 ‐ 97846ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وﯾﺰاﮐﺎرت رﺑﻮی ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻋﺪم ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ و وارد ﻧﺸﺪن در رﺑﺎ
ﺳﻮال
آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آن وﯾﺰا ﮐﺎرت اﺳﻼﻣ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﻣﺎ ﺻﺎدر ﻣﺷﻮد ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ؟ ﻣﻦ از ﯾ از ﻣﻔﺘﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﺟﻮاز اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﯾﺰا ﮐﺎرتﻫﺎ ﻣداد ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺸﯿﺪن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘ ﺑﺎ ﯾ از اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ
ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﻣﺰدی ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﺮ آﻧﻪ ﭘﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ و در ﭼﻨﺪ دﻓﻌﻪ ﭘﺲ داده ﺷﻮد ﻧﻪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه .ﺳﺒﺒﺶ ﭼﻨﺎﻧﻪ
آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺑﺤﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤداﻧﻢ اﯾﻦ ﭼﻪ ﻣﺮاﺑﺤﻪای ﻫﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎﻟ آن ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﮐﺸﯿﺪن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ از ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﻣﻘﺪاری ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻮال
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﻣﻦ ﻧﯿﺖ ﻗﻄﻌ دارم ﮐﻪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺑﺎ آن ﻫﯿﭻ ﭘﻮل ﻧﻘﺪی ﻧﯿﺮم و در ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﻫﻤﮥ
آن ﻣﺒﻠﻎ را در ﻫﻤﺎن ﻣﺎه ﭘﺲ دﻫﻢ .آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟ و آﯾﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی را
اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧ ﺷﺮوط رﺑﻮی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﻪ در ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻧﻤﺷﻮم؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وﯾﺰاﮐﺎرت در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎت ﺷﺮﻋ ﺧﺎﻟ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد:
۱ـ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﺮط ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﯾﺎ ﻏﺮاﻣﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ.
۲ـ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺘ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ وﯾﺰا ﮐﺎرت ﺑﺪون ﭘﻮﺷﺶ )non-covered credit
 (cardsﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨ ﭘﻮل ﺧﻮد ﺷﺨﺺ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮض از ﺑﺎﻧ ﭘﻮﻟ را ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﭘﺲ دﻫﺪ( و
ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﻣﺰد ﻓﻌﻠ) ﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮل( ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶ از آن ﺑﺎﺷﺪ رﺑﺎ اﺳﺖ.
۳ـ ﺧﺮﯾﺪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و ارز ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻏﯿﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه.
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از ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای در ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﺬورات ﺷﺮﻋ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(97530
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻣﻀﺎی ﯾ ﻗﺮارداد رﺑﻮی و وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺖ ﻗﻄﻌ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺒﻠﻎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﭘﺲ دﻫﺪ؛ زﯾﺮا اﻗﺮار ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺣﺮام ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﺮ دﭼﺎر ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺷﻮد و در رﺑﺎ واﻗﻊ ﮔﺮدد.
در اﻹﻧﺼﺎف ) (۴۷۳ /۴آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﻃﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾ ﻗﺮارداد ﻓﺎﺳﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﻨﺪ ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ آن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺷﻮد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻤﮔﺮدد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺿﺮورت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم وارد ﺷﻮﯾﺪ ،اوﻻ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺷﺮوط ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﺷﻮﯾﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرت اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﯿﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺑﺎ آن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ اﺿﺎﻓﮥ
رﺑﻮی ﻣﻌﺎف ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎرت ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﻧ را دارد و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﻨﻪ
ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ﺣﺎل آﻧﻪ ﻓﺘﻨﮥ ﻣﺎل از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ) (13735و ) (13725و ).(3402
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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