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  جوايز بانكي 

  )ره(امام خميني
  گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند، از

آيا جايز است كه بانك .پردازند دهند و به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند، جايزه مى اى قرار مى كشى جايزه طريق قرعه
 انجام دهد و گرفتن آن جايزه شرعاً جايز است يا نه؟چنين عملى را 

كشى پس از اعالم بانك به صورت شرط از طرف مشتريان نباشد  در اين مسأله تفصيل هست به اين كه اگر عمل قرعه
ه كشى فقط به عنوان تشويق مشتريان بوده باشد ك كشى انجام شود، بلكه قرعه و پول خود را به اين شرط نگذارند كه قرعه

بيشتر پول در آن بانك بگذارند و يا اشخاصى حساب در آن بانك باز كنند، در اين صورت عمل قرعه جايز است و كسى كه 
قرعه به نام او اصابت كند جايز است آن جايزه را به عنوان مجهول المالك به اذن حاكم شرع يا به اذن وكيل او در صورتى 

گيرد و اگر بانك دولتى و يا مشترك نبوده باشد، در گرفتن جايزه احتياج به اذن كه بانك دولتى و يا مشترك بوده باشد، ب
كشى چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و يا عقد ديگرى بوده باشد، انجام  حاكم شرع ندارد و اگر عمل قرعه

ى كسى كه قرعه به نام او اصابت كرده باشد و گرفتن جايزه نيز برا بگيرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بكشند، جايز نمى
  .باشد است به عنوان وفا با آن شرط جايز نمى

  آيت اهللا خامنه اي 

 ز كردم و بعد از مدتي مبلغي را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمي ااند مبلغي را در بانك ملي پس
 دارد؟ 

  .گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشكال ندارد
  گيرد، گرفتن آنها چه حكمي دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آنها  الحسنه تعلق مي سپرده هاي قرضجوايزي به

 گيرد؟ تعلق مي

  .هاى آن اشكالندارد و در جايزه، خمس واجب نيست الحسنه و جايزه اندازهاى قرض پس
 افت جايزه هاي خود به در  صورتي كه صاحبان حسابهاي پس انداز به علت عدم اطالع يا داليل ديگر براي دري

 بانك مراجعه نكنند، آيا جايز است بانك در آنها تصرف كند و يا آنها را بين كارمندان بانك توزيع نمايد؟ 

  . بانك و كاركنان آن حق ندارند جايزه هايي را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملك خود درآورند

 آيت اهللا شاهرودي 
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 دريافت سود حساب هاي كوتاه ) 2وط به حساب هاي قرض الحسنة بانك ها چه حكمي دارد؟ دريافت جوايز مرب
    مدت و بلند مدت بانك ها چه حكمي دارد؟ 

اگر بانك به قصد تشويق مشتريان پرداخت كند، دريافت آن جايز است اما اگر جائزه در ضمن عقد شرط شود اخذ آن جائز  
 . و صوري نباشد گرفتن آن جايز است اگر طبق عقود اسالمي باشد) 2. نيست

 پولي در بانك براى جايزه بردن گذاشته مي شود حكم آن چيست؟    
اگر گذاشتن پول به قصد قرض به شرط جايزه دادن باشد اين عمل حرام است ولي خود قرض صحيح وشرط آن باطل  -

 وصحيح ومستحق گرفتن جايزه است و اگر به قصد مضاربه باشد، عمل حالل. است وشخص مستحق گرفتن جايزه نيست

 جايزه هايي كه بانك به صاحبان قرض الحسنه مى پردازد چگونه است؟    
ـ اگر قرعه كشى و دادن جايزه در عقد قرض شرط نشده باشد و بانك صرفاً براى تشويق مردم به قرض الحسنه دادن وعده 

ن جايزه در عقد قرض شرط شده باشد ربا وحرام است و اگر داد. قرعه و جايزه مى دهد دادن و گرفتن جايزه جايز است
  .وليكن قرض صحيح است وشرط جايزه باطل است و گرفتن آن ربا و حرام است

  
  آيت اهللا تبريزي

 كشى به  هاى كوتاه و درازمدت و جوايزى كه از راه قرعه فتواى حضرتعالى در زمينة سود حاصل از سپرده
 شود، چيست؟ گذار پرداخت مى سپرده

