
 الحسنه بانكها و صندوقهاى قرض

در صورتى حالل است آه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و                  سود بانکی     ـ  1مسأله  

  .باشد) شرآت و امثال آن، مزارعه، مساقات، از قبيل مضاربه(عقود اسالمى 

 د تری مبلغ زیا گيرند و     آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى                ـ  2مسأله  

  . در صورتى حالل است آه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد،پردازند مى

نداند پولى را آه یقينا وجود دارد ولى  بداند در بانك پول حالل و حرام        اجماال   اگر انسان    ـ  3مسأله  

  .گيرد از پولهاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد از بانك مى

  .هاى غيرمسلمان اشكال ندارد  گرفتن سود از بانكـ 4أله مس

 ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از آسى در               اشکالی  ،هاى بانكى يا تجارى      حواله ـ  5مسأله  

مقابل دهد آه از بانك يا طرفش در محّل ديگر به آن شخص بپردازند و در                   گيرد و حواله مى    محّلى مى 

گيرد، اين معامله حالل است خواه حّق            مى ی به عنوان حق الزحمه       مبلغ اين حواله از صاحب پول      

حواله را از خود آن پول آم آند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موّسسه ديگر، پولى را به شخص 

دهد و حواله آند آه اين شخص پول را در محّل ديگر به شعبه بانك يا شخص معّينى بپردازد و اگر                              

  . در اين حواله بگيرد ، اشكال ندارد الزحمهان حقمقدارى به عنو

الّزحمه در برابر خدماتى     الحسنه به عنوان آارمزد و حقّ       را آه صندوقهاى قرض    مبلغی  ـ  6مسأله  

متناسب باید  لغ  اگيرند اشكال ندارد، ولى اين مب      آه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى          

  .هاى بانك باشد  هزينهبا

 مقدارى از سرمايه خود را در آارهاى تجارى يا توليدى به آار گيرند، تا از                     اگر بانکها     ـ7  مسأله

 را تأمين آنند، اين آار در صورتى جايز است آه صاحبان              بانک یا جوایز و امثال آن      هاى   درآمد آن هزينه  

هاى بانك   ف هزينه پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صر                       

  .شود

  سفته 

 سند بدهكارى است، و آن بر دو        ، ولی گويند آه پول نيست     مى اوراقی به   »سفته«  ـ  8مسأله  

  :قسم است
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به طلبكار  به عنوان سند بدهکاری       ـ سفته حقيقى آه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود                 1

  .دهد مى

  .لش بدهكارى داشته باشددهد بى آن آه در مقاب  به ديگرى مىیآه شخصصوری ـ سفته 2

  .، اشکالی ندارد سفته حقيقى را اگر آسى با ديگرى به مبلغى آمتر معامله آندـ9مسأله 

  سـرقفلى

آند در مقابل     سرقفلى عبارت است از حّق اولوّيتى آه مستأجر بر ملك پيدا مى                 ـ  10مسأله  

قفلى پرداخته در اجاره آردن آن      پردازد و مطابق آن، مستأجرى آه سر       پولى آه به مالك در اّول آار مى       

سرقفلى .   و مالک نمی تواند ملک را بدون موافقت او به دیگری اجاره بدهد              ملك، اولى از ديگران است    

  :با شرايط زير صحيح است

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل                    

  .رقفلى و لوازم آن را بدانندو رشيد باشند و معنى س

با همان  به ديگرى واگذار آند، خواه      که پرداخته،    ملك را    حق دارد سرقفلى   مستأجر   ـ  11مسأله  

  .قيمت یا بيشتر یا کمتر

 مالك موّظف است    ، هرگاه مّدت اجاره ملكى آه سرقفلى آن گرفته شده تمام شود            ـ  12مسأله  

االجاره به قيمت    و موافقت آند اجاره دهد و مقدار مال         آن را به همان مستأجر يا شخص ديگرى آه ا            

  .تعيين می شودعادالنه روز با نظر آارشناس مورد اطمينان 

  ، تا زمانيکه   آن براى مّدتى اجاره آند      مالکى ملكى را با دادن سرقفلى به          آس اگر  ـ  13مسأله  

يگرى با همان مبلغ اجاره دهد،      به د با موافقت مالک ،     تواند ملك را     وقت اجاره او تمام نشده است مى      

  .تواند بگيرد ولى حّق سرقفلى را به هر مقدارى آه با يكديگر توافق آنند مى

  بــيـمــه

 که بر مبنای آن،    گر    بيمه فرد قراردادى است بين بيمه آننده و شرآت يا             "بيمه"  ـ  14مسأله  

بيمه .  را جبران آند  اموال او      يا   خصش خسارتهاى وارده بر     ،بيمه کننده مبلغی را می پردازد تا بيمه گر          

  :با شرایط ذیل ، صحيح است
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 اختيار  طرفين بيمه، بايد بالغ و عاقل باشند و قرارداد بيمه را از روى اراده و اختيار انجام دهند و                          

ـ تعيين  1:   بايد تمام خصوصّيات را معّين آنند از جمله         ، عالوه بر اين   .تصرف در مال خود را داشته باشند      

3     .ـ تعيين دو طرف قرارداد 2.  مورد بيمه آه فالن وسيله نقلّيه يا فالن ساختمان و فالن شخص است            

