 ‐ 106610ﻧﻤداﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺑﺎﻧ] رﺑﻮی[ ﺣﺮام اﺳﺖ
ﺳﻮال
ﻣﻦ ﻧﻤداﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺑﺎﻧ ﺣﺮام اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻻن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪهام .ﺣﻢ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ در ﻣﺪت اﺷﺘﻐﺎل
در ﺑﺎﻧ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهام ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﻮل ﺣﺮام اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﻣﺎداﻣ ﮐﻪ ﻧﻤداﻧﺴﺘ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪهای ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﻮل را از
اﻣﻮاﻟﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨ و اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨ ،زﯾﺮا اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻓَﻤﻦ ﺟﺎءه ﻣﻮﻋﻈَﺔٌ ﻣﻦ رﺑِﻪ ﻓَﺎﻧﺘَﻬ ﻓَﻠَﻪ ﻣﺎ ﺳﻠَﻒ] ﺑﻘﺮه[۲۷۵ :
)ﭘﺲ ﻫﺮﮐﺲ اﻧﺪرزی از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ و ]از رﺑﺎﺧﻮاری[ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪ ،آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن اوﺳﺖ(.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﺗﻮان داﻧﺴﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﯿﺶ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ
دﺳﺖ آورده ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ ،وﻟ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺸﺪ )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة.(۳۷۷ /۳ :
ﻋﻠﻤﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻤ ﻓﺘﻮا ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
درﺑﺎرهی ﻣﺪﺗ ﮐﻪ در ﺑﺎﻧ ﮐﺎر ﻣﮐﺮدی اﻣﯿﺪاورﯾﻢ ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮔﻨﺎﻫﺶ را ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ و ]اﺳﺘﻔﺎده از[ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهای ﮔﻨﺎﻫ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻢ آن آﮔﺎﻫ ﻧﺪاﺷﺘﻪای
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﯾﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻗﻌﻮد )ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ.(۴۶ /۱۵ :
ﻫﻤﯿﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
»اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨ ﭘﺲ از آﮔﺎﻫ از ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺎﻧ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را رﻫﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺗﻤﻠ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﮐﺎر در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ـ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل
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ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ ـ زﯾﺮا ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﺣﻞ اﻟﻪ اﻟْﺒﻴﻊ وﺣﺮم اﻟﺮِﺑﺎ ﻓَﻤﻦ ﺟﺎءه ﻣﻮﻋﻈَﺔٌ ﻣﻦ رﺑِﻪ ﻓَﺎﻧﺘَﻬ ﻓَﻠَﻪ ﻣﺎ ﺳﻠَﻒ واﻣﺮه اﻟَ
اﻟﻪ) و اﻟﻪ داد و ﺳﺘﺪ را ﺣﻼل و رﺑﺎ را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﻪ اﻧﺪرزی از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ او رﺳﯿﺪ و ]از
رﺑﺎﺧﻮاری[ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎد ،آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آنِ اوﺳﺖ ،و ﮐﺎرش ﺑﻪ اﻟﻪ واﮔﺬار ﻣﺷﻮد(«.
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﯾﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻗﻌﻮد )ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ۵۰ /۱۵ :
‐ .(۵۱
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