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 هاي اعتباري در پرتو  كارت
  فقه و شريعت

   **جي هـدكتر محمد رواس قلع
  ∗∗سيدعباس موسويان:  ترجمه

  چكيده
شود  ها و ابزارهاي جديدي ابداع مي با پيشرفت زمان جهت تسهيل امر مبادالت، شيوه

ن و حقوقدانان مسلمان فقيها. ها با فقه اسالمي انطباق كامل ندارند كه برخي از آن
از . ها موضع اسالم را تعيين، و مسلمانان را هدايت كنند مسئووليت دارند با شناخت آن

هاي اعتباري  جمله اين ابزارها كه گسترش سريعي در دنيا و كشورهاي اسالمي دارد، كارت
ول از يافته يا بدون پرداخت پ تواند در هر زماني به پول نقد دست دارندة كارت مي. است

در معامله با اين ابزار، عناصر . كاالها و خدمات مراكز تجاري و خدماتي استفاده كند
متعددي چون صادر كنندة كارت اعتباري، دارندة كارت اعتباري و پذيرندة كارت اعتباري 

ها از ديدگاه فقهي  ها و درآمد و منافع هر يك از آن دخالت دارند كه روابط حقوقي بين آن
  . و اختالف نظر استمحلّ بحث

هاي مطرح دربارة روابط حقوقي عناصر دخيل در معامالت  مقالة حاضر با تبيين ديدگاه

                                                 
 . شريعت دانشگاه كويتةشكد استاد دان*
  . استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي∗∗
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هاي اعتباري و ماهيت درآمد و منافع هر يك از عناصر، به استدالل ديدگاه برگزيده  كارت
يهان هاي اعتباري را از ديدگاه فق پردازد و در نهايت معامالت مجاز و غيرمجاز با كارت مي

  .كند سنّت تبيين مي و حقوقدانان معاصر اهل
هاي اعتباري، صادر كنندة كارت، دارندة كارت، پذيرندة كارت،   كارت:واژگان كليدي

  .حواله، وكالت، قرض، كفالت، جريمة تأخير

مترجمةممقد   
تجارت  ةدر عرصرا ها و ابزارهاي جديدي   شيوه، بازارناالن و فعوراه انديش،با پيشرفت زمان

ها بر اساس اصول و  آنه هماما ؛با سهولت پاسخ دهد  معاملي مردم را كنند تا نيازهاي ابداع مي
اسالم انطباق كامل ندارندهايآموزهبا  شوند و احي ميي طرّمباني پذيرفته شده در نظام خاص . 

زارهاي جديد، ها واب وليت دارند با شناخت صحيح از شيوهؤ آگاه مسنهايانشمندان دلسوز و فقد
و   موارد غيرمجاز، در مقابل.دكننهاي رشد را فراهم   زمينه، وموارد مجاز و سودمند را تأييد

ها ميان مسلمانان جلوگيري كنند يا درصدد اصالح موارد قابل  از گسترش آن، وفيغيرمفيد را معرّ
 و يابدميت گسترش هاي اعتباري است كه به سرع از جمله ابزارهاي جديد كارت. برآيند  اصالح

  . ها قابل بحث و بررسي استابعاد فقهي آن  اين در حالي است كه
 به ، است∗يعةو الشر  المعامالت الماليةالمعاصرة في ضوءالفقه حاضر كه فصلي از كتاب ةوشتن

 با علم  جي كه  دكتر محمدرواس قلعه.پردازد هاي اعتباري مي شناسي و فقهي كارت بررسي موضوع
 گوناگون ابعاد ، شريعت دانشگاه كويت استة استاد دانشكدآشنا، و فقه و حقوق اسالمي اقتصاد،
 ديدگاه ، در هر زمينه،انان معاصر بررسيقد و حقونهايهاي اعتباري را از ديدگاه فق با كارت  معامله

 و  نگارش شده استتگرچه مقاله بر اساس فقه اهل سنّ. كند استداللي ارائه مي  خود را به صورت
 با فقه معامالت شيعه، از بسيارناي علمي و تشابه غجهت   به، تفاوت داردشيعه در مواردي با فقه 

 .جهت نظري و كاربردي قابل استفاده است

  تعريف كارت اعتباري
كند، دارندة كارت   مالي صادر ميةس سندي مخصوص است كه بانك يا مؤس،كارت اعتباري

                                                 
 . ق1420ل، او جي، كويت، دارالنفائس، رواس قلعه  محمدالمعامالت المالية المعاصرة في ضوء الفقه و الشريعة، ∗
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د، كاال، خدمات و پول نقد پذير كه معامله با كارت اعتباري را مياز كسي  تواند به وسيله آن، مي
 كارت دريافت دارد و ةمعادل پول نقد را از صادركنند دريافت كند تا او قيمت كاالها، خدمات و

 . كارت در زمان آتي به صادركننده بپردازدةدارند

   كارت اعتباريةچتاريخ
 زماني كه شركت نساجي انگلستان، ؛گردد هم برميهاي اعتباري به اواخر قرن نوزد تاريخ كارت

 خود هاينيازمنديها،   آن بنةتوانستند به وسيل كاركنان خود توزيع كرد، كاركنان مي  هايي را بين بن
 بهاي ، شركت نساجي.كه پولي بابت خريد بپردازنداين   بدونبخرندرا از مراكز تجاري 

سپس معادل آن را از  ؛ پرداخت  مراكز تجاري مي خريداري شده را به صاحبانهاي نيازمندي
 .گرفت  مي)مشتريان مراكز تجاري(كاركنان خود

