
 

و تمليـك  
ر آن حرام 
ـا اتـالف    

  2ت.

 كنند، يا بر
ى عمـوم     
لـغ سـود    

 ،ده باشـد  
ه تصـرف   
كه اجـازه  

ـ     او ه زى ب
نكه حتـى  
ض تمليك 

                
نوشـته  » ـد     

در ايـن  ـت     
  د.  

 

 عنوان قرض و
ده دري نفع و فا

رت تلـف و يـ
ض صحيح است

آن كه تصريح ب
ون بانـك بـرا

فـالن مبل ،يرند
3  

ف به بانك نـدا
صاحبش اجـازه
ر صورتى هم ك
ـر بانـك چيـز
نك داده در اين

طور كه قرض ان

                      
ر مراجـع تقليـ
الزم بـه ذكـر اسـ

دمايينمراجعه ب 

گويند) اگر مى
، اما قراردادن 
ست و در صور
د كه اصل قرض

طرفين ت ،رض
ابراين اگر قـانو
گي ك قرض مى

حرام است. ،د

ه اجازه تصرف
خالف اينكه ص
مچنين است در

اگـ ،مانت داشته
كه به بان ر اذني

مان باشد (هما

                      
ـانكي از منظـر

اسـت. ال  گرديـده 
اصل كتابه صيلي 

  1ي بانكي

 سپرده بانكى م
آن تصرف كند،
شروع و حرام اس
د است هر چند

هنگام گرفتن قر
بنا.  انجام دهند

كه از بانك ساني
صحيح و آن سو

كه در صورتي 
خرضامن است. ب

ضامن است. هم
و تنها عنوان اما
ه باشد. بله اگر
ه تمليك به ضم

معـامالت بـ«ب
نقل ،ولي و بانكي

فت اطالعات تفص
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  باسمه تعالي

هاي سپرده

را دهند (و آن
ز است در آيجا

تن آن نيز نامش
 ضامن آن سود

اينكه ه بينت
رفتن قرض را

دهد و يا از كس
قرض صح ،گيرد

، و امانت باشد
ض ،تصرف كرد

بانك ض ،ف شد
ض كه سپرده او
ه رضايت داشته
د، برگشتش به

ـده اسـت از كتـاب
ات پژوهشكده پو

جهت دريافرو   اين
.3ها، مسئله  انك
.4ها، مسئله  انك

استفتائات

د ها مى  به بانك
و براى بانك ج
ك حرام و گرفت
صاحب سپرده)

فرقي نيست ، آن
دادن و گر ،رده

الن مبلغ سود بد
نون صورت بگ

 عنوان سپرده
و اگر ت ،ف كند

ت و نه اگر تلف
 در همين فرض
رف داده و چه
آن دادوستد كند

شـ ن نوشتار بيان
انتشار ، چاپويان

از ؛ان شده است
سائل مستحدثه، با
سائل مستحدثه، با

ا

   خميني
كه اشخاص ي

شكالى ندارد و
د از طرف بانك
ك است و يا ص

فعت و حرمت
ى خود مقرر كر

آنان فاله  كه ب
اساس اين قان ر

دهد به نك مى
 آن پول تصرف
 آن حرام است
 داشته باشد و
 صريح در تصر
 بكند يعنى با آ

م تقليد كه در اين
سيد عباس موسو
صورت مختصر بيا

، مس4وسيله، جلد
، مس4وسيله، جلد

ضرت امام
ييها ديعهوت و 

اش ، داشته باشد
كه دادن سود ن

 آن (كه يا بانك

منفع نن قرارداد
كه بانك براى ي
ها اين است ده

وستد قرض بر

ولى را كه به با
ز نيست دريجا

 نه تصرف در
لكن رضايت 
ست، چه اذنا

له در پول وى

هاي مراجع معظم
سدكتر المسلمين  و

 مراجع تقليد به ص
الو ، ترجمه تحرير
الو ، ترجمه تحرير

  

 حض
اماناتـ 1

با ضمانت را
است همچنان
سود، گيرنده

  
در اينـ 2

اساس قانوني
صاحب سپرد
بستاند و دادو

  
اگر پوـ 3

براى بانك ج
داده باشد كه
،صريح نداده
بدهد حالل ا
تصرفات ناقله

ه كليه ديدگاه 1
االسالم و حجت

نظراتنوشتار، 
امام خميني، ـ2
امام خميني، ـ3



 

 چنـد كـه    
ـ   رف د ص

ـ     ه بانـك ب
ل صاحبان 
تـه حـرام   
باعـث آن  
ـه گرفتـه،   

كى انجام 
ـند و چـه   

م تأسـيس       
ى و اهلـى    
ت و ربـا و  
شـد و آن    

درصـد)   2
 يـا اينكـه    
لـغ مـورد      
 بيشـتر از     

                

 

رام است هـر
نامنـد سپرده مـى 

نكـه آنچـه از ب
ب يدى از قبيل
ه از بانك گرفت

ب ،وجـود دارد  
يا پولى كـمال 

طور اگر با بانك ن
چه داخلى باشـن

ولـت و مـردم
هـا را شخصـى

جايز نيست ،د
 بـه ربـا دور ش

20يا  درصد 1
قرض دهـد و
نكـه بانـك مبل
ال و جنسـى را

                      

ى با قرارداد حر
امانت و س را ن

و نيز در اينك ،ت
كه از هر صاحب
د بر اينكه آنچه

ييهـا  ه حـرام
تمال دهد اين م

يح است، همان
چه غيردولتى، چ

 بـه شـركت د
ه د، ايـن بانـك   

 فايده شده باشد
حرام و از ابتال

0(معينى سبت 
ت معينى به او ق
د، به شـرط اينك
هد، بانـك كـاال

                      

فتن زيادىو گر
مانت، و اگر آن

  1 است.

 و دولتى نيست
مانند آنچه كه ؛ت

قين داشته باشد
سسهؤم ك و يا

هر چند كه احتم

جام دهد صحيح
لتى باشند و چه

ى كـهيآنهـا  .3
شـود ارى مـي 

 شرط سود و
از ارتكاب به ح
 وكيل او به نس
ى او را تا مدت
 معينى بفروشد
وام به بانك ده

 
 

2 

ه قرض است و
ان را دارد نه ام

حرام  قرارداد

جى و شخصى
 بين آنها نيست
ر آنكه كسى يق

اين بانك داند در
 حرام است، ه

سلمان ديگر انج
ها چه دول بانك

3 هاى دولتى ك
گذ س و سرمايه

 آنها كه در آن
شود، ا شاره مي

را از بانك و يا
غ مورد تقاضاى
 بازار به نسبت
، اگر بخواهد و

.6ها، مسئله  انك
.1ها، مسئله  انك
.2ها، مسئله  انك

نت نيست بلكه
كى همين عنوا
 گرفتن سود با

خارج داخلى و
ف است فرقى

مگر ،شود ته مى
د رف اينكه مى
ام ز بانك گرفته

با مس اگرسلمان
ن تفاوت بين ب

بانك .2 شخصى
چند نفر تأسيس

دادن به  و وام
اش ملى كه ذيالً

كاال و جنسى ر
مبلغ ،كه بانك

كمتر از قيمت ب
ر عكس قضيه،

سائل مستحدثه، با
سائل مستحدثه، با
سائل مستحدثه، با

ورت ديگر امان
هاى بانك سپرده 

 قرض است و

هاى  بين بانك
التصرف زي و جا

و غير آنها گرفت
 است، و اما صر

هم كه من از ن

يك مس كه اللي
بدون ؛حت است

 ي

هاى ش بانك .1
وسيله يك يا چ

هاى شخصى ك
دادن عم با انجام

هد وام بگيرد، ك
رد، به شرط اينك
يا وكيل او به ك

طور در و همين

مس، 4وسيله، جلد
، مس4وسيله، جلد
، مس4وسيله، جلد

صو ت) در اين
ح است. ظاهراً
ست و در واقع

فرقىفوق  مي
رسد حالل مى

ها و  و كارخانه
 حرام مخلوط ا

بگويد پس اين 
  2رام باشد.

ى معامالت حال
صحته محكوم ب

اهللا خوئي ت
ند: ا بر سه نوع

وه ى كه بيها ك
بانك گرفتن از م

توان ب  ولى مي
خواه صى كه مي
تر بخر زار گران

ى را به بانك ي
ض دهد ورا قر

الو ، ترجمه تحرير
الو ، ترجمه تحرير
الو ، ترجمه تحرير

ضمان استه ب
قرض صحيح

گذارى است نام
  

در احكام -4
دست كسى م

ها تجارتخانه
است و يا با

كهشود  نمى
همان مال حر

تمامىـ 2
دهد آن نيز م

  3خارجى.
  

 آيت
ها ب بانكـ 1

بانك شود. مي
وام نامند. يم

حرام است،
اينكه شخصى
از قيمت باز
كاال و جنسى
تقاضاى او ر

امام خميني، ـ1
امام خميني، ـ2
ـ امام خميني،3



 

 از قيمـت    
 دور شد. 
ك قـوطى      

ر  عمـل د    

 ،رارداد وام 
 ؛بت باشد

ردش كـه  
صد پـول  
 و مطالبـه  

ولى  ،ست
ن گـذارد   

 ،اى داد ده
ود حكـم   
ـون پـول   

ل بـه ايـن       
 بخوابانـد  
                

 

ى را بـه كمتـر
توان از ربا  مي

ـه ضـميمه يـك
نيسـت و ايـن

چنانچه در قـر
 نحو سپرده ثا
و حساب در گر
ب پول به اين قص

داند لبكار نمي

ام اسربا و حر ،
بر ايـنرا   و بنا

ـ گر بانـك فا  دي
ف كند. اين بـو

گردد چـ وم مي

ل ريخـتن پـول
بهره، در بانك
                      

ه كاال و جنسى
د و با اين كار

تومـان را بـ 1
بيشتر، جـايز ني

ز بانك است، چ
به ،ودش اده مي

يا به نحو ، كند
باشد و صاحب
هند خود را طل

2  

ول جايز نيست
يده قرار ندهد
ر اين صورت ا

 و در آن تصرف
معلو ،شده است

  3رد.

سـت، در حـال
 بدون معامله ب
                      

ض دهد يا اينكه
انك قرض دهد

00 مانند اينكه 
و يا سه ماه يا ب

  1شود.  مي

گرفتن از  قرض
 كه به بانك د
ك  خود استفاده
ط سود نشده ب
ى هم به او نده
د.و اشكال ندار

 فايده بر آن پو
رفتن سود و فا
خواهد كرد، در
 فايده را بگيرد

گذارى ش سرمايه
دار ى دولتى را

هاس ته به بانـك 
ي كه پولش را

3 

ا به بانك قرض
ه بادت معينى ب

 مدت معينى،
مان به مدت دو
و فروش انجام

مانند حكم ،ك
كند پولى ق نمي

تواند از پول ي
ى چنانچه شرط
دد و اگر سودى
ك جايز است و

 گرفتن سود و
 خود شرط گر
اند و مطالبه نخ

آن ،ا وكيل او
كت با دولت س
هاى  حكم بانك

وابست ،ازرگاني
هند، حال كسي

لغ مورد نظر ر
 مبلغى را تا مد
مبلغ بيشترى تا

توم 110شند به
صورت خريد و

دادن به بانك ض
م است و فرق

مدت معينى نمي
ولى ،ستفاده كند

آن عايد او گرد
ول نزد آن بانك

زيادشدن آن و
تواند در نيت ي

د ا طلبكار نمي
ه حاكم شرع يا

ى كه به شركيا
المالك است، ل

ت و اقتصاد و با
ب پول بهره بد

  .1 مسئله، 
  .2 مسئله، 
  .5 مسئله، 

 شرط اينكه مبلغ
به شرط اينكه
يمه چيزى به م
كان مثالً بفروش
د است كه به ص

د كه حكم قرض
ربا و حرا ،شد

ب قرارداد تا م
 از پول خود اس

اى از آ كه فايده
ت گذاشتن پو

ولتى به قصد ز
 ربا و حرام مي
 ندهد، خود را
لمالك با اجازه
ها ا حكم بانك

خلوط با مجهول

 يگاني

ي كه معامالت
بايد به صاحب 

مسائل متفرقه ،ل
مسائل متفرقه ،ل
مسائل متفرقه ،ل

 از او بخرد به
 به او بفروشد ب

مبلغى به ضمي 
 يك عدد استك

دادن با سود وام

ه قبل گفته شد
 و سود شده باش
ب پول بر حسب

تواند خواهد مي
كدهد  انك نمي

، در اين صور

ول به بانك دو
يرى از ابتال به
ك سود و فايده
ا عنوان مجهول
ولتى و از اينجا

ها مخ ين بانك

ت اهللا گلپاي
مالك غيراسالمي
، قوانين بانكي

المسائل يي، توضيح
المسائل يي، توضيح
المسائل يي، توضيح

قيمت بازار
بازار، بانك
ناما فروخت

كبريت و يا
واقع همان و

  
در مسئله ـ2

دهيشرط فا
يعنى صاحب
هر موقع بخ
خود را به با
نخواهد كرد

  
سپردن پوـ 3

براى جلوگير
كه اگر بانك

تواند به ع مي
هاى دو بانك

موجود در اي

  

 آيت
در ممـ 1
ها طبق بانك

اله خويي آيت ـ1
اله خويي آيت ـ2
اله خويي آيت ـ3



 

 سـه مـاه،    
 هرفتن بهر

هـا عيبـي    
د، گـرفتن  
ـد معاملـه   
ن و كـافر  

مبلـغ كـه     
  اگر فرضاً

هر حـالل   

   شود؟ مي

دهنـده   ض  
حب آن در     

بلغـى كـه   

                

 

 در آخر ايـن
گر ،نكرده است

هـاي آنه ز بانك
م اسالم نيستند
ته شود و قصـد

به مسلمان مطلقاً

ربحـي بـه آن م
ل است يا نه و

الظـاه علـي  ،ـد 

م ربا محسوب 

گيرد، بـه قـرض 
ز طـرف صـاح

آيا مبل گيرد، مى

                      

داند كه ول مي
ه معامله بهره نك

رفتن ربا هم از
 ملتزم به احكا

ها گذاشت  بانك
 پرداخت ربا مط

 معمول خود ر
حي بر او حالل

دهـ سم خود مي
  2دهد.

