 ‐ 139359ﻣﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻮلﻫﺎﯾﺶ را ﯾﺟﺎ ﻧﺬارد و ﺑﺎ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺷﺮﻋ
ﺳﻮال

راه ﺣﻞ ﺟﺎﯾﺰﯾﻦ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼﻣ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐ از ﻣﺎل دارد و ﻗﺼﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارد اﻣﺎ راﻫ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی
ﭘﺮوژهای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﺪ ﻧﺪارد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺘﯿﻢ ﯾﺎ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺎر ﺗﺠﺎری را ﻧﺪارد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و ﺻﯿﺎﻧﺖ آن آﻣﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻟﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭘﺮﺣﺮﻓ و
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮال ﮐﺮدن و ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﮐﺮدن ﻣﺎل را ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری ) (۲۴۰۸و ﻣﺴﻠﻢ ).(۵۹۳
ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻣﺎل :ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ]ﺷﺎرﺣﺎن[ آن را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺮاف در ﺧﺮج ﮐﺮدن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﺧ آن را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ
ﺧﺮج ﮐﺮدن در راه ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﻮیﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮج ﮐﺮدن در ﻏﯿﺮ وﺟﻮﻫ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮع ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﮐﺮده،
ﭼﻪ دﯾﻨ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ دﻧﯿﻮی ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آن ﻣﻨﻊ ﮐﺮده زﯾﺮا اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﺎل را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داده و اﺳﺮاف
آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪن اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺷﻮد ،ﯾﺎ در ﺣﻖ ﮐﺴ ﮐﻪ اﺳﺮاف ﻣﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺣﻖ دﯾﺮی و ﮐﺜﺮت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن در
اﻋﻤﺎل ﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺛﻮاب آﺧﺮت ـ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺧﺮوی ﻣﻬﻢﺗﺮی را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﺴﺎزد ـ از آن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن ﻣﺎل و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺮدن از آن اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺮاف ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤآﯾﺪ اﻣﺎ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﺎل و ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎﯾ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ و دﯾﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻮل ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎﯾ ﻋﺎم
را در ﭘ دارد و از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﻮل اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﻣﻌﻄﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن و دادن زﮐﺎت از ﭘﻮل ﮐﻢ
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ﻣﺷﻮد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ ﯾﺘﯿﻤ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ
و ﻣﺎﻟﺶ را رﻫﺎ ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ )ﯾﻌﻨ زﮐﺎت( آن را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ دارﻗﻄﻨ (۱۰۹ /۲) و اﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑ در ﻋﺎرﺿﺔ اﻷﺣﻮذي
) (۹۹ /۲آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﻬﻘ (۱۱۳۰۳) از ﺣﻢ ﺑﻦ اﺑ اﻟﻌﺎص رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آﯾﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ
ﺗﺠﺎرﺗﺎﻫ وﺟﻮد دارد؟ زﯾﺮا ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ زﮐﺎت آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :آری .ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻣﻦ ده ﻫﺰار ]ﺳﻪ[ داد ﭘﺲ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ از او دور ﺷﺪم ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :آن ﻣﺎل ﭼﻪ ﺷﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار
رﺳﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻬﻘ (۱۱۳۰۴) از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﺎﺋﺸﻪ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ـ اﻣﻮال ﻣﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﮐﺮد و ﺑﺎ آن
در ﺑﺤﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﻣﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖدارش ﺑﺎﺷﺪ و واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ وﻟ اﯾﻦ ﺻﻔﺖ
را ﻧﺪارد دﯾﺮی ﺟﺎی او را ﺑﯿﺮد ...و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ و دﯾﺮان ﮐﻪ :ﺑﺎ اﻣﻮال ﯾﺘﯿﻤﺎن
ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﮐﺎت آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ )اﻟﻔﺘﺎوی اﻟﺒﺮی.(۳۹۷ /۵ :
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎﻟ ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻤ ﻧﺰد اوﺳﺖ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ و ﺳﻌ در رﺷﺪ آن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺬارد ﮐﻪ زﮐﺎت و دﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﮔﻢ ﺷﺪن و دزدی ﻗﺮار ﺑﯿﺮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﻮدش اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺠﺎرت دارد ،ﺧﻮدش ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻬﺎرت ﻧﺪارد در ﭘ ﺷﺨﺼ اﻣﺎﻧﺖدار و
ﮐﺎردان ﺑﺎﺷﺪ و او را در اﯾﻦ ﻣﺎل ﺷﺮﯾ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ دو ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ،ﻗﺮار دادن ﭘﻮل در ﯾ از ﺑﺎﻧﻫﺎی اﺳﻼﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺸﺮوع ﺑﻮدن ﻣﻌﺎﻣﻼت آن آﮔﺎه اﺳﺖ و ﻣداﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﺮام رﺑﻮی و دﯾﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞﻫﺎی ﺣﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻌﺮﻓ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر درﺑﺎرۀ ارزش
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﻣدﻫﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺮوژه را دﻧﺒﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را
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در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق اﻧﺠﺎم ﻣدﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻼهﺑﺮداراﻧ ﮐﻪ از ﺧﻮردن ﭘﻮل ﻣﺮدم اﺑﺎﯾ ﻧﺪارﻧﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺗﻮﺟﻬ وﯾﮋه ﺑﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎرش ﻣﮔﺬارد اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﻣﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸ در اﯾﻦ ﮐﺎر )ﯾﻌﻨ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا دوﻟﺖﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾ
ﺑﯿﺸﺘﺮی از اﻓﺮاد دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﭘﻮل ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮضﻫﺎی رﺑﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮﻧﺪ،
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾ ﺣﻘﯿﻘ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻀﺎرﺑﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺎم ﺷﺮع ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺣﻮﻣﺖﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ و اﻣﺎﻧﺖداری ﻧﯿﺰ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﻮﻟ دارد و ﺧﻮدش از
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن ﻧﺎﺗﻮان ،ﻃﻌﻤﮥ آﺳﺎﻧ ﺑﺮای ﮐﻼﻫﺒﺮداران ﻣﺷﻮد و ﭘﻮل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻄﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﺎﻧﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻠﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﻼح آورد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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