  هاي اعتباري فوايد كارت
هاي اعتباري براي صاحبان كارت، صادركنندگان كارت و مراكز تجاري كه حاضر  كارت

 :عبارتند ازها  برخي از آن.داردبسياري  فوايد ،معامله كنند هاي مذكور شوند با كارت مي

  هاي اعتباري براي صاحب كارت فوايد كارت. أ
هاي   بسياري از دارندگان كارت.كند  كارت، موقعيت اجتماعي بااليي را احساس ميةدارند. 1

 .كنند آن مباهات مي  كنيم كه به داشتن اعتباري را مشاهده مي

ر از تعدياتي كه به غرض طو همين.دارندگان كارت از خطر سرقت و غصب اموال امنيت دارند. 2
تواند به پول نقد   كارت، هر زمان بخواهد ميةدارند. هستند   در امان،گيرد سرقت اموال صورت مي

 .بيند  و ضرورتي براي نگهداري پول اضافي نمي يابددست

 .شود  خريداري شده، به آساني به مراكز تجاري پرداخت ميهاينيازمنديبهاي . 3

 . به آساني ميسر است)هر موقع كه الزم باشد(قد  به پول نيابيدست. 4

 :مراكز اقتصادي ماننداز به خدمات بسياري دستيابي . 5

تواند بدون پرداخت پول نقد ـ هر وقت   صاحب كارت مي؛المللي هاي بين خدمات تلفن. 5-1
 .المللي استفاده كند بين  اي بخواهد ـ از مكالمات اجاره

 وقتي بين اين مراكز خدماتي و :ييهاي هواپيما ها و شركتنها، رستورا خدمات هتل. 5-2
ها تواند بدون پرداخت پول نقد از خدمات آن كارت مي  صاحب، كارت قرارداد باشدةصادركنند
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 .استفاده كند

 آن در قبال ة دارند، كارت اعتباري خريداري شودة سفر به وسيلت اگر بلي:خدمات بيمه. 5-3
 .شود حوادث سفر بيمه مي

 .هايي ارائه شود  چنين كارتةتري براي دارند در آينده خدمات بيش استانتظار

  هاي اعتباري براي صادركننده فوايد كارت. ب
 ؛ عضويت صدور كارت و حقّ مانند حقّ؛آورد دست ميه  صدور كارت ببرابرعوارضي كه در . 1

 كارت ةيه حساب صادركنندصفر ت كارت دة زماني كه دارند.گيرد  كارت ميةاي كه از دارند بهره. 2
 جريمه به به صورتاي  خريداري شده را به موقع نپردازد، بهره  تأخير كند و بهاي كاالها و خدمات

 .پردازد صادركنندة كارت مي

 .پذيرند ي كه معامله با كارت اعتباري را ميتاجران ؛كنند  دريافت مينا تاجركارمزدي كه از. 3

 ؛شوند هايي كه براي گرفتن كارت اعتباري افتتاح مي  سپردهةك در ساي نقدينگي نزد بانةذخير. 4
 .كنند صاحبان حساب، كارت اعتباري صادر مي  برايفقط ها   بانكتربيشچرا كه 

حاضــر هــاي اعتبــاري بــانكي  تبليغـات بــراي بانــك، مراكــز تجــاري كــه بــه معاملـه بــا كــارت  . 5
ــه صــورت عمــومي اعــالن مــي ،هــستند ــد و  آن را ب ــه نفــع بانــك   كنن ــن تبليغــات تجــاري ب اي

 .صادركننده است

6 .كند اي كه كارت اعتباري صادر مي سهجذب مشتريان جديد براي مؤس. 

 ناتاجرهاي اعتباري براي  فوايد كارت. ج
هاي حاصل از بهاي كاالهايي كه دارندگان كارت خريداري   كارت، بدهيةضمانت صادركنند. 1

شود و اين ضمانت، ضمانتي قابل قبول و موثّق  ضمانت مي   كارتة صادركنندة، به وسيلكنند مي
 .است

 .افزايش مشتريان، و به دنبال هر مشتري سودي است. 2

  هاي اعتباري روابط عناصر مرتبط كارت

  روابط بين صادركننده و دارندة كارت. أ
1 .كارتةدات صادركنندتعه   

 به پول نقد؛ وي يابين كردن دارندة كارت بر دستمتمكّ. 1-1

  دارندة كارت؛ به وسيلهپرداخت بهاي كاالهاي خريداري شده. 1-2
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اعطاي مهلت براي پرداخت بهاي كاالهاي خريداري شده، كه در غالب موارد اين مهلت تا . 1-3
  ؛روز است سي

 ....اعطاي برخي امكانات ديگر چون خدمات هتل، بيمه حوادث سفر و. 1-4

2 .كارتةدات دارندتعه   
ــارت . 2-1 ــزد صــادركنندة ك ــين شــرطي  . گــشايش حــساب ن ــارت چن برخــي صــادركنندگان ك

 ندارند؛

برخي صادركنندگان كارت .  كارت حساب نداردةاعطاي تضمين و امنيت مالي، اگر دارند. 2-2
 چنين شرطي ندارند؛