كنند، يافت مى

گ قرضى كه مى
 بـه وكالـت از

ى را بر عهده نم

                      

ي كه صاحب پو
آيا در حالي كه

 آنها كفارند، گر
هاي آنها كومت

دن در آنمان ظ
شكال است و

بانك طبق ،ند
چنين ربح ،كند

   دارد؟
رسه  را بانك ب

د يزي اضافه مي

ها دري  از بانك

يرنده به خاطر
ك داده شده تا

  3.دارد

ك هيچ خسارتى
 ست؟

4 

بماند، در حالي
دهند، آ ه او مي

د، كه ساكنين
ولي حك ،ندا ن

به قصد محفوظ
خالي از ا ظاهراً

كنن  دريافت مي
ه شرط ربح نك

چه صورت ،د
آنچه ،ده باشد

ند كه بانك چي

 به عنوان سود

گي ت كه قرض
 سپرده به بانك
ست و اشكال ند

ستند، زيرا بانك
گيرند، حالل ا ى

 در اين بانك ب
به ،ن شده است

ممالكي باشد ،ي
الي آنها مسلما
ولي اگر پول ب

ظا ،زيادتر بدهد

عد از مدتي كه
دهنده ا اگر پول
دهد   اضافه مي
نشدطور ضمني

بدان ،گذارد  مي

گذاران ه سپرده

مبلغ قرض است
ى كه به عنوان
سه شود، ربا ني

قعاً مضاربه نيس
ان از بانك مى

  .33ؤال
  .223ؤال
162.  

گذارم سه ماه ي
ين بانكي تعيين

  ؟   نه
غيراسالميلك

ي است كه اها
. و حرام است
 بانك مبلغي ز

بع ،گذارند  مي
آيا .پردازد ميو

ك بعد از مدتي
طه و يا ب ريحاً

ول را در بانك

 نه اي

آيا درصدى كه

قدار اضافه بر م
 از كاركرد پولى
عى به كار گرفته

ها واق الت بانك
وان سود پولشا

سؤ ،1 جلد ،سائل
سؤ ،2 جلد ،سائل

20 فتائات، سؤال

را ميمن پولم 
را كه طبق قواني

باشد يا ن يز مي
 مقصود از مما

 مقصود ممالكي
هاي آنها ربا ك

ه باشد و خود
1  

 مردم در بانك
و اضافه نموده 

ل بداند كه بانك
ر شرط ربح صر
چند كسي كه پو

ت اهللا خامن
چيست؟ آ ضى

ى قرضى آن مق
ما سود حاصل

د صحيح شرعى

معامال  به اينكه
ن هر ماه به عنو

المس يگاني، مجمع
المس يگاني، مجمع

اي، اجوبةاإلستف نه

و بگويد كه م
بهره پولش ر

شده جا معين
اگر :جواب

ندارد و اگر
سود از بانك

ي نداشتهيربا
حرام است.

پولي كه ـ2
سپرده شده
صاحب پول

اگر جواب: 
هر چ ؛است

  

 آيت
ـ رباى قرض1

جواب: رباى
دهد و اما مى

يكى از عقو

ـ با توجه2
گذاران سپرده

اله گلپاي آيت ـ1
اله گلپاي آيت ـ2
اله خامن آيت ـ3



 

صـورى و      
كننـد كـه    
ـه عنـوان     

و   باشـد  ى    

يـن مبلـغ       
 محاسـبه  

گذار در  ده

   دارد؟

دارد ولـى  
  3.باشد ى

ى سود بـه  

 بـه آن در       
سـت و در    

                

 

ين دليـل بـر ص
ضاربه شـرط ك
ى كـه بانـك بـ
ـه صـحت مـى

ـحيح اسـت اي
گذارى ز سپرده

وكالت از سپرد
 2  

ن، چه حكمى د

نه اشكال ندحس
ضعى صحيح مى

حساب، مقدارى

صـد دسـتيابى
رعى حـرام اس

                      

شـود و همچنـي
ر ضمن عقد مض

اى شود، مضـاربه 
ربه محكـوم بـ

طح تـورم، صـ
ن نسبت به روز

يرى سپرده به و
و اشكال ندارد

گرفتن از آن ض

الح ورت قرض
 نظر حكم وض

تى از افتتاح ح

ن و يـا بـه قص
 كه از نظر شـر

                      

ش ىضـاربه نمـ    
ك يا وكيل او در
ى كه احراز نش
 است، آن مضا

  .1ل است

توجه به سـط  با
روز دريافت آن

صل از به كارگير
 شرعى است و

گذارى و يا قرض

تن از آن به صو
 اصل قرض از

 از گذشت مدت

 يا مبتنى بـر آ
 همان رباست

5 

جـب بطـالن مض
 ندارد كه مالك
نابراين تا زمانى
 به سببى باطل
راى آنان حالل

دهند، آيا د مى
هاى مردم در ر

 از درآمد حاص
كه سود معامله

گذ سرمايه طريق

گرفت و يا قرض
 است هر چند

اح كرد و بعد

و به شرط سود
 زيرا اين سود

سط بانك، موجـ
 شرعاً اشكال
سرمايه باشد، بن
رد، صورى و

دهد، بر موال مى

درصد سود 20
ه سپرده  خريد

   ود؟

دهد،  بانك مى
، ربا نيست بلك

ن به بانك از ط

الحسنه و  قرض
تكليفى، حرام

ها افتتا  از بانك
  ؟كمى دارد

عنوان قرض و
ن جايز نيست،

. 4  

195.  

191.  
193.   
193.   

 خسارت توس
هم نيست، زيرا
هاى صاحب س
 انجام آن را دا
 به صاحبان امو

تا  3مردم بين
 كاهش قدرت
ن ربا خارج شو

ى و سودى كه
ى صحيح باشد،

داد باشد، قرض

انك به عنوان
 از نظر حكم ت

در يكى دازى
ن سود چه حك

وال خود را به ع
باشد، گرفتن آن
.ن اشكال ندارد

50تفتائات، سؤال
4تفتائات، سؤال

30، سؤال تفتائات
33، سئوال فتائات

ف عدم تحمل
 عقد مضاربه ه
ه ن ضرر و زيان

عاىگذاران اد 
اصل از آن، كه

هاى م به سپرده
 عنوان عوض

از عنوان وسيله

 آن مبلغ اضافى
ود شرعى از عق

 بانكى ربوى با

گذارى در با ده
ى به طور مطلق

اند  حساب پس
فت، گرفتن اين

صورتى كه امو
انداز گذاشته با 

ورت گرفتن آن

اي، اجوبةاإلست منه
اي، اجوبةاإلست منه
اجوبةاإلستاي،  منه
اجوبةاإلستف اي، نه

جواب: صرف
بودن شكلى

عامل، ضامن
وكيل سپرده
سودهاى حا

ها ب ـ بانك3
را بهاضافى 

كرده تا بدينو

جواب: اگر
ضمن يكى

ـ اگر نظام4

جواب: سپر
ربوى  قرض

ـ شخصى5
تعلق گرف او

جواب: در ص
حساب پس
غير اين صو

اله خام آيت ـ 1
اله خام آيت ـ 2
اله خام آيت ـ 3
اله خامن آيت ـ4



 

 سـال در    
 را بـه آن    

صـل از آن       

  يند؟

ع نمايند تا 

دار سـود    
ى از كـار   
ودن چنين 

سـت كـه    
باشد،  م مى

د، اشـكال    
هـاى   ارت  

                

 

 به مـدت پـنج
مبلـغ خاصـى 

ـين سـود حاص

رفته، مطلع نماي

كه آنان را مطلع

ه به اينكـه مقـد
 خسارت ناشـى

بو ه علت ربوى

اشد، واضـح اس
 كه شرعاً حرام
 شـرعى باشـد

هـا در خسـا ل  

                      

بلغ خاصى را
مدت، هر مـاه 

  كمى دارد؟ح

  

ـالل و همچنـ

ه آنان تعلق گر

 بر اين باشد كه

دهند، با توجه ى
حب سرمايه در
ست يا اينكه به

ى به سود آن با
ست همان ربا

عامالت حالل
 صـاحبان پـول

                      

خصى، هر ماه مب
د از پايان آن م

معامله چه ح ن

دارند؟ حكمى

ز معـامالت حـ

طريق قرعه به ز

ها متوقف ساب

بهره مى سود و
ن است و صاحب
ن سود جايز اس

ه قصد دستيابى
 مورد نظر هم
سط بانك در مع

نبودن ن شريك

6 

ت كه اگر شخص
د، بانك هم بعد

دهد، اين  او مى

  1ت.

گيرد، چه ح  مى

 آن در يكـى از

هايى كه از ايزه

ه صاحبان حس

 آنان مقدارى س
قتصادى، معين

دستيابى به آند

نوان قرض و به
باشد و سود ى

اختن پول توس
ها و همچنين ول

د به اين صورت
 برداشت نكند
 زنده است به

كه ربوى است

ود به آنها تعلق

كارگيرى د به

ها را از جا ساب

ها به دادن جايزه
  3جب است.

هاى رابر سپرده
هاى اق فعاليت ر

ها به قصد بانك

 به بانك به عنو
تكليفى حرام مى

كار اند قصد به
به كار با آن پو

193.    
193.    
193.   

وجود دار سابى
ت چيزى از آن
صاحب حساب

شرعى ندارد، بلك

كه درصدى سو

ها به قصد بانك

ها صاحبان حس

د ك است و اگر
نند، اعالم، واج

گذاران در بر ده
ها در ن سرمايه

ذارى در اين ب

ردن اين اموال
ت كه از نظر تك
باشد، بلكه به ق
 قبل از شروع ب

34سؤال ، فتائات
35، سؤال فتائات
38، سؤال فتائات

ها حس ك از بان
د و در آن مدت
يز كرده و تا ص

 معامله وجه ش

ى درازمدت كه

گذارى نزد ب ده
  2د.

ه است بانكب 

 مقررات بانك
 آن مراجعه كنن

هر ماه به سپرد
كار انداختن   به

گذ سپرده ت، آيا
   رام است؟

صورتى كه سپر
رض ربوى است
عنوان قرض نب
ن مقدار سود

اجوبةاإلستفاي،  نه
، اجوبةاإلستفاي نه
اجوبةاإلستفاي،  نه

ـ در يكى6
بگذارد بانك

حساب واري

جواب: اين

هاى ـ سپرده7

جواب: سپر
اشكال ندارد

ـ آيا واجب8

جواب: تابع
براى گرفتن

ا هه بانك ـ9
حتى قبل از

شريك نيست
معامالتى حر

جواب: در ص
اين همان قر
ولى اگر به ع
ندارد و تعيين

اله خامن آيت ـ1
اله خامن آيت ـ2
اله خامن آيت ـ3



 

بـه شـرط    
روشـد بـه    

رارداد وام  
 ـباشد »ت

 » گـردش  

ك ندهـد  
در ايـن   ،د     

 معاملـه و       
ست بايـد  

  5 ندارد.
لـي بـراي    
خود را بر 

المالـك   ل
 شخصـي    
برسـد، از  
                

 

ر از او بخـرد ب
بازار بـه او بفر

  2 دور شد.
و چنانچه قـر ؛

سپرده ثابت«رت 
حسـاب در«و 
  3.ت

 خود را به بانك
و مطالبـه نكنـد

يزبودن اصـل
ط با غير شده اس
 بدهد، اشكال

حرام اسـت، ولـ
خ ند و بناي كار
ه عنوان مجهو
را بـه مصـرف
صارف خاصي ب
                      

ر از قيمت بازار
متر از قيمت با

توان از ربا  مي
؛ از بانك است

شود به صور ي
يا به نحو ـ كند
رام استـح ،رت

 اين قصد پول
ـار ندانسـته و

عـد از آن جـا
پول كه مخلوط
ن اضافه به او
ست و ربا و ح
تن سود را نكند
و، آن فايده را به
د بانك سود ر

به مص يد شرعاً
                      

جنسي را بيشتر
 جنسي را به كم
ت و با اين كار

گرفتن م قرض
بانك داده مي به

 خود استفاده
ورـر دو صــه

صاحب پول به
خـود را طلبكـ

  4ندارد.
املـه نمايـد، بع
آن قسمت از پو
 مبلغي به عنوا
ن پول جايز نيس
خود شرط گرفت
شرع يا وكيل او
ز بانك، كارمند
ك است، و باي

7 

 بانك، كاال و ج
ه بانك كاال و

د، صحيح است
ها مانند حكم ك

د كه پولي كه ب
تواند از پول ي

و در ه ـ ده كند
نشده باشد و ص
، به او ندهـد

آن هم اشكال ن
كند و با آن معا
ر مورد تعيين آ

بانك ،فرضن
ود و فايده بر آن
صميم و نيت خ
 اجازه حاكم ش
 نگرفتن سود ا

المالك ول مجهول

  1.زند ور نمى

در صورتي كه
ض دهد، يا اينكه
نك قرض دهد

دادن به بانك ض
كند  و فرق نمي

مدت معيني نمي
ول خود استفاد
چه شرط سود ن
نك سودي هم
 است و سود آ

تصرف ك ،گرفته
 شده باشد، در
د، و اگر در اين
ن و گرفتن سو

تواند در تص  مي
تواند با مي ،اد

كه در صورت
ه پوك قصد اين

19.    
  
