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 /ربانو آوری در فقه/بانکداریموضوع: 

 می شود درباره ربا و بانک و اینکه چگونهدیروز 
داشته باشیم مطالبی را بانکداری بدون ربا و حالل 

عرض کردمی و حاال دو سه مطلب در تتمه حبث 
       هخدمتتان عرض می کنیم؛ اول حبث اوراق قرض

تا مثال حالل کنند   می باشد، گاهی اسم را عوض می
بشود درحالی که اسالم گفته هروقت کسی پولی را قرض 
بدهد و شرط زیادت بکند این رباست چه زیادت عینیه 

چه زیادت در مقابل گذشت  و چه زیادت حکمیه و
ما االن طرحی را حتت عنوان اوراق قرضه طراحی ا زمان،

یک بنا یا می خواهند می کنند به این صورت که مثال 
را نگه  اتاسیس کنند یا اینکه می خواهند پوهل مرکزی را

می کنند هرکسی به ما پول قرض بدهد  دارند لذا اعالم
و به تبع حتت عنوان اوراق قرضه به او می دهیم  ارکیمد

درحالی که این نیز زیاده آن سودش را حمسابه می کنیم 
در قرض و ربا می باشد و اما گاهی امسش را اوراق 
مشارکت می گذارند به این ترتیب که مثال می خواهند 

منتهی یک نفر منی تواند این  درست کنند  سازمانی را
کار را بکند لذا اوراقی هتیه می کنند حتت عنوان اوراق 

د که مقدار مشخصی را نتعهد می شو مشارکت و بعد م
که این د  نسود بدهد و ناضافه کند نبه پوهلائی که می گی 

شد نیز چون زیاده در قرض است ربا و حرام می با
بنابراین اوراق قرضه یا اوراق مشارکت هر دو ربا و حرام 

 می باشند.

   پولی به عنوان قرض داده  گاهیدیگر اینکه  مطلب 
و در اول هیچ شرط زیاده ای منی شود اما می شود 

پولی حتت عنوان  قرض در پرداخت یرکردبعدا در برابر د
   که این نیز ربا و حرام شود  می جرمیه دیرکرد دریافت 

می باشد زیرا گرفنت اضافه و زیاده چه از اول شرط شده 
باشد و یا بعدا گرفته شود ربا و حرام می باشد، 

 22جلد از  020الی  021صفحه در  صاحب جواهر
مطلب یعنی دیرکرد و تاخی در مهنی  جلدی 32جواهر 

اداء دین را مطرح کرده و فرموده ربا و حرام می باشد  
فته امی که البته االن خیلی شایع می باشد و ما بارها گ

 د.ربا و حرام می باش
صالحی خوانساری رحمة اهلل تشییع جنازه آقای امروز 
که یکی از مبلغنی باسابقه بودند و ساهلا می باشد   علیه

گ اهل بیت علیهم السالم گام در راه نشر فرهن
الراوية » :لسالم فرمودندامام صادق علیه اداشتند، بر 

 «لحديثنا يشد به قلوب شیعتنا افضل من الف عابد
ان کسی که حدیث ما را روایت کند و قلوب شیعییعنی  

شه ]و با نشر آن ها اندی ما را با آن نیو و توان خبشد
زار عابد برتر [ از ههای شیعیان ما را استوار سازد

 ، بنابراین مهگی در تشییع جنازه ایشان شرکت است
 می کنیم.

 حبث مباند برای روز شنبه إن شاء اهلل تعالی... .بقیه 
  

 والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
 ينو آله الطاهر  دمحم