  صدور كارت، اگر صادركننده چنين شرطي داشته باشد؛ اشتراك و حقّپرداخت حقّ. 2-3

 ها؛رنگرداندن كاالهاي خريداري شده به تاجر، براي به دست آوردن بهاي آنب. 2-4

 پرداخت مبالغي كه به تاجر پرداخت شده، به پول رايج كارت اعتباري؛. 2-5

 از كارت چه هكنند كه استفادهنظر از اين  كارت، با قطعةپرداخت مبالغ استحقاقي صادركنند. 2-6
 .كسي بوده است

 ركنندة كارت و تاجرروابط بين صاد. ب
  .كارگيري كارت اعتباري را بپردازدههاي ناشي از ب است تمام بدهيمتعهد صادركنندة كارت 

2 .دات تاجرتعه 
  مناسب؛نصب آگهي قبول كارت اعتباري در محلّ. 2-1

هايي كه در  هاي سوخته، پايان يافته و كارت هاي اعتباري، غير از كارت قبول تمام كارت. 2-2
 سياه قرار دارند؛ت فهرس

هاي توافق شده بين تاجر و   تخفيفة بهاي كاالهاي فروخته شده و عدم مطالبةعدم مطالب. 2-3
 .وجه نقدي ديگر  هيچةصادركنندة كارت و عدم مطالب

 روابط بين دارندة كارت و تاجر. ج

1 .دات تاجرتعه 
البه نكندمطرا دارندة كارت اين است كه هيچ مبلغي در برابر  تاجر دتعه. 

2 .دات دارندة كارتتعه  
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اعتباري كارت تجاوز نكنددر برابر د دارندة كارت تعه تاجر اين است كه از حد. 

  هاي اعتباري حكم شرعي كارت
 .ي وجود دارديها  ديدگاه، معاصرنهايهاي اعتباري، ميان فق در تطبيق حكم شرعي كارت

  حواله. أ
 بن منيع و دكتر رفيق هللالزحيلي، دكتر عبدا ر مانند دكتر وهبه معاصن و حقوقدانانهايبرخي از فق

» ةالبركةدل«هيأت شرعي مجموعه . دانند اعتباري را از باب حواله مي هاي المصري، معامله با كارت
 .اي دارند نيز چنين عقيده

  هاي اعتباري تصوير عقد حواله در كارت
او به . خواهد  بهاي كاال را از او مي،تاجرو  دخرميدارندة كارت اعتباري، كااليي را از تاجر 

 كارت ة يعني دارند؛دهد بهاي كاال، تاجر را به صادركنندة كارت اعتباري حواله مي  جاي پرداخت
 وي بهايش را خواهد بخرد،كه هر چه او موافقت بر اين. همراه دارد موافقت پيشين صادركننده را به

 كارت با مشتري قرارداد بسته و كارت را ةصادركنند  كه ستپرداخت، و اين موافقت روزي بوده ا
 .رسد كارت به پايان مي ة  تاجر از دارندةبا علميات حواله، مطالب.  استشتهدر اختيار او گذا

   حوالهةنقد نظري
حواله دهنده كه در . جا تاجر است حواله شونده كه در اين:اركان عقد حواله چهار چيز است

جا صادركنندة كارت است و شود كه در اين كسي كه بر او حواله مي. است  ارتجا دارندة كاين
 به تاجر و ديگري )حواله دهنده( كارت ةبدهي دارند   يكي:جا دو تا بدهي هستبدهي كه در اين

 .است   كارت كه مثل بدهي نخستةبدهي دارندة كارت به صادركنند

ر است كه با هم ر عقد حواله، دو حالت متصوبراي توضيح انطباق معامله با كارت اعتباري ب
 .فرق دارند

در اين .  كارت نزد صادركننده، پشتوانه يا تضمين مالي داشته باشدةكه دارنداين : حالت اول
 كارت ة بدهكار دارند، كارتة صادركنند، چرا كه در اين حالت؛شود كامل مي  ط حوالهي شرا،حالت

در كتاب .  صادركننده داردة كارت بر ذمةاست كه دارند  بر مالي تاجر از باب حواله ةاست و حوال
  : آمده استهدايه 
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 چون او قادرتر ؛ جايز است، سپس به آن حواله داد،گذاشت  اگر مردي هزار درهم پيش كسي وديعه
 .)100، ص 3ج  :المبتدي ةيشرح بدافي  ةيالهدا( به پرداخت بدهي است

در .  كارت نداشته باشدةپشتوانه يا تضمين مالي نزد صادركنند كارت ةكه دارنداين : حالت دوم
 . ديگري مواجه خواهيم بودة بلكه با معامل؛نيستيممواجه با قرارداد حواله   ما،اين حالت

  :گويد  ميالمربع الروض بهوتي در . اين قرارداد، قرارداد وكالت است:حنابله معتقدند
 . او ندارد، اين وكالت استةطلبي بر ذم  كسي كه  اگر حواله دهد بر

د شده است از طرف  كارت متعهة صادركنند. استه اين قرارداد، قرارداد حمال:مالكيه معتقدند
: گويد  ميةالذخيرقرافي در .  بپردازد،ل كرده بدهي ثبت شده، تحم صورتچه بهآن  كارت،ةدارند

در ( حواله داد ،ي كه طلبي از وي ندارددادي و او تو را به كس  ات را به ده درهم كرايه اگر خانه
 . استهمال جايز است و اين قرارداد ح)گرفتن كرايه

  وكالت. ب
  :دنگوي برخي مانند دكتر وهبه الزحيلي مي

هاي بانكي كه همه در مقابل كارمزد  حواله هاي اعتباري يا از قبيل حواله با كارمزد هستند، مثل كارت
  .)7/1/669 هاالسالمي، جد  الفقه مجلة مجمع(با كارمزد هستند  يا از قبيل وكالت قرار دارند