  
  
  

داد مذكوت قرار

 ت

نك وام دهد د
 به بانك قرض
ت معيني به با

د كه حكم قرض
 و حرام است
ب قرارداد تا م

تواند از پو د مي
چنانچ ،دهد مي

 گردد و اگر بان
آن بانك جايز

ها گر كه از بانك
ظر شرعي ثابت
جازه گرفته شود
 قصد زيادشدن
به ربا و حرام،

اي به او د ايده
د و اگر بداند ك

را بهواند سود

40، سؤال فتائات
.2283 ئل، مسئله
.2285ئل، مسئله
.2286 ئل، مسئله
.2287 ئل، مسئله

ضررى به صحت

ت اهللا بهجت

ي بخواهد به بان
غ مورد نظر را
 مبلغي را تا مد
ل قبل گفته شد

ربا ،شده باشد
ب پول بر حسب
ر موقع بخواهد

ك م پول به بان
گ ده اي عايد او

شتن پول نزد آ
هد در پولي كه
 از بانك، از نظ

ط اجيالشرا جامع
ول به بانك به
ز گرفتارشدن به
 كه اگر بانك فا
 آن تصرف كند
تو د رسانيد، مي

اجوبةاالستفاي،  نه
المسائ ت، توضيح
المسائ ت، توضيح
المسائ ت، توضيح
المسائ ت، توضيح

احتمالى، ضر

 

 آيت

اگر كسيـ 1
اينكه او مبلغ

اينكهشرط 
در مسائلـ 2

شرط سود ش
يعني صاحب

كه هر ـباشد
كسي كهـ 3

كه از آن فايد
صورت گذا

بخوا اگرـ 4
گرفتن پول

از مجتهد جا
سپردن پوـ 5

جلوگيري از
اين بگذارد
بگيرد و در
خود خواهد

اله خامن آيت ـ1
اله بهجت آيت ـ2
اله بهجت آيت ـ3
اله بهجت آيت ـ4
اله بهجت آيت ـ5



 

بعضـي از    

كشـي بـه   

ـه بعضـي   

اشـت تـا    

  ت؟

ق مـردم از  

اسـتفاده   د

                

 

مقابـل آن بـه ب

ك تا موعد قرعـه 
  رد؟

ك در قبال آن بـ

نزد بـانكي گذ

عين چگونه است

ن براى تشويق

دهد د بانك مي

                      

ي كه بانك در م

ساب خود را ت
م آن اشكال دار

اي كه بانك يزه

صورت سپرده ن

ن جوايز غيرمعي

چون ـدهد مي ،

سودي كه خود

                      

اي چنين جايزه

 برداشت از حس
كشي يا عدم عه

و همچنين جاي

ماند، به ص ي مي

حسنه و گرفتن

ز حساب دارند

توانم از س ي مي

8 

لي ندارد و همچ

كنند يا  باز مي
شدن در قرع نده

اشكالي ندارد و

الحسنه باقي ض
  ه شود؟

 
 5ل سود معين.
الح ه قصد قرض

انداز ندوق پس

، با چه شرايطي

  
الحسنه اشكالي ض
  

 بانك حساب
 در صورت برند

الحسنه، ا قرض
  3ت.
صندوق قرض  ره

الحسنه استفاده
  4قي ندارد.

سپرده چيست؟
شرعيه در قبال
ري اسالمي، به

سانى كه در صن

ام بانك گذارده
   ؟

   
  .22 ه، مسئله

39.  
39.  
39.  
40.  
.  

1صارف برساند.

 به عنوان قرض
2حالل است. ،

كشي در  قرعه
هايي ن حساب

نك به عنوان ق
ند، حالل است
 به عنوان ذخير
ا صندوق قرض

فرقي موارد ديگر
 وام و سود سپ
   مگر با معامله

هاي جمهور ك

 زي
ه بعضى از كس

  7ست.
سپرده در ب وان

د جايز هست؟

.2290 ئل، مسئله
ئل، مسائل متفرقه

985، سؤال 3جلد
992، سؤال 3جلد
993، سؤال 3جلد
000، سؤال 3جلد
2828مسئله ، ئل

 كرده و به مص
شتن در بانك

،كند داخت مي
راي شركت در
دازند، آيا چنين
 گذاشتن در با
كن  پرداخت مي
وان پولي را كه

هاي ص ت هزينه
حيث حكم با مو
ود بانكي، سود
و حرام است،

ردن پول در بانك
  6  ندارد.

ت اهللا تبريز
ى را كه بانك به

حالل اس ـدهد
 پولي را به عنو

سودًال اخذ اين 

المسائ ت، توضيح
المسائ ت، توضيح

ت، استفتائات، ج
ات، جت، استفتائ

ت، استفتائات، ج
ت، استفتائات، ج

المسا زي، توضيح

بانك مطالبه
پول گذاشـ 6

مشتركين پر
بر ـ برخي7

اند تأخير مي
جواب: پول
از مشتركين

تو آيا مي ـ 8
بهره آن جهت
جواب: از ح

ـ حكم سو9
جواب: ربا و

سپر  ـ10
جواب: مانع

  
  

 آيت
اى جايزهـ   1

د خودش مي
اينجانبـ 2

كنم؟ و اصال

اله بهجت آيت ـ1
اله بهجت آيت ـ2
اله بهجت آيت ـ3
اله بهجت آيت ـ4
اله بهجت آيت ـ5
اله بهجت آيت ـ6
اله تبريز آيت ـ7



 

ان داشـته     
 خـودش  

ست، آيـا  

 از بانـك   
رنده مـال  
ند و بعـد  

را هـم   ن   

ـان سـود       
ي گـذران    
ساند، ولي 

ـه عنـوان      
س ل تخمي

و بعـد در  
  

ه بـه ايـن     
محسـوب  

گيـرد   مـي 

                

 

كنيـد و اطمينـا
سودي كه بانك

؟ اگر چنين ا رد

كـه و آنچـه را    
صورتي كه گير

تخميس كن ،رد
شـده باشـد، آن

 ماهيانـه بـه آنـ
گري هـم بـراي

رس ن آگاهي آنا
   سته نشود.

 آن سـود را بـ
 را در آخر سال

كنند و  تخميس
 3.واهللا العالم ،

شته باشـد كـه
م قـرض  ،هـد 

ولش از بانك م

                      

قـرارداد ك نـك 
د نكنيد و با س

المالك را دار ل

جـازه نـدارد و
را دارد و در ص 

گير ي را كه مي
ر مؤنه سـال نش

چنـد درصـد 
 است، راه ديگ
 حكم آن را به
ه براي آنان بس

دهـيم كـه  مـي  
زيادي ر ،ي ماند

ابتدا آن را ت ،د
 تخميس كنند

د و اطمينان دا
د ه به بانك مي

 كه زيادتر از پو

                      

ود شرعيه با بانـ
 بايد شرط سو

مجهول ، حكم
   ؟
احتياج بـه اج و

المالك  مجهول
ه ابتدا آن زيادي
شد و صرف در

 زد، بانـك نيـ   
ز بدنش ناقص
ي از روحانيان
رماييد تا اين را

اجـازه باشـد،  
يزي از آن باقي

گيرند ز بانك مي
آن را هم ، ماند
   ت؟

رعي انجام دهد
ت، پولي را كه

آنچه را شد؛ و

9 

مثال آن از عقو
اين صورت ر

شود،  گرفته مي
را بيان فرماييد
ير ارباح است

حكم ، نگيرد
دهيم كه ازه مي

 باقي مانده باش

انـد انداز كرده س
گري عضوي از
ي نداشتند، يكي

فر اجازه واريم
نه سال آنهـا نب

اينكه اگر چيط
سودي را كه از
خر سال باقي

چيست ،دهند ي
معامله شر ل او

 غير اين صورت
حرام خواهد ش

به و جعاله و ام
ز است؛ در غير

  1م.اهللا العال و
لت يا از بانك

جازه و تملك ر
مثل ساي ،گيرد ي

 بانك صورت
اجا در صورتي

آن تا آخر سال

 مبلغي پول پس
ديگو ر رواني

رعي آن آگاهي
شود، اميدو  نمي

ند وافي به مؤن
شرط ف كنند، به

ل باشد، بايد س
گر چيزي در آ

ختصاص ميها ا
ل كند كه با پول
ي ندارد؛ و در

 و االّ ربوي و ح

2.  
2.  
2. 

 صورت مضارب
شود، جايز ل مي

ولمالك بكنيد،
هايي كه از دولت

اج ؟ لطفاً موارد
ص از دولت مي
عامله شرعي با
گر غني باشد د
نچه چيزي از آ

.2 

هاي پاكستان ك
 از آن دو بيمار
غاز از حكم شر
 اين دو فراهم
ا  بانك گذاشته
خودشان صرف
في به مؤنه سا
بقيه سود هم اگ

اندازه ها به پس
ر بانك را وكيل
تن زيادي مانعي

زيادي كنندط

2100جديد، سؤال
2101جديد، سؤال
2102جديد، سؤال

صورتي كه به
آن عقود عمل 

ال معامله مجهول
ه  دولتي و پول

؟ فرماييد ك را مي
را كه شخص ه

 صورتي كه مع
مجاز است و اگ

و چنان رف كند
.يد، واهللا العالم
ر يكي از بانك
ز آنجا كه يكي

آغ ند، اينان در
زندگي و مؤنه
 پولي را كه در
ك بردارند و خ

پول وا  ننچه آ
 كنند و از آن ب
ه ودي كه بانك
گذار نچه سپرده

گرفت شود، ل مي
بايد در آن شرط

زي، استفتائات ج
زي، استفتائات ج
زي، استفتائات ج

در صجواب: 
هباشيد كه ب

پردازد، مع مي
آيا اموالـ 3

اجازه تملك
آنچهجواب: 

گيرد، در مي
م ،فقير باشد

بقيه تصردر 
تخميس نما

دو نفر دـ 4
از .پردازد مي

زندگي ندارن
از آنجا كه ز

اگرجواب: 
المالك مجهول

كنند؛ و چنان
بقيه تصرف

حكم سوـ 5
چنانجواب: 

قرارداد عمل
شود و نبا مي

اله تبريز آيت ـ1
اله تبريز آيت ـ2
اله تبريز آيت ـ3



 

چيـزي در  

ـب قـرار    
ري بدهـد   
ن مضـاربه     

دهنـده    هم   
 2.لعالم

گذار  سپرده

را پـس از      
 تخمـيس   

 ده هـزار  

ه وكالـت   
بلغـي بـه    
ه ماهيانـه       

 اي  جـايزه  

                

 

يادي هم اگر چ

ري كه بـه حسـ
ديگـر ضاربه به

ه) و در ضـمن
ه در آخـر سـه
ا ي ندارد، واهللا

كشي به س قرعه

ت بايـد سـود ر
آن را هـم ،ـد  

وان سود، مبلغ

بـه باشد بانك 
ماهيانـه مب ـك 

 مـذكور را كـه

ند كه به آنهـا

                      

كند، و از
5
زي 4

 
به طور ، نكنند
ه عنوان مضرا ب

رصـد سـرمايه
وكيل باشد كـه
ابراء كند، مانعي

كه از راه ق زي

ر ايـن صـورت
 سال بـاقي مانـ

  3.العالم واهللا 
ز هر ماه به عنو

 اطمينان داشته
ي ندارد كه بانـ
ت از وي مبـالغ

يد روزي هستن
  رماييد؟

                      

ن بقيه تصرف ك

  حكمي دارد؟
ر شرط زيادي

چنين اگر پول ر
در نه به حسب

رض بدهد و و
سودي نداشت ا

مدت و جوايزد

گيرد؛ و در غير
چيزي در آخر
ه تصرف كند،
نيز سپارد، بانك

در صورتي كه
نمايد، مانعي  مي
بـه وكالـت ود،

امي به ،كنند  مي
بيان فررا  دهند
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ند و بعد در آن
1   

خص كند، چه
ت و حرام و اگر
ي ندارد؛ و همچ
 درصد سود (ن

دهنده پول قر  ه
ه كند، و اگر س

بلندي كوتاه و

را بگ واند سود
بقيه هم اگر چ 

د و بعد در بقيه
س ت به بانك مي

ام است؛ ولي د
 آنها را رعايت
ز حصول سـو

4 

سنه دولتي باز
د اي كه مي جايزه

را تخميس كن
.عالمند، واهللا ال

حساب را مشخ
ط كنند، رباست
ي نباشد، مانعي
كدام به حسب
ه مال خودش ب
ض داده مصالحه
ها صل از سپرده

تو مي مله شود،
ف كند و از

5
4

 را تخميس كند
مدتبلنددت يا

 

و حرا سود ربا
سازد و احكام

 بدهد، و پس از
4واهللا العالم. ،د

الحس ساب قرض
جا  مچنين حكم

2. 

2.  
2.  
2.  