ـ تعيين  5.   بيمه  آغاز و پایان       ـ تعيين زمان   4.  ـ تعيين اقساط و مبلغى را آه بيمه آننده بايد بپردازد               

 و امثال آن    ت يا بيمارى  سوزى يا سرقت يا وفا     شود، مانند خطر آتش     خسارت مى  خطرهايى آه موجب  

  .، حدود و شروط مبلغ قابل پرداخت از سوی شرکت بيمه گرکيفيت تعيين -6

به  و يا قرارداد بيمه را          بخوانند هر زبانى     بهصيغه عقد بيمه را       طرفين می توانند       ـ  15مسأله  

  .کنند امضاء صورت مکتوب،

ایىبخت آزم  
 به مبلغ معّينی       در بسياری از کشورها رواج دارد و            کهآزمايى   بليطهاى بخت     -16مسأله  

آشى به اشخاصى آه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينى                 پس از آن با قرعه       و فروشند مى

گيرند، حرام    و پولى را آه در مقابل بليط مى             ، هند، خريد و فروش آنها جايز نيست         د مىجایزه  

 .آيد، حرام است آشى به دست مى و مبلغى را آه از قرعه است

ساختن   مانند خيريه    امور به    کمکپيدا شود و براى       ای  مؤسسه   اگر فرضا        -17مسأله  

 کمک به براى  با علم و آگاهی به این مطلب         ، و مردم هم     بفروشدبليطهايى  ه  بيمارستان يا مدرس  

 مال خودش يا وجوهى آه از انتشار بليط به دست             از مؤسسه   مبلغى بدهند، و آن      آن امور خيریه  

آيد   به اشخاصى آه قرعه به نام آنها بيرون مى              جوایزی را آيد، با اجازه تمام پول دهندگان،           مى

و کليه سود خالص آن صرف امور خيریه گردد، و همه این امور به صورت واضح و شّفاف برای                    بدهد،  

  .مانع نداردراضی باشند، همه پول دهندگان تبيين گردد و آنها هم 

  )بارور نمودن زن(تلــقيـح 

 ولی جايز است نطفه مرد را در رحم همسر او با سرنگ يا وسايل ديگر وارد آنند،                       ـ  18  مسأله

 لکن وارد کردن نطفه مردی در رحم زنی که همسر او نيست                .بايد مقّدمات آن مشروع و حالل باشد        

  .جایز نمی باشد

شود   فرزندى آه از او متوّلد مى          ،رد را در رحم همسرش وارد آنند          ه م  نطف اگر  ـ  19مسأله  

  .باشد و تمام احكام فرزند را دارد  زاده است و متعّلق به آن مرد و زن مى حالل
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  پـيوند اعــضاء  و  تشریح

  :جايز استذیل ط ایشربا مسلمان براى مقاصد طّبى بدن ميت  تشريح ـ 20مسأله 

 براى نجات و گسترش معلومات پزشکیياد گرفتن و تحقيقات برای از تشریح، پژوهش  مقصود ـ1

  . اين مقصود حاصل نشود،جان مسلمانان باشد و بدون تشريح

  . غير مسلمان نباشدجنازه دسترسى به ـ2

  .دشو اکتفاءبه مقدار ضرورت در انجام تشریح،  ـ3

  

اى گرفته شده باشد يا از       ه جايز است، خواه آن عضو از انسان زند        بدن  اعضاى     پيوند ـ  21مسأله  

توان آن عضو را از بدن       مّيت و خواه آن مّيت، مّيت مسلمان باشد يا غير مسلمان، ولى در صورتى مى                

حفظ عضو مهّمى   یا  قطع آرد و به بدن ديگرى پيوند زد آه حفظ جان آن مسلمان                   »  مّيت مسلمان «

  .موقوف بر اين پيوند باشداو مانند چشم 

ر دیه قطع عضو بر اساس آنچه د        ت قطع عضو از بدن ميت برای امر پيوند،             در صور   ـ  22مسأله  

اولياء  خود و یا      خود مّيت در حال حيات     حتی اگر .  کتابهای مفصل فقهی آمده است ، باید پرداخت شود         

، مگر اینکه آنان از حق خود         آند تغيير نمى  مّيت بعد از وفات او اجازه دهند، حكم ديه و ساير احكام                

  . کنند و آن را ببخشندصرف نظر

 قطع عضوى از بدن يك انسان زنده و پيوند آن به انسان ديگر مانند آنچه در پيوند آليه                   ـ  23مسأله  

از کار  اش   معمول است آه يك آليه از دو آليه يك انسان زنده را برداشته و به آسى آه هر دو آليه                       

 با  ن مسلمانی بر آن متوقف باشد و            حفظ جا   در صورتى جايز است آه       ،زنند است پيوند مى  افتاده  

  .و بدون اجبار و اکراه او باشد و خسارتی جانی متوجه او نگردد  عضو  صاحب آن کاملرضايت

 بيمارى يا جّراحى يا نجات جان       معالجه انسان ديگر براى      بدن  تزريق خون انسانى به    ـ  24مسأله  

  .ا زناو جايز است، خواه خون مسلمان باشد يا آافر، مرد باشد ي
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