  هاي اعتباري تصوير عقد وكالت در كارت
كند كه تمام  كند، گويا او را وكيل مي زماني كه متقاضي با صادركنندة كارت قرارداد امضا مي

 ،د، تاجرخرمي كااليي را ، كارتةوقتي  دارند. كارگيري كارت را بپردازدهب هاي ناشي از بدهي
 وكيل در پرداخت، بهاي كاال را در جايگاهفرستد و او  مي   كارتة صادركنندرايفاكتور خريد را ب

 به او ،كند و اگر حسابي ندارد مي   كارت دارد كمةسپس آن را از حسابي كه دارندپردازد؛ مي
 .كند دريافت مي، و مراجعه

  وكالتة نقد نظري
 : نقد استاين نظريه از چند جهت قابل

 قرارداد بين سه ، در حالي كه در كارت اعتباري؛ موكِّل و وكيل:عقد وكالت بين دو طرف است. 1
 . كارتةكارت، تاجر و صادركنند ة دارند: طرف است

از بنا به يك قول فقط .  هنگام قرارداد موجود باشدد، موضوع وكالت باينهايبه اعتقاد جمهور فق. 2
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هرچند هنگام قرارداد ؛ رف موجود باشدموضوع وكالت هنگام تص  شافعيه جايز استدو قول 
ص ، 4 ج :الفروع؛ 21و 20، ص 5ج   :المحتاجية نها؛418ص ، 4ج  :تارخردالم(موجود نيست 

 . هنگام قرارداد وجود ندارد)بدهي( و در كارت اعتباري موضوع عقد وكالت،)337

 در حالي كه در كارت ؛شود وكِّل اجبار نميدر عقد وكالت، وكيل، به پرداخت بدهي از طرف م. 3
 . كارت را به تاجر بپردازدةف است بدهي دارند كارت موظّةصادركنند  اعتباري

 مگر زماني كه خود را ،شود  داد كه وكيل بر پرداخت بدهي اجبار نميپاسخممكن است از اين نقد 
 و در كارت اعتباري مطلب بدين  وي ضامن خواهد بود،د با اين تعه.د كندمتعه  بر اين پرداخت

 .قرار است

 ،در عقد وكالت، مال موكّل امانت در دست وكيل است و اگر بدون تعدي و تجاوز تلف شود. 4
 .است  كارت در هر صورت ضامنةدر حالي كه در كارت اعتباري، صادركنند ؛ضامن نخواهد بود

 در حالي كه در ؛وكيل او مطالبه كردتوان بدهي را هم از بدهكار و هم از  در عقد وكالت مي. 5
 مطالبه كرد و مطالبه منحصر به ) كارتةدارند(توان بدهي را از بدهكار اصلي  نمي  كارت اعتباري

 .وكيل است

  قرض. ج
  هاي اعتباري تصوير عقد قرض در كارت

ر  كارت را به تاجة دارندبه وسيلة كارت، بهاي كاالهاي خريداري شده ةزماني كه صادركنند
 طبق قراردادي ،دهد تا او در آينده بازگرداند و اين  كارت قرض ميةدارند   در واقع بهپردازد،مي

 ،اند صادركننده  گويا آن دو توافق كرده.واقع شده است   آنة كارت و صادركنندةاست كه بين دارند
ه آن را بازپرداخت  كارت در آيندةدارند وسيله كارت را بپردازد بعده كاالهاي خريداري شده ببهاي
 .كند

   قرضةنقد نظري
 در حالي كه رابطه در كارت اعتباري ؛ دوطرفه استةگيرنده رابط دهنده و قرض رابطه بين قرض

دي پرداخت و متص)  كارتةدارند(بدهكار ) تاجر(طلبكار : طرفه است، وآن سه عبارتند از سه
ب ي ناد باي،پردازد رف بدهكار، بدهي را مي بنابراين، صادركننده كه از ط؛)كارت ة صادركنند(بدهي 
 ،كرده باشد، و وقتي چنين بودرا وفا اني اين دين ع و مجتبرّصورت  به   چون ممكن نيست؛او باشد

 .عليه باشد كفيل يا وكيل  يا محالد به ناچار باي
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  كفالت. د
القري بن عيد، دعلي معاصر مانند دكتر نزيه حماد، دكتر محمو حقوقدانان  نهايبرخي از فق

اند اين نظريه را مطرح كرده... د عبدالحليم عمر، دكترعبداللَّه السعيدي ودكتر محم. 

  هاي اعتباري  كفالت در كارتةتصوير نظري
ب بر هاي مترتّ بندد كه به كفالت از او، بدهي  قرارداد مي، كارتة كارت با دارندةصادركنند

، تاجر براي دريافت بهاي كاال خردمي كااليي را ،ندة كارتزماني كه دار .كارت اعتباري را بپردازد
 ة طبق قراردادي كه با دارند)كفيل(كند و صادركننده مراجعه مي )كفيل خريدار( كارت ةبه صادركنند

 كارت ة به دارند،وقتي بهاي كاال را پرداخت .كند كارت بسته، از پرداخت بهاي كاال امتناع نمي
 .دطلباي پرداختي را مي مراجعه كرده، به)مكفول(

 ةشود بدهي را كه برعهد د مي كارت متعهةدر حقيقت در قرارداد كارت اعتباري، صادركنند
، ضميمه كردن نهايعقد كفالت نزد جمهور فق. عقد كفالت نيز چنين است ديگري است بپردازد و