 بايد آن زيادي
هم تخميس كن
الح  ماهيانه علي

در قرض شرط
 دادن آن زيادي
عيين سهم هر ك
ي را ماهيانه از

به او قرض ه ك
زمينه سود حاص

   ؟
قود شرعيه معا

تصرف  د در بقيه
م بايد ابتدا آن
مد مان در كوتاه

 درست است؟
رط سود كند، س
س ه را منعقد مي

ب به سپرده گذار
د مصالحه نمايد
 كساني كه حس
جايز است؟ هم

2104جديد، سؤال
2106جديد، سؤال
2107جديد، سؤال
2110جديد، سؤال

ابتدا ،ه شرعي
قي ماند آن را ه

وامي، سود هد
نچه زيادي را د

به گيرنده ملزم
با تع ،ارت كند

ه گيرنده مبلغي
هايي  را با پول

حضرتعالي در ز
شود، چيست؟ ي

نچه بر طبق عق
ميس كند و بعد
ت به جوايز هم
يك ميليون توم

پردازد، آيا  مي
گذار شر  سپرده
شرعيه ار عقود

ض از مال بانك ب
ده با سهم سود
 به اينكه بيشتر
 بفرماييد آيا ج

زي، استفتائات ج
زي، استفتائات ج
زي، استفتائات ج
زي، استفتائات ج

بدون معامله
باق آخر سال

اگر گيرندـ 6
چنانجواب: 

گ آنها، قرض
كه با آن تجا
شرط كند كه
پول از سود

فتواي حـ 7
پرداخت مي

چنانجواب: 
گرفتن، تخم

نسبت كند؛ و
شخص يـ 8

تومان به او
اگر جواب:

گذا از سپرده
عنوان قرض
پرداخت كر

با توجهـ 9
تعلق بگيرد،

اله تبريز آيت ـ1
اله تبريز آيت ـ2
اله تبريز آيت ـ3
اله تبريز آيت ـ4



 

د، مـانعي  
ـال بـاقي       

هد، اشكال 

  را معـين  

دهيـد كـه     

ـودي بـه       

فتن سـود  

و سـودي  

شـود،   مـي 

                

 

قائل نباشد حقي
ـه تـا آخـر سـ

  

ي به شرط ندهد

الحسـاب علـي 

 
د و احتمـال بد

ـب بـرات، سـ

باشد گرف ت مي

ه كار بيندازند و
   دارد؟

ل پول گرفته م

                      

د براي خود ح
ر مؤنه كـرد كـ

دارد؟  حكمي
عنوان وفاي  به 

 بخواهد سود ع

  استفاده كنم؟
ما سود بدهـد

رد و بــر حسـ

نك طبق وكالت

شده در بانك به
ت چه حكمي

 پرداخت معادل

                      

شركت داده نشد
آن را صرف در

 غيرمعين، چه
 و صندوق هم

وي  بدهد، و

ته، از بهره آن 
ن شرعي به شم

گيـر صورت مي

عمل بانحتمال 

ش هاي جمع ول
 در اين صورت

باشد؛ بنابراين ي
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كشي ش ر قرعه
و آد ش را ندار

جوايزدريافت
مطالبه نكند ،د

تومان 2,000ي
  ؟

در بانك گذاشت
د و طبق موازين

  3د.
ت و شرايطي ص

  رد؟
 وجه شرعي اح

ادل آن را از پو
دهد،  بانك مي

وان شركت مي

د حوي كه اگر
خص مؤنه سالش

  1.لم
حسنه به قصد د

كه اگر ندادند ي

و گيرنده ماهي
 صحيح است؟

ته، پول آن را د
ل شما كار كند
ود اشكال ندارد
 حسب مقررات
چه حكمي دار
ت سود پول به

 نيندازند و معا
، سودي را كه

گيرد، به عنو مي
   5بود.

2.  
2.  

رط نكند، به نح
چنانچه شخ ،د

العا واهللا ندارد،
الح هاي قرض ب

يشود، به طور

مان پول بدهد و
در چه صورت

  اني
زمين را فروخت
 كنيد كه با پول
كند، گرفتن سو

ها بر  در بانك
كنند، اين سود چ
شد در پرداخت

شده را به كار ت
رداخت نمايند
 بانك تحويل م
 پول نخواهد ب

2113جديد، سؤال
2135جديد، سؤال

  .63ره
  .62ره
  .62ره

نچه با بانك شر
اي دادند ر جايزه

ج به تخميس ن
 پول به حساب
 شرط جايزه نش

 2لعالم.

توما 50,000ي 
كمي دارد؟ و د

ت اهللا زنجا
وانم يك قطعه ز
 بانك را وكيل
ك شرع عمل مي

هايي كه ذاري
كن  پرداخت مي

 بانك وكيل باش
4   

 وجه پرداخت
ب يا درصدي پر

پولي را كهراً 
ل در اخذ سود

جزي، استفتائات 
زي، استفتائات ج
اني، ضميمه شمار
اني، ضميمه شمار
اني، ضميمه شمار

چنان جواب:
ندارد؛ و اگر

احتياج ،نماند
سپردنـ 10

اگر جواب:
واهللا ا ندارد،

اگر شخصي 
كند، چه حك

  

 آيت
تو ـ آيا مي1

جواب: اگر
بانك طبق ش

گذ ـ سرمايه2
گذار سرمايه

جواب: اگر
4جايز است.

ـ اگر عين3
الحساب علي

جواب: ظاهر
باعث اشكال

  

اله تبريز آيت ـ1
اله تبريز آيت ـ2
اله زنجا آيت ـ3
اله زنجا آيت ـ4
اله زنجا آيت ـ5



 

 يدر انتهـا  

خانه خدا  

 تـوان  يم م
 نصف آن 

ن معنا كـه  
ي مطالبـه      
مع اسـت.  
واسـتار آن    

 اگر كسي 
، ولي اگر 
د) راضـي       

سـود ربـا      
 ه را بعـداً 

هـايي   يـده  
 او اجـازه   

                

 

خت شـود و د

ارتيبه ز وان

د و با سود هم
ود را گرفته و

يز است. به اين
رون خـود بنـاي
كردن قابل جمع
ط نكنـد و خو

جايز نيست؛ و
شود، مالك نمي

ـن مـال (سـود

 نيسـت و آن س
ست؛ زيرا آنچه
درآمـدها و فايـ
ل است؛ زيـرا

                      

الحساب پرداخ ي

تو يم ،رديگ ي م

رده خواهد شد
مجازند كه سو 

ردن سود، جايز
شـخص، در در
يزي با شرط نك
چيزي را شـرط

ريافت سود، ج
خت كرد، او م
ـرف او در ايـ

ن سود، جـايز
له اتالف مال اس
براين سپردن د
مس آن، مشكل

                      

يه صورت عل
 ؟

 1دهند. ود مي

ود به آن تعلق

سپر سود از آنِ
،نباشد ي شرع

  2د.ندقه بده
ـ با شرط نكر ها

ه آنكه خـود ش
ي بر مطالبه چي

تواند چ خص مي

آنهاـ با شرط د
ك سود را پردا
شرعي بـه تصـ

ـ با شرط گرفتن
، شرعاً به منزله
مالك است. بنا
ن پرداخت خم

6.  
9.  
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سود به يمبلغ ه
دارد؟ يه حكم

به او سو داند ي
و سو شود ه مي

هيكل ،شته شود
ر اساس معامله

صد نيمتد ريقف
ض دادن به آنه
ت سود نكند. نه
شد؛ زيرا كه بناي
مع است و شخ

دادن به آقرض
ست؛ و اگر بانك
 عدم مالكيت ش

دادن به آنها ـ
فت سود باشد
وال مجهول الم
ي دولتي، بدو

6ها، بانك، سؤال  
ها، بانك، سؤال  

انهيكه ماه يرت
 نشده باشد چه

مي نكهيولو ا ،د
ه مدت گذاشته

در بانك گذاش
بر يگذار سپرده

به فرا آن  گري
ـ به معناي قرض ي

ك به پرداخت
نداشته باشـ  ت

كردن قابل جمع
  3د.

 ـ به معناي قر
 شرط باطل اس
صورت علم به

 4چنين است.
 معناي قرض د
چند بدون دريا
ست، بلكه از امو

ها رد، در بانك

ها و جواب سؤال
ها و جواب سؤال
  .3مسئله
  .4مسئله

 تاني

 مسكن به صو
ر آن مشخص
ود اشكال ندارد
ب سپرده كوتاه

ي معامله شرع
جام داد و اگر س

نصف د نكهي ا
هاي خصوصي

ملزم داشتن بانك
ك آن را نپرداخت
كردن با شرط ك
ن را مطالبه نكند
هاي خصوصي
اري صحيح و

ك، حتي در ص
ندارد، و غالباً چ

ـ به هاي دولتي
ها هرچ ن بانك

 مال بانك نيس
آور به دست مي

 سايت اينترنتي، س
 سايت اينترنتي، س
سائل، ملحقات، مس
سائل، ملحقات، مس

ت اهللا سيست
در بانك يذار

كه مقدار گريد 
 شرط ربح نشو

كه به حساب يل

بر اساس پول 
ت و حج را انجا

مشروط به ؛ند
ه ذاري در بانك
 را متوقف بر م
صورتي كه بانك
 بناي مطالبه نك
شرط كند اما آن
ه ذاري در بانك
گذا صل سپرده

د كه مالكان بانك
رف او اشكال ن
ه ذاري در بانك

 دادن مال به اين
گيرند،  پس مي

در طول سال ب

ستاني، استفتائات،
ستاني، استفتائات،

المس ستاني، توضيح
المس ستاني، توضيح

 آيت
گذ سپرده ـ1

يمبلغ ،سال
اگرجواب: 

از پول ايآـ 2
  رفت؟

اگر جواب:
به مكه رفت
را تملك كنن

گذ ـ سپرده3
قرض دادن

سودـ در صو
همچنان كه
گردد و يا ش

گذ ـ سپرده4
چنين كند، ا
مطمئن باشد

، تصرهستند
گذ ـ سپرده5

است. بلكه
از بانك باز

كه شخص د

اله سيس آيت ـ1
اله سيس آيت ـ2
اله سيس آيت ـ3
اله سيس آيت ـ4



 

س بـراي        

 دائمـاً در    
ـ تفـاوتي    

نـداز، بـه   

 باشـند و    
، اين كـار  
 شند، بايد

خصوصـي  

ك در پي 
ه به نامش 

در هـر دو    

ـال عمـل   
مشـروعي   

                

 

، ضـامن خمـس

 نيسـت آن را
ذار قـرار دهدــ

ا  ذاري و پـس  

كشـي نكـرده ه    
باشند،  ين كرده

ي يا مشترك با
رتي كه بانك خ

رده باشند و بانك
 كسي كه قرعه

قصـد نباشـد د

احتمـ و ، باشد
ر معـامالت مي

                      

را اتـالف كنـد

 و بانك ملـزم
ذگـ  ـار سـپرده   

گـذ ن به سپرده
  ت؟

روط بـه قرعـه
ن حساب، چنين

يها دولت ن بانك
ت؛ و در صور

  ست. 
كر  كشي ه قرعه

جايزه از سوي
  3ز است.

ق نيـ بـه ا  ايـ   

 فقهي صحيح
مثل سا ، است

  دارد؟

                      

ت و اگـر آن ر

دار است  مدت
 آن را در اختيـ

شويق بيشتر آنان
ها جايز است ك

ـذاري را مشـر
گران به گشودن
ر احوط اگر آن

شرع اجازه گرفت
 حاكم شرع نيس
 آن مشروط به
چنين گرفتن ج
و بدون آن جايز
 بانك بگـذارد

حسب موازين
مجاز حاصله 

ك باشد اشكال د

10.  
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ن مجاز نيسـتآ

ـ كه پرده ثابت
ك ملزم اسـت

كنند و براي تش
يا اين كار بانك

گـ ذاران، سپرده
ي و تشويق ديگ
 است. اما بنا بر
آنها از حاكم ش
ي به رجوع به

انندن عقد يا م
جايز نيست. همچ
ـ جايز نيست و

پول در ي برا

ي باشد كه به ح
ف در كل ارباح

بانك اريدر اخت

ها، بانك، سؤال  

رد و به اتالف آ

ـ ميان سپ ذشت
ـ كه بانك جاري

ك كشي مي قرعه
دهند. آي زي مي
گذ سپرده ي كه

گذاري ش سپرده
 برندگان جايز
 و تصرف در آ
ز است و نيازي
خود را در ضمن
زند، اين كار جا
ه شرط باشد ـ
ص به قصد سود

اي  اساس معامله
ندارد و تصرف

د سال) 5(ي الن

  .5مسئله
  .6مسئله
  .24مسئله
ها و جواب سؤال

مؤونه خود دار

 مواردي كه گذ
دـ و حساب ج

گذاران خود ق ه
 درآمده، جوايز
دارد؛ در صورتي
ق آنان و افزايش
ز نيز از سوي
ك براي قبض

رف در آن جايز
گذاري خ سپرده

 قرعه كشي بز
 عنوان وفاي به

كه شخص يرت
  ؟

داخت مبلغ بر
اشكال ن ، شود
  4گيرد.  مي
مدت طوال يرا

سائل، ملحقات، مس
سائل، ملحقات، مس
سائل، ملحقات، مس
 سايت اينترنتي، س

موال را براي م
  1شود.  مي
گذاري ـ در م ه
گذار قرار دهد ه

ها ميان سپرده ك
رعه به نامشان
ياز به تفصيل د
فاً براي تشويق
و گرفتن جوايز

المالك  ل مجهول
ن جايزه و تصر

گذاران، س  پرده
شرط دست به
 صورتي كه به

در صور يبانك 
؟ ستيكمش چ

صورتي كه پرد
ها داده ق بانك

دولتي صورت
ك كه پول ما بر

المس ستاني، توضيح
المس توضيحستاني، 

المس ستاني، توضيح
ستاني، استفتائات،

صرف اين ا
صاحبان آن

ـ در سپرده6
اختيار سپرد

  2نيست.
ـ گاه بانك7

كساني كه قر
اين مسئله ني

ها صرف بانك
جايز است و
به عنوان مال
باشد، گرفتن
ليكن اگر سپ
اجراي اين ش

ـ در درآمده
سود ايآـ 8

صورت حك
در ص جواب:

به آن در حق
كه با اموال د

سود بانكـ 9

اله سيس آيت ـ1
اله سيس آيت ـ2
اله سيس آيت ـ3
اله سيس آيت ـ4



 

امالت در    
 با امـوال  

امالت در    
 با امـوال  

ـق قرعـه     
 ،شته باشـد 

ست و در 

بانـك   خود
كال نـدارد  

دهند  مىل 

                

 

ـل بـه آن معـا
ت مشروعي كه

ـل بـه آن معـا
ت مشروعي كه

بانـك بـه طريـ
جايزه داشه م ب

جايزه حالل اس 

 
ز نباشد و خيوا

اشكا ،رط بدهد

صاحب پوله  ب

                      

 و احتمال عمـ
ر معامالتيل سا

 
 و احتمال عمـ

ر معامالتيل سا

گذارد و ب ك مى
 نظر ضمنى هم

،نباشد هجايز 

 حكمى دارد؟
كشى جو  قرعه

الحسنه بالشر ض

ز مدتى مبلغى

                      

ي صحيح باشد
مجاز است مثل

 حالل؟ ايت
باشدي صحيح 

مجاز است مثل

الحسنه بانك ض
(خصوصاً اگر

كشى براى رعه

غير معين چه ح
دهنده در رض

ا به قصد قرض

بعد از ،شود مى

11.  
13.  
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ب موازين فقهي
رباح حاصله م

ن حرام استآ ةر
ب موازين فقهي
رباح حاصله م

در حساب قرض
ست يا حرام (

  رسد). مي
ت دادن او در قر

ريافت جوايز غ
شركت دادن قر

دهنده پول را ض
 

شرطى گذاشته م
  .يد

ها، بانك، سؤال  
3ها، بانك، سؤال  

تي كه بر حسب
صرف در كل ا

بهر ،ميگذار مي
تي كه بر حسب
صرف در كل ا

 ي

پولش را د ،ت
 جايزه حالل ا
س به آن جايزه م
مبنى بر شركت

  3گيرد. لق مى
سنه به قصد در
حسنه به شرط ش

و قرض ،ن كند
4ك مطلع باشد.

