 ‐ 72210ﺣﻢ داد و ﺳﺘﺪ ارز
ﺳﻮال

اﻃﻼﻋﺎﺗ درﺑﺎرۀ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ارز ﻫﺎ ) (FOREX Marketﻣﺧﻮاﻫﻢ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﺮدن در ﯾﻮرو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﯾ دﻻل ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﮔﯿﺮد ﺗﺎ در دﻻر و ﯾﻮرو
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻢ .آﯾﺎ داد و ﺳﺘﺪ ارزﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
داد و ﺳﺘﺪ ارزﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ رد و ﺑﺪل ﺷﺪن ﭘﻮل در ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪ ﯾﻮرو ﺑﺎ دﻻر
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل و ﺗﺤﻮﯾﻞ آن در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ارزﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺪه ﯾﺴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﯾ دﻻر ﺑﺪﻫﺪ و دو دﻻر ﺑﯿﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن رﺑﺎی »ﻓﻀﻞ« اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ارز ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﺷﺪه ﯾ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ ﻫﺮ دو ارز داده ﺷﺪه و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﯾ ﺑﺎﺷﺪ و دﻟﯿﻞ آن رواﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ
ﺻﺎﻣﺖ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آورده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻃﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻘﺮه و
ﮔﻨﺪم در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻮ و ﺧﺮﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺮﻣﺎ و ﻧﻤ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ،ﯾ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾ ،دﺳﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺻﻨﺎف ]ﺟﻨﺲﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض ﻣﺷﻮﻧﺪ[ ﯾ ﻧﺒﻮد ،ﻫﺮ ﻃﻮر ﻣﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،اﮔﺮ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺴﻠﻢ ).(۱۵۸۷
و در »ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺘﺎوی اﺑﻦ ﺑﺎز« ) (۱۷۴‐۱۷۱ /۱۹آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارزﻫﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ ﺗﻘﺎﺑﺾ )دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ( دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨ در ﻫﻤﺎن
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ( در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ارزﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭘﻮل ﻟﯿﺒ را ﺑﺎ ﭘﻮل آﻣﺮﯾﺎﯾ ﯾﺎ ﻣﺼﺮی ﯾﺎ دﯾﺮ ﭘﻮلﻫﺎ ﻋﻮض ﮐﺮد
اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻟﯿﺒ دﻻر ﺑﺨﺮد و اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ )در ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﻮل ﺑﺮای وﻗﺘ دﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﮔﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﻋ از ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺎﺑﺾ )دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ
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در ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮلﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﯾ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﻨﺪ دو ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ :ﺗﻤﺎﺛﻞ )ﯾ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻫﺮ دو ارز(
و ﺗﻘﺎﺑﺾ )دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮل( در ﻣﺠﻠﺲ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻃﻼ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻧﻘﺮه «...ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ«.
و ﺣﻢ ارزﻫﺎ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ دو ارز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮض ﺷﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ دادن و
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮلﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﯾ ﻧﻮع ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر ﯾﺎ دﯾﻨﺎر ﺑﺎ دﯾﻨﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺎﺑﺾ در ﻣﺠﻠﺲ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و دو ﭘﻮل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .واﻟﻪ وﻟ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ«.

2/2