؛227 ص، 2ج : كافي؛250، ص 4 ج:تارخردالم(  ديگر در مطالبه و بدهي استةاي به ذم هذم 
الظاهري، ابن  د بن عليو ابوثور، داو.)96ص ، 5ج  : التاج واالكليل؛240ص ، 5ج :المحتاج يةنها
 ضامن ة مضمون به ذمة هر دو، حق را از ذم.كفالت مثل حواله است: گويند شبرمه مي ابن ليلي و ابي

  .)522ص ،  8ج  :المحلي؛ 84ص ، 7ج  :المغني( كنند منتقل مي

   كفالتةنقد نظري
   قابل نقد و بررسي استذيلاين نظريه از جهات 

 كارت اعتباري، كفالت باشد، ضمانت چيزي كه حين ةاگر قرارداد بين متقاضي و صادركنند. 1
   چون موقع قرارداد كفالت، هنوز خريدي صورت نگرفته تا بدهي؛آيد الزم مي قرارداد ثابت نيست،

 .ثابت شود

 حنفيه، مالكيه، حنابله و نظر قديم شافعيه، ضمانت نهاي نزد فق كهشود ي داده م، پاسخاز اين نقد
، 7ج : المغني؛208ص ، 9ج :ة الذخير؛17 ص ،2ج :االختيار(نشده، جايز است  چيزي كه هنوز ثابت

و لمنْ جاء بِه حملُ  ( سوره يوسف72 ة به آينهاي و اين فق،)244ص ، 4 ج :روضةالطالبين ؛73ص 
عيرٍ وبعيمز ضمانت كرده است كه هركس  حضرت يوسف، در اين آيه.اند  استدالل كرده) اَنَا بِه   
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 .، يك بارِ شتر گندم بپردازدبيابد گمشده پادشاه را ةپيمان

 در حالي كه در عقد كفالت ؛در كارت اعتباري، هنگام قرارداد، مقدار بدهي مجهول است. 2
 .نبايد چنين باشد

من ضامن طلب : كه بگويدمثل اين(كفالت بدهي مجهول : شود ز جواب داده مياز اين اشكال ني
به اعتقاد حنفيه، مالكيه، حنبليه و )داند فالني هستم، در حالي كه مقدار بدهي را نمية تو در ذم 

 : المغني؛20 ص ،3ج :المدارك  اسهل؛251 ص،4ج :تارخردالم(يكي از دو قول شافعيه جايزاست 
 .)250ص ، 4ج :ةالطالبين روض؛72 ص ،7ج

  را ضــمانت حــضرت يوســف يــك بــار شــتر گنــدم،اي كــه گذشــت و در آن بــه دليــل آيــه
 در حالي كـه يـك بـار شـتر گنـدم ازجهـت مقـدار غيرمعلـوم اسـت، از شـتري بـه شـتر                            ،كند مي

ـ    كند و ديگر اين  ديگر تفاوت مي   پـس جهالـت   ؛اسـت    بـدون عـوض  د حـقّ كـه ايـن ضـمان، تعه 
 .گذارد يدر آن تأثير نم

 از فقطالذمه است و تاجر  ءتاجر بريبرابر  كارت در ةهاي اعتباري، دارند در كارت. 3
 . در حالي كه در كفالت چنين نيست؛دارد   مطالبهحقّ،  كارتةصادركنند

شــود كــه حنفيــه، مالكيــه و شــافعيه بنــا بــر يكــي از دو    داده مــيپاســخاز ايــن اشــكال نيــز 
ــازه داده ــولش، اج ــد  ق ــاراال(ان ــشرح؛169 ص ،2ج:ختي ــصغير  ال ــةالمحتاج ؛425 ص ،3ج :ال  :نهاي

در عقــد كفالــت، برائــت اصــيل از پرداخــت بــدهي شــرط شــود، و بــراي         ) 444 ص،4ج
مـردي  : كنـد  جـا كـه نقـل مـي       انـد آن   اين مطلب به روايت جابر بـن عبداللَّـه اسـتدالل كـرده             اثبات

ــه  و بــراي نمــاز رســول؛م حنــوط كــردي؛ كفــن كــرديم؛ او راغــسل داديــم؛از دنيــا رفــت   اللَّ
 سـپس  ؛قـرار داديـم  ) مقـام جبرئيـل  (دادنـد   هـا را قـرار مـي    آماده كـرديم، و در جـايي كـه جنـازه     

 رفيـق شـما بـدهي هـست؟         ة آيـا بـر عهـد      :دسـي رپ سـپس    ؛ را خبر كرديم، با ما آمد       اللَّه رسول
اي :  م ابوقتـاده گفــت  مـردي از مـا بـه اسـ    .كنــار كـشيد  اللَّـه  پـس رسـول  . دينـار  بلـي، دو : گفتنـد 

ـ     :  پرسـيد  اللَّـه  رسـول  . مـن باشـد    ةعهـد   آن دو دينـار بـر      !رسول خـدا   تـو   ةآن دو بـر ذم 
پـس رسـول خـدا بـرآن        . بلـي :  ت از آن دو دينـار بـري باشـد؟ گفـت            در مال تو باشد و مي      ؛باشد

آن نـسبت بـه     : پرسـيد  ديـد مـي     ابوقتـاده را مـي     بعـد از آن هـر وقـت پيـامبر         . مرد نماز خواند  
حـضرت  . هـا را پرداخـت كـردم       آن اي رسـول خـدا     : ه گفـت  كـ دو دينار چه كردي؟ تـا ايـن       