بدون قيد يا شر
ييبيان فرما ؟خير

ها و جواب سؤال
ها و جواب سؤال

  .1986، سؤال 2
  .1989، سؤال 2

 اساس معامالتي
كال ندارد و تص

 
ها يتعاون ايها

 اساس معامالتي
كال ندارد و تص

 

ي گلپايگاني
عتماد و حفاظت

اين .دهد ب مى
زاد مؤنه خمس
كه داد و ستد م

خمس به آن تعلق
الحس هاى قرض
الح  بانك قرض

زى معينين جوا
ز بانكيمه جوا
مدت ب سم كوتاه

ز است يا خيجا

 سايت اينترنتي، س
 سايت اينترنتي، س

2االحكام، جلد  ع
2االحكام، جلد  ع

بر گذار  سپرده
اشك ،داده شود 

 1.گيرد ت مي
ه كه در بانك ي

بر گذار  سپرده
اشك ، داده شود

 2گيرد. ت مي

ت اهللا صافي
خاطر اه فقط ب

صاحبان حساب
ت حلّيت در ماز
ك راً در صورتي

رف در مؤنه خم
ه ول در صندوق
سپردن پول به

دهندگان  قرض
دهنده از برنا ض

در بانك به رس
آيا ج ،لحساب

ستاني، استفتائات،
ستاني، استفتائات،

گلپايگاني، جامع ي
گلپايگاني، جامع ي

اگر جواب:
ها حق بانك

دولتي صورت
يپول ايآـ 10

اگر جواب:
ها حق بانك

دولتي صورت
  
  
  

 آيت
شخصى فـ 1

جوايزى به ص
و در صورت
جواب: ظاهر
مازاد بر مصر

سپردن پوـ 2
جواب: اگر س
براى تشويق

هر چند قرض
پولى كه د ـ3

ا به رسم على

اله سيس آيت ـ1
سيساله  آيت ـ2
اله صافي آيت ـ3
اله صافي آيت ـ4



 

عيه انجـام  

ارد و نيـز  

 هم بانك 
  2م.

ـت بهـره     

توجـه بـه    

 عمليـات     
ـ ربـوط   ا ب

.(  

 شـتريان و  
 در پايـان  
 را مطالعه 
ود اعـالم   
يه آگـاهى        
متعاقـدين    
                

 

 معامالت شرع

 چه صورت دا

كننده و مراجعه
ت. و اللّه العالم

  ت يا خير؟

و شـرط پرداخـ

بـا ت ؛دييـ  فرما 
  متشكرم.

ا طبـق قـانون
ه و مقررات مر
يه خواهد نمود

  5هللا العالم.
بـا مش...» ـه و   

داده و ان قرار
ر برگه قرارداد

قيـو شـرايط و    
عنـاوين شـرعي

هـا يـا م  بانـك  
                      

ك از طرف او

 مبلغى ماهيانه
  

م رعايت كند و
ربا و حرام است
ضافى جايز است

  دارد؟
د آن بر مبنـا و

ست مالحظـه
م .ديي نظر فرما

وجه سـپرده ر
نامه له طبق آئين

گرفته شده تأديه
كال ندارد. واهللا

ــ جعالـ شركت
ر اختيار مشتريا
قيود مندرج در
پـذيرش كليـه
صوصـيات و ع

از طـرف ،ـم  
                      

ت بدهد كه بانك

سپرده وگرفتن
 صورت دارد؟
معامالت را هم
ط سود بدهد ر
ذارد گرفتن اض

  3يز نيست.
ن چه حكمى د
ول و داد و ستد

د خواهشمند اس
صراحتاً اعالم
و ،ن حق توكيل

كسر حق الوكال
كار گه  مدت ب

اشك ، وكيل كند
ـ ش ـ مزارعه ات

متر و بيشتر در
موماً شرايط و ق

را در پ ت خـود   
ـا آنكـه از خص
ه تفهـيم و تفهـ
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دهد و يا وكالت
  1ست.
گذاشتن س ،رده

يزى ديگر چه
ط آن مي و شرا
شرطه ر قرض ب

ود در بانك بگذ
هم نياورند جاي
 اخذ بهره معين
 اگر سپردن پو

گردد رج ميدالً
؟ است يا خير

 گذار با داشتن
صله را پس از ك
تناسب مبلغ و
ئولين بانك را

ـ مساقا مضاربه«
كميا  درصد 14

عم ،و مشتريان
سـيله رضـايت
طور شـفاهى بـ

يا الزم به ؛شود

 را به بانك بد
ربا و حرام اس ،د

ها تغيير كر انك
ن كارمزد يا چي

ى انجام دهدع
و اگر ؛ل ندارد

 در حساب خو
ر چه به زبان ه

قصده سالمى ب
بنابراين . است

ذيالً ،ملى ايران
ابعالى صحيح
ز طرف سپرده
ته و منافع حاص

گذاران به ت رده
مسئ ،اده واحده

«ناوين شرعيه
4الحساب  على

ه مردم عادى و
وس ينه انند و ب

طه ليه شرايط ب
ش وعيت آنها مى

  .1990، سؤال 2
  .1991، سؤال 2
  .1987، سؤال 2
  .1988، سؤال 2
  .1992، سؤال 2

پول ،به شرعيه
م به شرط سود
باران كه وضع

به عنوان ي مبلغ
عل معامالت شر

اشكال ،الت كند
پولى ،ت سود

اگر ، سود باشد
ى جمهورى اس

حرام مطلقاًَ ،د

 واحده بانك م
ها به نظر جنا ه

ران به وكالت از
كار گرفتهه اع ب

بين بانك و سپر
مفاد ماه وجه ب

سالمى تحت عن
ند و هر ماه عنك
اينكهه نظر ب .ند

كنن ردن اكتفا مى
ردن يا قبول كل
مذكور و مشرو

2االحكام، جلد  ع
2االحكام، جلد  ع
2االحكام، جلد  ع
2االحكام، جلد  ع
2االحكام، جلد  ع

طريق مضاربه ب
ولى وام ؛ ندارد

رى اسالمى اير
ز بانك و دادن
بانك با آن پول
نجام آن معامال

 با قصد دريافت
با قرار دريافت

هاى ول در بانك
شرط سوده ض ب

  4حرام است.
ت مادهز مقررا
سپرد ،ى بانك

بانك ملى اير 
طور مشاعه ربا ب

مصالحه منافع بي
گذار با تو دهسپر

ر جمهورى اس
ك رداد منعقد مي
ندنك  حساب مي
كر وعاً به امضا

رف امضا كر ص
ب تحقق عقود م

گلپايگاني، جامع ي
گلپايگاني، جامع ي
گلپايگاني، جامع ي
گلپايگاني، جامع ي
گلپايگاني، جامع ي

هجواب: اگر ب
اشكال ،دهد

در جمهوـ 4
گرفتن وام از
جواب: اگر با

وكيل در انرا 
اگر كسىـ 5

جواب: اگر با
سپردن پوـ 6

جواب: قرض
باشد ربا و ح

قسمتى از ـ7
مقررات جارى
؛(ماده واحده

بانكى بدون ر
داشتن حق مص
جواب: اگر س

ها در بانكـ 8
بالعكس قرار
مدت تصفيه

كنند و نو نمى
آيا ،دارند مي

سبب ،ندارند

اله صافي آيت ـ1
صافي اله آيت ـ2
اله صافي آيت ـ3
اله صافي آيت ـ4
اله صافي آيت ـ5



 

بـر اسـت    

حسـاب  ب   

گـر بانـك    

قساط وام 

ز ي واالّ جا
تـأخير در   

   دارد؟
د، سودى 

ل، نافـذ و  

                

 

صـحت آن معتب
  1.م

ود بـه صـاحب
  
كـه اگ طوري 

م ديركرد اقيجرا

مانعى ندارد ،د
راى مهلـت و ت

م، چه حكمى
دهند ل انجام مى

ه مردم بر اموال

                      

رايطى كه در ص
ست. واهللا العالم
ك مقدارى سو
 بايد چه كرد؟
هب ، سود نباشد

مى دارند؟ و ج

شرعى آن باشد
شده باشد و بر

ها بگذاريم بانك
 ديگرى با پول

 به خاطر سلطه

                      

 در رعايت شر
 اكتفا جايز نيس
س از مدتى بانك

ايم افت نموده
ور شما گرفتن

ضمينى چه حكم

ط شيراعات شرا
ن عقد شرط ش

مدت ب و يا دراز
 معامله شرعى

  4ى ندارد.

ناً و بالعوض
  5د.
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ين نوع معامله
و شرايط معامله

پس ،گذاريم  مى
ن پولى را دريا
گذاريد و منظو

راق با سود تضم

ت شرعى با مر
ر ضمنر اينكه د

مدت و ى كوتاه
د، مضاربه و يا
 است و مانعى

تملك مال مجا
د متعارفه نباشد

ه طرفين و تعيي
نوع و ،ز قصد

ك به حساب
شكال اگر چنين
رى در بانك بگ

  2رد.
د و فروش اور

كى از معامالت
مگر ؛ز نيستي

هاى  در حساب
حب پول دارند
آمدهاى انسان

  است؟
ه ت. به عالوه ك

ز عناوين عقود

  .1993، سؤال 2
  .1994، سؤال 2
  .1995، سؤال 2

1168.  
1169.  

توجه ،معامالت
اهانه و خالى ا

گهدارى در بانك
در صورت اش ؟

ط جهت نگهدار
اشكال ندار ،يد

 با تضمين سود

تحت عنوان يك 
كرد اقساط جا

 ي

د، پول خود را
التى كه از صاح
، مثل ساير درآ
ه عنوان فقهى ا
 بخشش است.
مول هيچ يك ا

2االحكام، جلد  ع
2االحكام، جلد  ع
2االحكام، جلد  ع
، سؤال1جلد  ،ل
، سؤال1جلد  ،ل

صحت كليه م 
ناآگا يمضاا  با

هت حفظ و نگ
؟ا اشكالى دارد
چه پول را فقط
كني د مطالبه نمى

ها كت سود بان
  ؟

،پرداخت سود
م ديركيفتن جرا

3  

ت اهللا صانعي

صد گرفتن سود
ها با وكا  بانك

آيد ه دست مى
ها تحت چه ك

ت عنوان هبِه و
، هر چند مشم

عگلپايگاني، جام ي
گلپايگاني، جامع ي
گلپايگاني، جامع ي

المسائل عي، مجمع
المسائل عي، مجمع

  ؟باشد مى
براي جواب:

الزم است و
پول را جه ـ9

آيا ،پردازد مى
جواب: چنانچ
سود را ندهد

پرداخت ـ10
بانكى چطور
جواب: اگر پ
نيست و گرفت
مطالبه نباشد.

  
 آيت

  
اگر به قص ـ1

چون جواب:
كه از بانك به

جوايز بانك ـ2
تحت جواب:

صحيح است

اله صافي آيت ـ1
اله صافي آيت ـ2
اله صافي آيت ـ3
اله صانع آيت ـ4
اله صانع آيت ـ5



 

ت واريـز    
  ت يا نه؟

هـا)   بانـك 
 مشـترك    
ى زيـادتر      
ـرط نفـع   
 و حـالل     

ى اسـالمى  
هـاى   نـك   

ول تعلـق      

شود و  مى
فرقى بـين  

                

 

را به ايـن جهـت
اعى فرقى هست

كشى با قرعه ص
بـا شـرطحتـى    

ى هـم احتمـالى
كه قرض به شـ
 باشـند، جـايز

ملت جمهورى
هـا را بـه بان ول

كـه بـه ايـن پـو

دهنده نم ى بهره
در اين جهت ف

                      

نكند كه پول ر
 بين شرط و دا

 و شرايط خاص
مـودن پـول ح
 جـايزه بـانكى
و ناگفته نماند ك
م عالم بـه آن

 

  3.ده نيست
رك) در بانك م

ـ      وملـت ايـن پ
اى كـ ه از بهـره

 فقر و بيچارگى
حرام نيست و د

                      

رد؟ اگر شرط ن
د؟ و اصوالً آيا
 محدود نبودن
ست تا واريز نم
و اما رسيدن به

و ،على اموالهم)
چند طرفين هم

 شود يا خير؟ ى
  2ربا نيست.