تواند سود را بگيرد؛ و در غير اين صورت بايد سود را پس از  باسمه تعالى؛ چنانچه بر طبق عقود شرعيه معامله شود، مى
كند؛   بقيه هم اگر چيزى در آخر سال باقى ماند آن را هم تخميس 4/ 5گرفتن، تخميس كند و بعد در بقيه تصرف كند و از 

  .ميس كند و بعد در بقيه تصرف كند، و اهللا العالمو نسبت به جوايز هم بايد ابتدا آن را تخ
  آيت اهللا بهجت

 كشى به  كنند يا برداشت از حساب خود را تا موعد قرعه كشى در بانك حساب باز مى برخى براى شركت در قرعه
 كشى يا عدم آن اشكال دارد؟ هايى در صورت برنده شدن در قرعه اندازند، آيا چنين حساب تأخير مى

اى كه بانك در قبال آن به بعضى از  ن در بانك به عنوان قرض الحسنه، اشكالى ندارد و هم چنين جايزهپول گذاشت
  .كند، حالل است مشتركين پرداخت مى

  
  آيت اهللا وحيد خراساني

 كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند،  گاهى بانكها به منظور تشويق و ترغيب مردم كه حساب باز كنند، يا مشتريان
 .كشى به كسى كه قرعه به نام او اصابت كند، بدهند گيرند كه از طريق قرعه اى در نظر مى يزهجا

  :هاى بانكى دو صورت دارد جايزه
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كشى بر بانك شرط نشود، بلكه قرعه فقط به عنوان تشويق باشد، در اين صورت عمل قرعه جايز  آن كه قرعه: اول
ايز است آن جايزه را بگيرد، هر چند احوط آن است كه اگر بانك دولتى يا است، و كسى كه قرعه به نام او اصابت كند، ج

  .مشترك باشد، گرفتن جايزه به اذن حاكم شرع باشد

كشى  كشى شرط شود، و بانك به جهت وفاى به آن شرط قرعه بكشد، كه در اين صورت عمل قرعه آن كه قرعه: دوم
  .قرعه به نام او اصابت كرده است جايز نيستجايز نيست، و همچنين گرفتن جايزه براى كسى كه 

  آيت اهللا مكارم شيرازي

 باشد؟ جوايز بانكها مشمول چه عنوان فقهى مى 

  .گذارى است نوعى هبه بالعوض براى ايجاد انگيزه سپرده

 ن جهت قرعهكشى چه حكمى دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز  واريز نمودن پول به مقدار معي
 كند، بلكه داعى او اين امر باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ اصولًا آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟ مى

شود كه  اگر شرط كند اشكال دارد؛ ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد، و تفاوت اين دو از اينجا روشن مى
  .دگذار براى خود حقّ مطالبه از بانك قائل نباش شخص سپرده

  

  

  آيت اهللا صافي 

 ؟سپردن پول در صندوقهاى قرض الحسنه به قصد دريافت جوايز غير معين چه حكمى دارد 

كشى جوائز نباشد و خود بانك براى  اگر سپردن پول به بانك قرض الحسنه به شرط شركت دادن قرض دهنده در قرعه 
دهندگان جوائزى معين كند و قرض دهنده پول را به قصد قرض الحسنه بال شرط بدهد اشكال ندارد هر چند  تشويق قرض

  .قرض دهنده از برنامه جوائز بانك مطلع باشد

  بحاني آيت اهللا س
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 اندازكننده و بانك يا صندوق نباشد حالل است و با  گيرد اگر قراردادى ميان پس اندازها تعلّق مى جوايزى كه به پس
اندازكننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه  شود، اين در صورتى است كه پس گذشتن سال خمس آن واجب مى

  .دهد ن جوايزى مىانداز كنندگا اندازگيرنده شخصاً براى تشويق پس پس

  آيت اهللا مظاهري

 سات ديگر براى تشويق خريدار  هايى كه بانكها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى جايزهدهند يا مؤس
 .گذارند، حالل است ها براى جلب مشترى داخل جنسهاى خود مى دهند، حالل است، و آنچه را كه فروشنده مى