ــود ــرد : فرم ــدا ك ــرده آرامــش پي ــدن م ــري(االن ب ــسنن الكب ــي،ال ــنن؛ 75 ص،6ج : بيهق ــدار س ، ال
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 .)79 ص ،3ج :قطني

  برگزيده ة نظري . ه
عتقد است كارت اي كه م  نظريه؛شود  كفالت روشن ميةچه توضيح داديم، ترجيح نظرياز آن

 .است كارت ة پرداخت بدهي دارندبراي كارت ةصادركنند  اعتباري از باب كفالت

  هاي اعتباري حكم عوارض و عوايد كارت

  صدور و تعويض كارت) حق(عوارض . 1
 معاصر در جواز گرفتن، عوارض صدور يا تعويض كارت اعتباري، ن و حقوقدانانهايفق

 .اختالف نظر دارند

  تحريم:  لّديدگاه او
ي چون محمد عثيمين، بكر ابوزيد، نهايانجمن بحوث علمي و افتاي عربستان سعودي، و فق

هاي   به حرمت گرفتن عوارض صدور و تعويض كارت،مختارالسالمي مفتي تونس محمد  شيخ
 .كنند چنين استدالل مي شده و بر ديدگاه خودقائل اعتباري 

 ةكند و معاوض را به قرارداد معاوضي غرري تبديل ميوجود عوارض، قرارداد كارت اعتباري . 1
 در حالي كه دفعات ؛چون عوارض در مقابل دفعات استفاده از كارت است؛ غرري فاسد است

را در  پس عوارض جهالت و غرر ؛مجهول است  كه مقدار انتفاعاين  كما؛استفاده مجهول است
 . است قراردادة و اين جهالت غرري فاسدكنندبردارد

2 .ن از گرفتن كارت  پرداخت اين عوارض، فرد را متمكّ.ست ا رباةاين عوارض وسيله و مقدم
هاي فرد   پس بدهي؛كند تر از توان ترغيب مي به خريد بيش،را فريب داده كند كه او اعتباري مي

 ر ب كارت اعتباريةهاي ربوي كه صادركنند  بهرهشود؛ ميافزون هاي او   بهره، در نتيجه، وانباشته
 .كند  كارت واجب مية دارندةعهد

 جواز:  ديدگاه دوم
  عشر، دكترالبركةالثانيةالتمويل كويت، كميته شرعي شركت الراجحي، انجمن  كميته شرعي بيت

قائل  به جواز گرفتن عوارض ،عبداللَّه بن منيع، و عبدالوهاب ابوسليمان و ديگران المصري،  رفيق
 :گويند مي   در مقام استدالل،شده

هايي   بخشي از آن در مقابل هزينه:شود  به دو بخش تقسيم مي،پردازد  كارت ميةعوارضي كه دارند
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 ساخت ة مانند قيمت پالستيك، هزين؛شود ل مي كارت در صدور كارت متحمةصادركنند  است كه
و  بهاي آب ، مراكزي كه براي توزيع كارت الزم داردةكاركنان و اجار   چاپ، اجرتةكارت، هزين
و حقوق قابل ( است  بهاي حقّ،بخشي ديگر و ها  تعويض ابزار و آالت و ساير هزينهةبرق و هزين

  مانند حقّ؛گذارد مي  كارت در اختيار دارندة كارتةي كه صادركنند حقّ)خريد و فروش هستند
 ن به كاال بدويابي دست به پول نقد، حقّيابي دست به تخفيف در بهاي برخي خدمات، حقّيابيدست

 عوارض را در مقابل ، كارتة پس دارند؛صورت نقدي، و امثال اين حقوق  پرداخت بهاي آن به 
 .كه از اين حق استفاده بكند يا استفاده نكندپردازد با قطع نظر از اين مي  برخورداري از اين حق

 برگزيدهديدگاه 
ارض در مقابل  چون اين عو؛ گرفتن عوارض صدور و تعويض كارت جايز است،به اعتقاد من

 ،ـ بلكه عوارض كنند ن به ديدگاه تحريم گمان مي قائالكه چنان-نيست   دفعات استفاده از كارت
ا استدالل ديگر  ام؛دهد  كارت قرار ميةدارند  كارت در اختيارةبهاي حقّي است كه صادركنند

كند و اين تمكّن  مين كارت متمكّ  وجود عوارض، فرد را از داشتن: گفتند ن به تحريم كه ميقائال
،  حرام، حرام شده استةكشاند و به اين جهت از باب جلوگيري از مقدم سوي ربا مي  او را به
 چون توسعه در ؛مات حرام، جايز نيستشود كه توسعه در سد ذرايع و تحريم مقد  داده ميپاسخ
و «: فرمايد مي) 22(ج سوره ح78 آيه  در حالي كه خداوند در؛شود ت منتهي ميمشقّ  به حرج و،آن

 . هيچ حكم حرجي قرار نداده است،خداوند در دين» .الّدينِ منْ حرَجٍ ما جعلَ علَيكُم في

 كارت به ربا بيفتد، واجب ةرود كه دارند باشيم، چون احتمال ميقائل اگر قرار باشد به حرمت 
كن است صاحب منزل آن را  ممچرا كه ؛نگهداري چاقو در آشپزخانه حرام است  است حكم كنيم
 موقعي مقدمه از باب سد ذرايع حرام .اي معتبر نيست مهمقد  پس هر؛كار گيردهدر كار خالف ب