ض به شرط زيا
مبلغى پول (مار
اينكـه بانـك م
كند، آيا استفاده

 دهى او سبب
شود، زياده ح ى
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چه حكمى دار
جاد خواهد شد

توجه به ى (با
، و منفعت نيس
اشد و حرام. و
س مسلطون عل
اشته باشد هر چ

 ربا حساب مى
مى عمل كنند ر

لّه حرمت قرض
كردم و م ت مى

ت. با توجه به ا
ك د دريافت مى

كند و بهره مى
ى محسوب مى

ت قرعه كشى چ
ى در حكم ايج
ت در قرعه كشى

شود ساب نمى
 به شرط نفع با

دهد و (النّاس  مى
ر جنبه داعى دا

شود، آيا ه مى
جمهورى اسالم

  
، و مشمول ادلّ
ور تركيه خدمت
علق گرفته است
د و از آنها سو

ت بهره ضرر نم
و معامله عقاليى

1170.  
1152.  
1155.  
1161.  

دار معين جهت
ا تغييرىاشد، آي

 محض شركت
ى با ارزش حس
 داشتن، قرض
خود جايزه را
اگر  است و اما

ها گرفته ز بانك
اى بانكى در ج
ض، جايز است؟
ض، جايز است
و سال در كشو
ى سود به آن تع

سپارد سالمى مى

نك در پرداخت
ها سود دارد و

 4المى نيست.

، سؤال1جلد  ،ل
، سؤال1جلد  ،ل
، سؤال1جلد  ،ل
، سؤال1جلد  ،ل

ودن پول به مقد
 داعى او اين با
ى ندارد، چون

 و عرف، سودى
 رسد به داعى

ك هم از اموال خ
تهالكى، حرام

صد سودى كه از
ها نامه طبق آيين

 به شرط قرض
ض به شرط قرض
دولت مدت دو
شتم كه مقدارى
سالمى و غيراس

   است؟
جه به اينكه بان

ه گونه بهره  اين
اسال المى و غير

المسائل عي، مجمع
المسائل عي، مجمع
المسائل عي، مجمع
المسائل عي، مجمع

واريز نمو ـ3
كند، بلكه مى

مانعى جواب:
در نظر مردم
شدن، تا چه
ندارد و بانك
در قرض است

  1است.
چند درص ـ4

اگر ط جواب:
آيا قرض ـ5

قرض جواب:
از طرف د ـ6

در آنكارا داش
كشورهاى اس
گرفته، جايز

با توج جواب:
براى طرفين،

هاى اسال بانك
  

اله صانع آيت ـ1
اله صانع آيت ـ2
اله صانع آيت ـ3
اله صانع آيت ـ4



 

توجـه بـه     

بور حالل 

 

ا ساير بده 
مقـدار   ـر   

ـك نـرخ   
ده منظـور       
حب سپرده 

ر به اينكه 
منى سـود  
 بـه رسـم   

طبق شرط 

                

 

دهـد. بـا ت  مى

كنند، سود مزب ي

 حكمى دارد؟
  2رد.

 اينكه اين سپرد
ت حاصـله را هـ
ز هرچيزى بانـ
صـاحب سـپرد

اگر صاحب ،اخذ
  ان فرماييد؟

 از قرارداد، نظر
ط صريح يا ضم
نسته كه بانك

  ت؟
ت و اخذ سود ط

 

                      

سود ،حب پول
  د يا خير؟

يسالمى عمل م

قرار دهد، چه ح
مانعى ندار ،نند

شود بر  يل مى
 باشد منفعـت

الوصف قبل ا ع
 بـه حسـاب ص
صورت جواز ا

اى را هم بيا رده
اطالعى ه يا بى

د و چون شرط
دان حب پول مى

  حالل است؟

شود، چيست مى
د مشروع است

 5مانعى ندارد.

                      

ماه به صاح هر
شود حسوب مى

 ساير عقود اس

رفتن سود آن قر
كن عى عمل مى

ز جانب او وكي
ه وكيلگر اينك

 توزيع كند، مع
الحسـاب علـى

چيست؟ و در ص
سود چنين سپر
هرت عدم توج
شود  وديعه مى

ت هرچند صاح

كنند، آيا ح ت مى

گذار پرداخت م
ت و توليد باشد
على الحساب م
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گذارد و بانك ه
شته، آيا ربا مح
رت مضاربه و

 در بانك و گر
بق ضوابط شر
دارد و بانك از
قرار دهد و ديگ

ها ت به سپرده
ماه سود را ع ر

كم اين سود چ
بگذارد حكم س
ست و در صور
ه قهراً قرض يا

دهد حالل است

به آنها پرداخت

گذ كى به سپرده
ر تجارتالت د

عين به عنوان ع
  ييد:

گ مدت مى دراز
بانك گذاشد در

ى ايران به صور

تن مبلغى پول
رى اسالمى طب

گذارى د سرمايه
الت بدون ربا ق

قيمانده را نسبت
شده هر خ تعيين
كند، حك الم مى

ده را در بانك ب
مزبور حالل اس
دهد، لذا سپرده
د رات خود مى

دگان حساب ب

هاى بانك شاركت
ضاربه و يا وكا
رداخت مبلغ مع
ظر اسالم بفرماي

  .1084سؤال 
  .1095سؤال 
  .1096سؤال 
  .1098سؤال 
  .796سؤال 

ل لنكراني
ك به صورت د
 گرفتن آن سود
مهورى اسالمى

خود را از گذاشت
هاى جمهو نك

نك به عنوان س
ر جريان معامال
قرار بدهد و با

اساس نرخ و بر
ود قطعى را اعال

سپرد ، قرارداد
 قرارداد، سود م
د زه تصرف مى

نك مطابق مقرر
  

ى تشويق دارند

ساب كه در مش
به نحو مض ،ابت

جايز است و پر
ي بانكي از نظ

،1المسائل، جلد  
،1المسائل، جلد  
،1المسائل، جلد  
،1المسائل، جلد  
،2جلد  ،المسائل 

ت اهللا فاضل
پولى را در بانك
ص پول را براى گ

هاى جم ن بانك

 منبع درآمد خ
جه به اينكه بانك

اى در بان سپرده
ه نحو مشاع در
 براى خودش ق

كند و عالم مى
خر سال كه سو
يا اطالع از اين
رض توجه به

ده اباحه و اجاز
 لذا آنچه را بان

3دهد. او مىبه 

ها براى  كه بانك
  4لى ندارد.
الحس دهاى على
هاى ثا ه سپرده

و كسر مشاع ج
ها هيت حساب

ل لنكراني، جامع
ل لنكراني، جامع
ل لنكراني، جامع
ل لنكراني، جامع
ل لنكراني، جامع

 آيت
شخصى پـ 1

اينكه شخص
جواب: چون

  1است.
اگر كسىـ 2

ججواب: با تو
شخصى سـ 3

ها را به سپرده
صالح بداند
ا بهره را قبالً

خدارد، تا آ مى
بدون توجه ي
جواب: در فر
صاحب سپرد
نكرده است،

خود مبلغى به
اى ك جايزهـ 4

جواب: اشكا
حكم سود ـ5

هرگا جواب:
و قرار به نحو

ـ دربارة ماه6

اله فاضل آيت ـ1
اله فاضل آيت ـ2
اله فاضل آيت ـ3
اله فاضل آيت ـ4
اله فاضل آيت ـ5



 

اجـازه در     

  ؟

هـر وقـت     
ت و بانـك    

ت كه طبق 
قين داشته 
عى انجـام    

.3  
هـاى   پـول  

 مت و حكـ  
دا صـدقه   

                

 

ـين اسـكناس ا

) يكسان است
  ت؟

ـك دارد كـه ه
باطـل اسـتم      

رتى حالل است
يقو دهنده پول 

صـورت شـرع
ود حرام است

گيـرد از پـ  مـى 
ن جايز نيسـت

در راه خـد ش

                      

شود يا بـه عـي ي

ي بانكي و ...)
شود چيست مي

الحسنه به بانـك ض
ت و قـرض هـم

دهد، در صور ى
ثال آن) باشد و
راردادها را به ص
غذ است، آن سو
 را كه از بانك

، تصرف در آن
ا صاحب اصـلى 

  4ت.

                      
  .217، ص2لد 

جا مي بهت و جا

ها ت، مشاركت
گذار پرداخت م

  ست؟

 صورت قرض
د حـرام اسـت

به آن مى  بانك
 و شركت و امث
 مشترى اين قر
 فقط روى كاغ
ى نداند پولى
ول حرام است،
شرع از طرف ص

 غيردولتى نيست

 قوة قضاييه)، جل

19 

 اشخاص ثبت

ري، سپرده ثابت
گ كي به سپرده

كند چيس خت مي

.  

سپارند مى ها ك
 آن قرار دهنـد

ا و سودى كه
ز قبيل مضاربه
كالت از طرف
صورى دارد و

ولى ،وجود دارد
باشد از پومئن

اجازه حاكم شر
دولتى و ،رجى

وزش و تحقيقات

دي پول به نام

اي بانكي (جار
هاي بانك شاركت

گذار پرداخ رده

شود س داده مي

 
جارى به بانك
ودى در مقابل

ها دم، نزد بانك
ود اسالمى (از
ك به عنوان وك
نبه ظاهرى و ص
و حرام هر دو و
د. ولى اگر مطم

به ا ،ط واجب
ى داخلى و خار

وقي (معاونت آمو
  .242ه
  .2421ه
    .2423ه

و ارزش قراردا

ها تلف حساب
ساب كه در مش
كه بانك به سپر

ه عين اسكناس
  ه باشد.

   را ندارد.
  1ت.

م شيرازي
 عنوان حساب
گيرند و اگر سو

  2.د
و درازمدت مرد
قراردادها و عقو
ظه دهد كه بانك
كه اين امور جن
ك پول حالل و
ن اشكالى ندارد

بر احتيا ايد بنا
هاى  ميان بانك

در امور حقوقهي
المسائل، مسئله يح
المسائل، مسئله يح
المسائل، مسئله يح

ها اعتبار و بانك
  شود؟ مي

هاي مخت  شكل
الحس دهاي علي

كيز و هدايايي 

جازة تصرف به
هراً فرقي نداشته
رد و حكم ربا

رد و حالل است

ت اهللا مكارم
 را كه مردم به

توانند آن را بگ 
 آن تصرف كند

مدت و ى كوتاه
ى و از طريق ق
مال قابل مالحظ
گر يقين دارد ك
ن بداند در بانك
ا نه، گرفتن آن
ك را دارد كه با
ن مسئله فرقى

ريات مشورتي فق
رم شيرازي، توضي
رم شيرازي، توضي
رم شيرازي، توضي

الف. آيا در با
تصرف داده م
ب. آيا حكم
ج. حكم سود
د. حكم جواي

  جواب:
الف. ظاهراً اج
ب. بلي، ظاه
ج. مانعي ندا
د. مانعي ندار

  
 آيت

هايى پولـ 1
بخواهند، مى

تواند در نمى
هاى سپردهـ 2

موازين شرعى
باشد يا احتما

هد، اما اگد مى
اگر انسانـ 3

حرام است يا
المالك مجهول

دهد و در اين

مجموعه نظر ـ1
اله مكار آيت ـ2
اله مكار آيت ـ3
اله مكار آيت ـ4



 

و بانـك از    
  1لبه نكند.

 از طريـق        
زه حـالل       

ى اسـتفاده      
  ه نمود؟

ل دارد يـا  

كال ندارد 

 صـورت   
ضوح پاسخ 
ح حسـاب            
اب باشـد   

 آنهـا داده  
ل نـدارد،  
رض مثـل  
                

 

اشـته باشـد و
زى ندهد مطالب
ننـد جـوايزى

 اسـت و جـايز

 در چـه راهـى
اسالمى استفاده

  3يريد.

 براي ما مشكل

د آن باشد، اشك

د و اتومبيل بـه
 فرموده به وض
دام بـه افتتـاح
ه ماه در حسـا

حبان اموال به
آن، اشكا نتظار

ه عنوان غير قر
                      

اى ند  و مطالبه
 بانك به او چيز
حسـاب بـاز كن
ن عمـل جـايز

ـه از پولشـان
ر قالب عقود ا
فات اجازه بگي

 از نظر شرعي

 مضاربه و مانند

نمايد كشي مي 
ل است؟ لطف

ي انتظـامي اقـد
موجودي كه سه

ي از طرف صاح
كه به اميد و ان
قرارداد واقعاً به
                      

  ت؟
انتظار ،ب پول

ن است كه اگر
سـپارند و يـا ح

برد آيا ايـن  مى

  2ل است.
 فرقى ندارد كـ
 پرداخت وام د

گونه تصرف  اين

گيرد  تعلق مي

جعاله، م ز قبيل

ساعت قرعه 1
حالل الحسنه ض

ط بـه نيروهـاي
برابر ميانگين مو

   است؟ 
 چنين اختياري
ه وام بعدي، بلك
كما اينكه اگر ق
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حب پول چيست
 يا اينكه صاحب

اش اين م نشانه
 را به بانك بس

اى  كند جايزه

و حاللم جايز
د، و براى آنان
الت شرعى، يا
عمومى، جهت

ؤسسات مالي

قود اسالمي: از

20مايد و هر
هاي قرض ساب

قـوامين مربـوط
اين دو يا سه ب

ها حالل ن وام
صندوق باشد، يا

مشروط به  غير
اشكال ندارد، ك

.  

