی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺪارد اﯾﻦ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮد ﯾﺎ
ﺑﺪون ﺳﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻤﺎری در ﮔﻨﺎه و ﺗﻌﺪی اﺳﺖ و اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﮔﻨﺎه و ﺗﻌﺪی دﺳﺘﯿﺎر ﯾﺪﯾﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﺮ اﯾﻨﻪ ﺗﺮس از ﮔﻢ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻏﺼﺐ اﻣﻮال در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ و راﻫ ﺟﺰ ﺳﭙﺮدن ﭘﻮل ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ داراﯾ ،ﺳﭙﺮدن آن ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت رﺑﻮی ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
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اﻧﺘﺨﺎبِ ﮐﺎر ﮐﻢﺿﺮرﺗﺮ ﻣﺑﺎﺷﺪ«.
در رای ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻫﺎی اﺳﻼﻣ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﻨﺪ،
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ ﺣﺮام اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ اﺳﻼﻣ ﻋﺬری ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﻧﺪارد ،و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎک را ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎک ﺳﺎزد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ،ﺧﻮد را از ﺣﺮام ﺑﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی اﻣﺎن داﺷﺖ و ﺟﺎﯾﺰﯾﻨ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارد ﺑﺎ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻫﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻗﺮارداد ﺳﻮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﭘﻮل را در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ و راه و دﯾﺮ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣرﺳﺪ ﺧﺮج ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﻓﻘﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و روش ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻟ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ
ﻓﺘﻮا ) (۳۵۴ /۱۳آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺳﻮد رﺑﻮی از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮال ﺣﺮام اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :وأﺣﻞ اﻟﻪ اﻟﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ
)و اﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﺣﻼل ﮔﺮداﻧﺪه و رﺑﺎ را ﺣﺮام ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﮐﻪ دﭼﺎر ﻣﺎل رﺑﻮی ﺷﺪ ،راه رﻫﺎ رﺷﺪن از اﯾﻦ
ﻣﺎل اﻧﻔﺎﻗﺶ در راه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ راه و ﺑﻨﺎی ﻣﺪارس و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء«.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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