دهند  هاي اعتباري، به خود اجازه نمي كارت ة  غالبي باشد و غالب مسلمانان دارندةشود كه مقدم مي
 .كار گيرند  صورت ربوي به  ها را بهآن

 ول نقدعوارض دريافت پ. 2
توانند با استفاده از كارت، پول نقد  گفته شد كه دارندگان كارت، هنگام نياز به پول نقد مي

 معاصر در حكم عوارض ن و حقوقدانانهاي فق.بايد عوارضي بپردازند  در مقابل؛ اما دريافت كنند
 .است مطرح  سه ديدگاه دريافت پول اختالف دارند و ميان آنان
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مطلقاًحرام:  لديدگاه او ، 
باشد و چه رقم شده مبلغ دريافت در مقايسه با ني  درصد معي، چه عوارض،مطابق اين ديدگاه

 شرعي بانك عربي ةگذاري اسالمي، كميت  شرعي شركت سرمايهةكميت.  حرام است،مقطوعي باشد
اين السالوس، دكتر محمدالقري بن عيد و ديگران،  اسالمي، دكتر عبدالوهاب ابوسليمان، دكترعلي
 كارت اعتباري، ةوسيل  پول نقد به  كنند كه دريافت ديدگاه را دارند و بر اين ديدگاه استدالل مي

اي  زياده) صادركننده(دهنده  قرضي از طرف صادركنندة كارت به دارندة كارت است و وقتي قرض
 اده ربا در حقيقت زياده گرفته و آن زي)عوارض دريافت پول نقد(گيرد  چه قرض داده مياز آن

 .ستا

  جواز، مطلقاً:  ديدگاه دوم
 ، درصدي از مبلغ دريافت شده باشد و چه رقمي مقطوع،براساس اين ديدگاه، چه عوارض

، حسن الجواهري اين ه، عبدالستار ابوغدهالتمويل كويت، انجمن البرك بيت   شرعيةكميت. جايز است
 كارت ةمزد خدمتي است كه صادركنندعوارض مذكور كار كنند كه ديدگاه را دارند و استدالل مي

  .دست يابدوقت بخواهد به مال خود  هر)  كارتةدارند(دهد تا صاحب مال  اعتباري ارائه مي
ارتباطي به كمي (بر اين استدالل اشكال شده است كه اگر عوارض مذكور مبلغ مقطوعي باشد 

پول (ا زماني كه نسبتي از بدهي  ام؛ي شودتواند كارمزد خدمت تلقّ  مي)نداشته باشد  و زيادي بدهي
تر است تا به كارمزد خدمت، چون خدمتي كه در پرداخت به ربا نزديك،  باشد)نقد دريافت شده

 پس الزم ؛شود يكسان است پرداخت هزار دينار ارائه مي  با خدمتي كه در،شود يك دينار ارائه مي
 .است كارمزد خدمت يك دينار با هزار دينار يكي باشد

 جواز، در صورتي كه عوارض رقم مقطوعي باشد:  اه سومديدگ
ــه    ــادل هزين ــوع و مع ــي مقط ــوارض، مبلغ ــر ع ــدگاه، اگ ــن دي ــابق اي ــاي صــادركننده و  مط ه

 امـا اگـر درصـدي از پـول     ؛كنـد، باشـد جـايز اسـت       اسـتفاده مـي     كـارت از آن    ةخدمتي كه دارنـد   
 كـارت اسـتفاده     ةدارنـد   ههـا و خـدمتي باشـد كـ         تـر از هزينـه    نقد دريافـت شـده باشـد يـا بـيش          

) كارشـناس (هـا و ارزش خـدمت بـه تـشخيص اهـل خبـره                 هزينـه  ةانـداز .  جـايز نيـست    ،كند مي
 شـرعي شـركت     ةاين ديـدگاه، ديـدگاهي اسـت كـه مـن هـم عقيـده دارم و كميتـ                  . شود مي  تعيين

 .ديدگاه را دارد بانكي الراجحي نيز نزديك به اين
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حالتي . گذارم و ارزش خدمت، من بين دو حالت فرق ميها  در گرفتن عوارضي مازاد بر هزينه
 ، در اين حالت.كند بانك پشتوانه و حسابي دارد و از آن حساب برداشت مي  كارت نزدةكه دارند

 دريافت كند ـ چون قرضي در كار نيست ،كند براي بانك جايز است كارمزد خدمتي راكه ارائه مي
حسابي نزد بانك ندارد، بانك   پشتوانه و، كارتةه دارندا در حالتي ككه شبهه ربا پيش آيد ـ ام

دهنده است  قرض ،  چون بانك در اين حالت؛چه پرداخت كرده، دريافت كندتواند زيادتر از آن نمي
 . ربا وجود داردة شبه، چون در آن؛قرض و بيع جايز نيستو و اجتماع قرارداد قرض و اجاره، 

  ت اعتباري كارةوسيل  عوارض خريد كاال به. 3
كند كه مبلغي مقطوع يا نسبتي از هر  گاهي صادركنندة كارت اعتباري بردارنده آن شرط مي

اي شرط   براي مثال، صادركننده؛شود بپردازد كه بر كارت ثبت ميرا خدمت  فاكتور خريد كاال يا
 وقتي .زد عوارض خريد بپردا صورت ، به رافاكتور  از قيمت هردرصديك كند كه دارندة كارت  مي