.  

.  

ون شرط صاح
و ، انجام شود

در صورت دوم
ريان كه پولشان
 نام او اصابت

اى فريب مردم
كنند گذارى مى 

ت برخى معامال
رت خاص يا ع

 
هاي دولتي و مؤ

نوان يكي از عق
  4 نيست.

نم ح حساب مي
ن جوايز به حس

اي بـه نـام ق نه
ايد. عالوه بر ا
يا استفاده از اين
ود مسئولين ص

گذاري و سپرده
كارمزد واقعي ا

1375سؤال ، 1د
1380سؤال ، 1د
1336سؤال ، 3د

ها، بد انكت ب
ق عقود شرعيه

و د ؛كال ندارد
ر ترغيب مشتر
سى كه قرعه به

عى باشد نه بر
فت وام سپرده
ه وجوه، جهت

صور وجوه به

وي اردبيلي
ه ازها در بانك

 سود تحت عنو
ود باشد، جايز

ي اقدام به افتتاح
نمايد. آيا اين مي

الحسن ق قرض
نما كشي مي رعه
درصد. آيا 20د

زه از اموال خو
تتاح حساب و
ز نيست. البته ك

ديد، جلدتائات ج
تائات جديد، جلد
تائات جديد، جلد

  .7ميمه شماره

مد هاى بلند رده
صورتى كه طبق
چيزى بدهد اشك

ها به منظور كن
دهند كس رار مى

گر اين كار واقع
ى به اميد دريا

گونه توان از اين
ايد از صاحبان

ت اهللا موسو
اند ي كه به پس

چه واقعاً تعلق
 مشروط به سو

اي الحسنه قرض
 سود واگذار مي
ال دوم: صندو

نمايد و قر  مي
كند با سود  مي

صورتي كه جايز
شكال ندارد. افت
م و قرض جايز

رم شيرازي، استفت
رم شيرازي، استفت
رم شيرازي، استفت
سوي اردبيلي، ضم

حكم سپر ـ4
جواب: در ص
ناحيه خود چ

گاهى بان ـ  5
كشى قر قرعه
  باشد؟ مى

جواب: اگ
افرادىـ   6

ت شود، آيا مى
جواب: با

  
 آيت

ـ آيا سودي1
  نه؟

جواب: چنانچ
و اگر قرض

ـ صندوق ق2
اقساط بدون
بفرماييد. سؤا

الحسنه قرض
وام پرداخت
جواب: در ص
شده باشد، اش
ولي سود وام

اله مكار آيت ـ1
اله مكار آيت ـ2
اله مكار آيت ـ3
اله موسو آيت ـ4



 

روش حق 
ـودي كـه   

ت عنـوان     
ط به سود 

 كنيم كـه  

ر صـحت    

ـل توجـه   
ك افـزايش     
 ميل افراد)

اشد؟ آيـا  

 همچنـان   
صطالحي 

  4د.

                

 

فاده كنم. آيا فر
 بوده است سـ

 چنانچـه تحـت
ي قرض مشروط

م يقين حاصل

شك حمـل بـر

دارد يا نه؟ قابـ
ي مـا بـه بانـك

سال (بنا به م 1
با ي درست مي

 اشكال نـدارد
گذاري يا وام اص
ها اشكال ندارد

                      

ز اين حق استف
در اختيار بانك

دهـد ي شما م
رض باشد ولي

نتوانيمندانيم يا

هم در فرض ش

رعي اشكال دش
 مبلغ پرداختي

0الي  6كار تا 
 اين رويه بانكي

ه شده باشد،اد
گ ما اينكه سپرده
له با شرايط آنه

                      

توانم از ميلي ن
 من يك سال د

ي كه بانك به
چه به عنوان قر

ر صورتي كه ن

سئولين بانك ه

دهد، از نظر ش ي
تومان 1,000ل

خت كنيم. اين ك
گيرد. آيا ق مي

  ؟
ار وام وعده دا
شكال ندارد، كم
شاركت و جعال

  ارد؟

  مي دارد؟
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  1 ندارد.
 منتهي بنا داليل
 به اينكه پول

ارد، و اما سود
ل ندارد و چنانچ

  2د.
حكمي دارد؟ د

شد، نسبت به مس

نان متقاضي مي
گيرد و هر سال
 به بانك پرداخ

تقاضي وام تعلق
شتبه يا حالل؟
د، بلكه به انتظا
واقعي نباشد اشك
مثل مضاربه، مش
ي چه حكمي د

گونه چه حكمي
  1ل ندارد.

سود نيز اشكال
ك مسكن دارم.
 نيست با توجه

اشد اشكال ند
يط آن، اشكال
ك اشكال ندارد
 اسالمي چه ح

  كند. ي
ر را داشته باشد

مسكن به جوان
گ ومان از ما مي

تومان 9,000
ون تومان به مت
رام را دارد يا مش
وط به وام نباشد
ير از كارمزد و
غير از قرض م

كشي ت در قرعه
  5جايز است.

گ  حساب به آن
 است و اشكال

ها باشد، س  آن
يليون وام بانك
ت؟ اگر جايز

  م؟
ت بانك مجاز با
 با رعايت شرا

غيراجباري بانك
نكي جمهوري
شركت عمل مي
صد عقود مذكو

ن براي خريد م
تو 8,000 مبلغ

 ما بايد ماهيانه
ميليو 50م مبلغ

شود، حكم حر
ر بانك، مشرو
وط به زياده غي
شرعي ديگري غ
ها براي شركت
شكال ندارد و ج
 صورت افتتاح
ي مذكور جايز

 .12ميمه شماره
 .13شماره ميمه

 .14ميمه شماره
 .15ميمه شماره
 .16ميمه شماره

ركت با شرايط
مي 5 استفاده از 

ن وام جايز است
توانم بگيرم  مي

موجب مقررات
د شرعي باشد،
ود اختياري و غ
م از سيستم بان
ق مضاربه يا ش
چه مشتري قص

  3كال ندارد.
كه بانك مسكن
 بانك، ماهيانه
ي در سال دوم

 و در سال دهم
ش  رد و بدل مي

گذاري د سپرده
ن نيز اگر مشرو
ه عنوان عقد ش

ه در بانكساب 
رض مذكور اش
ايزه بانكي در

بانكي  ن جايزه

سوي اردبيلي، ضم
سوي اردبيلي، ضم
سوي اردبيلي، ضم
سوي اردبيلي، ضم
سوي اردبيلي، ضم

مضاربه يا شر
ـ بنده حق3

استفاده از اين
دهند آنها مي

جواب: اگر م
يكي از عقود
نباشد باز سو

ـ گرفتن وام4
بانك از طريق
جواب: چنانچ
نمايد، و اشك

ـ آيا وامي ك5
است كه اين

يابد. يعني مي
يابد ادامه مي

اين پولي كه
جواب: اگر س
كه وام مسكن
در حقيقت به

ـ افتتاح حس6
جواب: در فر

ـ گرفتن جا7
جواب: گرفتن

اله موسو آيت ـ1
اله موسو آيت ـ2
اله موسو آيت ـ3
اله موسو آيت ـ4
اله موسو آيت ـ5



 

اجـازه در     

  ت؟

  دارد.

ت و چـه    
نـك   كه با

مضـاربه،   
دسـت  ه ـ  

ن پول بـه  
طرفـى در  

 ،دهـد  مـي   
ما به شما 

اى   وعـده  
ى عملـى     

                

 

ـين اسـكناس ا

.) يكسان است
  ت؟

 آن و اشكال ند

هـاي درازمـدت
ن بر اين باشد
:صادى از قبيل

هـا بـ ز ايـن راه  
ن تحويل گرفتن
 ولى چون از ط
رت بيشـترى م
سبت به پول شم
ت يك تعهـد و

ت) الزامـى بـراى

                      

.  

شود يا بـه عـي ي

هاي بانكي و ..
شود چيست  مي

 است نه عين

ه ه در سـپرده ـچ
دهند و قرارشان

هاى اقتص جريان
سودى را كـه از

ها در حين نك
خواهند آورد،

ا قـدرول به آنه
صدى چند، نس
وع در حقيقت

زه اسـتيود جا

                      

218، صفحه 2د 

جا مي ت و جابه

ه بت، مشاركت
گذار پرداخت

  يست؟

ي عقاليي پول

دـ چـده ص مي
د را به بانك بد

در ج ،گيرند  مي
ر بيندازند و س
ند متصديان با

دست خه سود ب
ديگر تمركز پو

دهند كه ص ه مي
يم و اين موضو
 وكالت از عقو

                     

، جلدقضاييه)  قوه
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  ييد:
 اشخاص ثبت

اري، سپرده ثابت
گ نكي به سپرده

كند چي خت مي

 ماليت قراردادي

اصـه اشخـك ب
نظور پول خود
كه از اشخاص

ها به كار ن خانه
ن رابطه هر چن
دى چه اندازه س
ند و از طرف د
حبان پول وعده

داري  خود برمي
ست (چه اينكه

                      

وزش و تحقيقات

بفرماي ظر اسالم
دي پول به نام

هاي بانكي (جا
هاي با شاركت

گذار پرداخ پرده

شود ارزش و

كـه بانـك  ييـا
به اين من ،فراد

ى را كيها پول 
ختن و فروختن

در اين ،سيم كنند
هاى اقتصاد يان

ت بيشترى دارن
لذا به صاح ،مد

د و تشكيالت
نجام نگرفته اس

                      

وقي (معاونت آمو

ي بانكي از نظ
و ارزش قراردا

ه ختلف حساب
كه در مش حساب

 كه بانك به سپ

ش م اشخاص مي

ي همداني
د سودهاـده مي

الل است كه ا
،تصديان بانك

كارخانه، و ساخ
تقسي ،حبان پول

 در ضمن جري
قتصادى مهارت
ست خواهد آم
دمان براى خو

زم انجمن عقد ال

                      
 .17ميمه شماره

قهي در امور حقو

ها هيت حساب
ها اعتبار و بانك
  شود؟ مي

هاي مخ م شكل
الح ودهاي علي

وايز و هدايايي

ها به نام ر بانك
  سان است.

  ارد.
  2ت.

ت اهللا نوري
ك مـه بانـى ك

با اين شرط حال
د بگردانند تا مت
قات، تأسيس ك
ن خود و صاح

دانند كه نمي ،ت
هاى اق ض جريان

ده د كه سود ب
م و بقيه را خود
و چون در ضم

                      
سوي اردبيلي، ضم
ريات مشورتي فق

ـ دربارة ماه8
الف. آيا در با
تصرف داده م
ب . آيا حكم
ج . حكم سو
د . حكم جو

  جواب:
الف. آنچه در
ب . بلي يكس

شكال ندج. ا
د. جايز است

  
 آيت

ىيـسودهاـ 1
بـ  مدت كوتاه

را وكيل خود
مزارعه، مساق

ميا ،آورند مي
عنوان وكالت
شناخت نبض
اطمينان دارند

دهيم سود مي
بيش نيست و

                    
اله موسو آيت ـ1
مجموعه نظر ـ2



 

ر از ايـن،    

 

ـ     كـار ه ى ب

 از منـافع   

هـاى   يـان  
رد و سود 

ه حكمـى      

مبلغـى را   
شـيدن بـه   
ها در هـر  

                

 

ن آن سـود غيـر

 يكسان است؟
هـاى اقتصـادى

 ست؟

شود و مبلغـى

گيرنـد در جر 
سود مانعى ندار

ون شـرط) چـه

،و تشويق آنها
كش م بـه قرعـه    

ه ز بانكيس، جوا

 كمى دارد؟

                      

ى حالل بودن

بانكى و...)ى 
ه در فعاليت را 

شود چيست ت مى
كار گرفته شه  ب

ز اشخاص مى
 كنند، گرفتن س

كشـى، و بـدو

د براى جلب و
لذا بـا اقـدا ،د

) بر اين اساس

ن شرط چه حك

                      

نند و راهى برا

هاى ت، مشاركت
 كه اين وجوه

گذارى پرداخت
هاى اقتصادى ت

  چيست؟

 طور؟

ى را كه ازيها ل
تقسيم )پول( 

ك ركت در قرعه

خواهند مى ،كند
مه آنها هبِه كنند
 نوع هبِه است)

كشى، و بدون عه
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كن  آن عمل مي

ى، سپرده ثابت
كنند  وكيل مى

گذ كى به سپرده
ها در فعاليت ل

كند چ داخت مى

رمسلمانان چطو
صديان بانك پول
صاحبان سرمايه

 مشروط به شر

ا افزايش پيدا ك
توانند به هم مى

زه يكيد (جا

شركت در قرعه

465.    
  .465، سؤال 2
  .465، سؤال 2

472.  
476.  

القى است و به

ى بانكى (جار
ها را يان بانك

هاى بانك شاركت
ند كه از آن پول

گذارى پرد پرده

است؟ از غيرز
د نمايد تا متص
 بين خود و ص

(افتتاح حساب

 حساب با آنها
خواهند يا نم ى

دهند زه مىي جا
6 

مشروط به ش ،ها

    .ل مستحدثه
، سؤال2ي، جلد
، جلد 2ي، جلد

، جلد 2جلد ي،
، سؤال2ي، جلد
، سؤال2ي، جلد

اما تعهد اخال ،

هاى لف حساب
ان پول، متصدي

ساب كه در مش
ها را وكيل كنند

3مانعى ندارد.

 كه بانك به سپ

 مسلمانان جايز
ك را وكيل خو
سود حاصله را

 5كال ندارد.

ر دو صورت (

كنندگان  افتتاح
ولى چون نمى ،

كند  اصابت مى
6 اشكال ندارد.

ها سنه در بانك

المسائل، مسائل ح
 و يك مسئله فقهي
 و يك مسئله فقهي
 و يك مسئله فقهي
 و يك مسئله فقهي
 و يك مسئله فقهي

،يز وجود ندارد

هاى مختل شكل
ظر اينكه صاحبا

  2باشند. ن مى
الحس دهاى على
ه بانكمتصديان 

م، ن پول بدهند
ىيز و هدايايا

 4ل ندارد.

گرفتن از بانك
صورتى كه بانك
كار اندازند و س

ن اشكرمسلمانا
ها در ز بانكيوا

ها براى اينكه 
، به آنها بدهند
رعه به نام آنها
مذكور در فوق
حسال ساب قرض

ي همداني، توضيح
ي همداني، هزار
ي همداني، هزار
ي همداني، هزار
ي همداني، هزار
ي همداني، هزار

ساختن آن نيز
  1نيست.

آيا حكم شـ 2
جواب: از نظ

يكسان ،گيرند
حكم سودـ 3

جواب: اگر م
را به صاحبان

حكم جوـ 4
جواب: اشكا

آيا سود گـ 5
جواب: در ص

كه اقتصادى ب
گرفتن از غير

گرفتن جوـ 6
 دارد؟

جواب: بانك
به عنوان هبِه
كسانى كه قر
دو صورت م

افتتاح حسـ 7

اله نوري آيت ـ1
اله نوري آيت ـ2
اله نوري آيت ـ3
اله نوري آيت ـ4
اله نوري آيت ـ5
اله نوري آيت ـ6



 

بـه برنـده     

يت سـود  

ـت، ولـى       
ينى، مـثالً  
نـى بـه او      
 كنـد كـه      
ه اسـتفاده    
زار بـه او     

ـ     بـه  ه و هبِ

 ،رارداد وام
ـ  بت باشد

ر گـردش   
ار نداندــ     

 بسـپارند،   

باشـد، در    
ند احـوط  
                

 

 سـود بـانكي ب

حلي مسئلهت و 

ـا و حـرام اسـ
و به نسبت معي
تـا مـدت معينـ
شـد، و شـرط
وان از ايـن راه
ر از قيمـت بـا
ـاره و صـلح و

 چنانچه در قر
 نحو سپرده ثاب
حو حسـاب در
خـود را طلبكـا

ن را به بانـك

ـوان تشـويق ب
 بگيرد، هر چن
                      

 1.ارد

كن، خودرو و

ز و حالل است

ـده باشـد، ربـ
انك يا وكيل او
قاضـاى او را ت
ت معينـى بفروش

تـو مى ،به بانك
يى را به كمتـر
ن نتيجه بـه اجـ

 بانك است، و
شود، به ده مى

 نمايدـ يا به نح
ود نشـود، و خ

كه بيشتر پولشان
   كند، بدهند.

رعه فقط به عنـ
ت آن جايزه را
                      

ست اشكال ند
ز نقدي، مسكي

زيجا ،باشند  مي
  2د.

سود و فايده شـ
 كااليى را از با

مبلغ مورد تق ،ك
به نسبت ، بازار
دادن ب  ام در و

خرد، و يا كاالي
ض دهد. و اين

گرفتن از رض
 كه به بانك دا
 خود استفاده

نانچه شرط سو
  

د، يا مشتريان ك
 نام او اصابت
 نشود، بلكه قر
 كند، جايز است
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رض مربوط نيس
شي اعم از جوا

 مزيت مشروع
مراجعه بفرماييد

 در آن شرط س
گيرنده، كه وام

ط كند كه بانك
كمتر از قيمت
هد. و همچنين
ار از شخص بخ
ص به بانك قرض

ك مانند حكم قر
كند پولى  نمى

تواند از پول مى
ه كندـ ولى چن
4ك جايز است.

حساب باز كنند
سى كه قرعه به

شرط بر بانك
 نام او اصابت

477.  
1057.  

ب است و به قر
كش  طريق قرعه

ادي كه داراي
رديده است، مر

 
ادن به آنها كه

 كرد، مانند اينك
ر بخرد، و شرط
 يا وكيل او به ك
معينى قرض ده
ر از قيمت بازا
عينى آن شخص

دادن به بانك  ض
م است، و فرق
مدت معينى نم
ول خود استفاد
ول نزد آن بانك
يب مردم كه ح

كشى به كس عه
كشى كه قرعه

سى كه قرعه به

، سؤال2ي، جلد
، سؤال1ي، جلد

  .2849له
  .2850له

ه افتتاح حساب
هاي ايران از ك

 ارد؟

س قرعه به افرا
سائل مرقوم گر

اسانيد خر
د سالمى و وام
ى به ربا پرهيز
ر از قيمت بازار
يى را به بانك
و را تا مدت م
اليى را به بيشتر
ى را تا مدت مع

  3.شود
ت، حكم قرض
شد، ربا و حرام
ب قرارداد تا م

تواند از پو  مى
هدـ گذاشتن پو
 تشويق و ترغي
كه از طريق قرع

: اول آنك ت دارد
يز است، و كس

 و يك مسئله فقهي
ي و يك مسئله فقه

مسئل، المسائل ضيح
مسئل، المسائل ضيح

شرط مربوط به
كه در كل بانك
د چه حكمي د

 جايزه بر اساس
المس اخر توضيح

ت اهللا وحيد
هاى ا  از بانك

هايى از ابتالى ه
تر درصد، گران

و يا اينكه كاالي
مورد تقاضاى او
ه مثالً بانك كاال
شرط كند مبلغى
ش  نيز محقق مى

گذشت كه قبل 
و سود شده باش

ر حسبـپول بب 
 موقع بخواهد
 به او سود بده

ها به منظور ك
گيرند ك نظر مى

نكى دو صورت
عمل قرعه جاي

ي همداني، هزار
ي همداني، هزار
د خراساني، توض
د خراساني، توض

جواب: اگر ش
زي كيجواـ 8

گيرد تعلق مي
دادن جواب:
در اوا ،بانكي

  
 آيت

گرفتن ـ وام1
توان به را مى

ده يا بيست د
قرض دهد، و

مبلغ مو ،بانك
كرد، به اينكه
بفروشد، و ش
شرط قرض 

ـ در مسئله2
شرط فايده و
يعنى صاحب
باشدـ كه هر
اگرچه بانك

گاهى بانكـ 3
اى در ن جايزه
هاى بان جايزه

اين صورت ع

اله نوري آيت ـ1
اله نوري آيت ـ2
اله وحيد آيت ـ3
اله وحيد آيت ـ4



 

ط شـود، و    
تن جـايزه   

 باشـد  مي 

 حسب بر 
 وقـت  هـر 
 او به انك
 در كه ربه

 از قبـل  ب 
 گذشـت  ا 

كسـي كـه    
رك باشـد     

ـمن عقـد   

                

 

كشـى شـرط عه
همچنين گـرفتن

هاي بانك هاي

پول صاحب ي
ه پول صاحب 

با چه اگر نداند
مضار شرعي ط

واجـب حتيـاط 
و بـا بوده، او ع

جايز اسـت و ك
لتـي يـا مشـتر

ن شرط در ضـ

                      

 دوم آنكه قرعه
جايز نيست، و ه

قرارداده در كه 

يعني( ثابت رده
يعني( گردش

ن طلبكار را خود
،و شرائط بگيرد

اح بنابر باشد، ي
منافع از بقيه، م

ت عمل قرعه ج
ه اگر بانك دول

ياده را به عنوان

                      

كم شرع باشد.
كشى ج ل قرعه

ربا بدون الت
  هست؟

سپر نحو به چه
گ در حساب حو

خو و نكند سود
ب مضاربه عنوان
دولتي بانك اگر
پنجم چهار و د

در اين صورت
وط آن است كه

ته است اگر زي

25 

ايزه به اذن حاك
ن صورت عمل

 1يست.

معامال در ستفاده
مورد فرقي ين

چ باشد، قرض
نح به چه) مايد
س شرط گذار ده
ع به را پول ك
ا ولي ندارد، ي

بدهد فقير دات

 تشويق باشد د
د، هرچند احو

ض ربايى گرفت

4.   

4.   

شد، گرفتن جا
كشد، كه در اين
ه است جايز ني

اس شرايط با ك
در اي و دولتي ي

عنوان به كه ي
نم استفاده خود
سپرد چنانچه) 

بانك اگر مچنين
مانعي سود رفتن
سا به الذمه في

  ت؟

ود و به عنوان
 جايزه را بگير

 ي

ى كسى كه قرض

  .2862له
415سؤال  ظم له،
420سؤال   ظم له،

ى يا مشترك با
 شرط قرعه بك
و اصابت كرده

بانك در گذاري ه
خصوصي هاي

صورتي در نك
خ پول از تواند 

كند استفاده ود
هم. است جائز 

شود،گر رعايت
ما نيت به را آن

  2.باشد مي 

كي جايز است

بانك شرط نشو
 جايز است آن

  3 شرع باشد.

مي شاهرودي

حرام است ولى

مسئل، المسائل ضيح
فتائات، سايت معظ

سايت معظ، فتائات

اگر بانك دولتى
ت وفاى به آن
كه قرعه به نام ا

سرمايه هاي رده
ه بانك ؟آيا بين

با در گذاري ده
نمي معيني ت
خو پول از واند

و ندارد شكالي
ر است مذكور 

آ پنجم يك سود
خمس متعلق 

هاي بانك  جايزه

كشي در با قرعه
و اصابت كند

اذن حاكم به 

ت اهللا هاشم

مثل رباگرفتن ح

د خراساني، توض
استف د خراساني، 

استف خراساني، د 

آن است كه ا
نك به جهتبا

براى كسى كه
سپر سود -4

است چگونه

جواب: سپرد
مد تا قرارداد
تو مي بخواهد

اش بدهد سود
عمليه رساله
س در تصرف
خمسي سال

ـ آيا گرفتن5

جواب: اگر ق
قرعه به نام او
گرفتن جايزه

  

 آيت

دادن م ـ ربا1

اله وحيد آيت ـ1
اله وحيد ـ آيت2
اله وحيد ـ آيت3



 

ـه مقـدار   

 را كـه از  

شد جـايز  

ت ديگـري   
) 1ماييـد:      

عميـرات)؛   
ات بـراي    

الحسـنه؛   ض 
ـاي بيمـه   
نـد بـدين   
ردن آن در  

                

 

بكار حق مطالبـ

ت كند حاصلى

 گرفتن وام نباش
  3شود).  مي

چ نوع فعاليـت
يـر مرقـوم فرم
ل و نقـل و تعم

هـاي تبليغـا ـه 
هاي قـرض اب
هـ ) هزينـه 7ه؛ 

مسيون اخذ كن
كـر ود و خرج

                      

ف كند، ولى طلب

 و با آن زراعت

  د؟
و اگر به شرط
موجب حرمت

كند و هيچ ه مي
 در مخـارج زي
ساختمان، حمل

) هزينـ3پرداز؛  
 صاحبان حسا
ت سوخت شده

الوساطه و كم ق
شو  دريافتي مي

                      

د در آن تصرف

گفته شد بگيرد

دارد چه حكمي
د جايز نيست و
عقد است كه م

هالحسن ي قرض
گيرنـدگان ض

ن، گاز، اجاره س
هاي خـودپ گاه

عطاي جوايز به
مطالباتهاي  ينه

عنوان حق ض به
د، مالك وجوه

  4ز است.
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تواند شود و مى

به نحوى كه گ
  2د.

صد گرفتن وام چ
گرفتن وام باشد
ت شرط ضمن ع
 وجوه و اعطاي

كـارمزد از قـرض
 آب، برق، تلفن
 كامپيوتر، دستگ

هاي اع ) هزينه
) هزي6 معوق؛

ه را از مستقرض
مستقرض باشد
شده است جايز

7ت بانكي، سوال
6ت بانكي، سوال

ش گرفته مى رض

ر قرض ربايى ب
واند تصرف كند

الحسنه به قص ض
ض و به شرط گ
صد مؤثر نيست

آوري  به جمع
 بـه دريافـت ك

هاي ان، هزينه
ل ميز، صندلي،

4الحسنه؛  رض
صول مطالبات

ق يا بانك وجه
صاحب مال و م
ر سؤال اشاره ش

229.  
229.  

له، سواالت  معظم
له، سواالت  معظم

 مالى را كه قر
1  

د آن را به طور
تو شود و مى ى

 صندوق قرض
ه صورت قرض
ن وام باشد (قص
 يا بانكي اقدام
خود را نسبت
و مزاياي كاركنا
م اداري از قبيل

هاي قر ش سپرده
ي وقضايي وص
ب: اگر صندوق
ك واسطه بين ص
رد ديگر كه در

92مسائل، مسئله
93مسائل، مسئله

ت، سايت اينترنتي
سايت اينترنتي ت،

اده باشد مالك
 رباست ندارد.
 يا چيزى مانند

آيد مالك مى مى
تن در بانك يا
گذاشتن پول به
قصدش گرفتن
ينكه صندوق

هد نظر مبارك خ
اري (حقوق و

لوازمهيزات و 
وجوه و افزايش

گيري ادار ي پي
الحسنه. جواب ض

صندوق يا بانك
و موارب، برق، 

الم هرودي، توضيح
الم هرودي، توضيح

هرودي، استفتائات
هرودي، استفتائات

قرض قرار د
زيادى را كه

ـ اگر گندم2
آن به دست م

گذاشت ـ پول3
جواب: اگر گ
است گرچه ق

ـ با فرض ا4
دهد انجام نمي

هاي جا هزينه
) خريد تجه2

آوري و جمع
هاي ) هزينه5

هاي قرض وام
صورت كه ص

هاي آب هزينه
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