 دينار به 1010شود كه  مي  كند، بر او الزم  دينار خريد مي1000 با استفاده از آن ،دارندة كارت
 . عوارض خريد صورت  دينار به10 دينار در قبال فاكتور و 1000 ؛صادركننده بپردازد

 دانند و  گرفتن چنين عوارضي را جايز مي،التمويل كويت و حسن الجواهري  شرعي بيتةكميت
 كه دارندة ا كارمزد وكالت در پرداخت است به اين معن،كنند كه اين عوارض مي  بر آن استدالل

كارت را از ة وسيل  كرده كه بهاي كاالهاي خريداري شده به خود  كارت، صادركنندة كارت را وكيل
رداد گيرد و گرفتن كارمزد در قرا مي طرف او بپردازد و صادركنندة كارت بر اين وكالت كارمزد

 .وكالت جايز است

 وكالت نيست ة بين دارندة كارت و صادركننده، رابطهبر اين ديدگاه اشكال شده است كه رابط
 كفالت است و اين كفالت، ةه گذشت ـ رابطك بلكه رابطه ـ چنان؛دريافت كند  تا كارمزد وكالت

 نهايفاق فقصرفي به اتّگذاري، و گرفتن كارمزد در كفالت م سرمايه   نه كفالت،كفالت مصرفي است
 و كارمزد )چون وكالتي در كار نيست(نشد    پس وقتي كه اين عوارض، كارمزد وكالت؛جايز نيست

بدهي خواهد بود كه   بره زياد)چون گرفتن كارمزد بر كفالت مصرفي جايز نيست(كفالت هم نشد 
 .ست اربا

  عوارض تبديل پول معامله به پول رايج كارت اعتباري. 4
 ،م قرارداد بين متقاضي كارت اعتباري و صادركننده، نوع پولي كه معامالت كارت اعتباريهنگا
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وقتي پول رايج كارت . هادالر، دينار، ليره يا غير آنمانند  شود؛تعيين مي، به آن پول خواهد بود
، ردبخخود را به دالر هاي  ينيازمندكارت  ة اگر دارند، )براي مثال دينار(اعتباري تعيين شد 

 پيش ،دارندة كارت  سپس اگر؛كند  به دينار تبديل مي،صادركنندة كارت فاكتور را از تاجر گرفته
ة  صادركنند.دطلب  از او دينار مي،كند و اگر حساب ندارد  از حساب او كسر مي،بانك حساب دارد

 .يدافزامي عوارض تبديل  صورتني را به عوارض معي،كارت در اين تبديل دالر به دينار 

بانك مركزي، در معامالت پولي با پول ديگر، قيمتي را براي فروش و قيمت ديگري را براي 
د مجبور است به خر  وقتي دارندة كارت، كااليي را به دالر مي،اين اساس  بر.كند خريد تعيين مي

الر بپردازد و روشن است كه ارزش دينار در مقام خريد د قيمت خريد، به صادركنندة كارت، دينار
 عوارض ديگري در قبال ،دارندة كارت  ،بر اينافزون . تر از ارزش آن موقع فروش دالر است پايين

 .رسيده بودند   عوارضي كه براي استفاده از ويژگي كارت اعتباري به توافق؛پردازد تبديل پول مي

رق بين قيمت  يك بار از ف.كند  بانك از مشتري دارندة كارت دو بار استفاده مي، به اين ترتيب
 عوارضي كه براي عمليات تبديل پول به پول ديگر ، و بار دوم،پول ديگر  خريد و فروش پول به

 .كند دريافت مي

  حكم شرعي عوارض تبديل
فرض كنيد هيچ اختالفي در جواز تعيين دو قيمت براي خريد و فروش پول به پول ديگر 

قيمتي را براي فروش پولي به پول ديگر تعيين قيمتي را براي خريد و   ،نباشد و صادركنندة كارت
 وقتي ،هاي صحيح است شود و صرف از تجارت مي  چون اين عمل داخل در معامله صرف. كند

بفروشد مادامي كه غبن فاحش    حق دارد به هر قيمت ديگري،خرد كسي پولي را به قيمتي مي
  صادركنندة كارت به  عوارضي كه اما؛)پس سود حاصل از اختالف دو قيمت مانعي ندارد(نباشد 
 . اختالف است، محلّگيرد  عوارض تبديل ميصورت

جواز:  لديدگاه او 
به ،مختار اسالمي مفتي تونس دگروهي چون كميته شرعي بانك فيصل اسالمي و شيخ محم 

اين عوارض بهاي خدمتي است كه بانك براي دارندة كارت ارائه : گويند مي هستند وقائل جواز 
 .ندارد  وجود،كند و هيچ مانع شرعي كه از آن جلوگيري كند مي

  حرمت:  ديدگاه دوم
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السالوس گرفتن اين عوارض را جايز  گروهي چون دكتر عبدالوهاب ابوسليمان و دكتر علي
 به )ديگر خريد و فروش دو پول با يك ( صرفةصادركنندة كارت در معامل: معتقدند دانند و نمي

تبديل به پول ديگري (توافق رسيدند، پول دارندة كارت را خريده است  ارت بهقيمتي كه با دارندة ك
ز شرعي ندارد و از باب  عوارض تبديل، مجو صورت به   بر آنافزون و گرفتن مبلغي )كرده است

 .خواهد بود» الناس بالباطل اكل اموال«

گرفتن عوارض  ، چرا كه گرفتن عوارض تبديل؛به اعتقاد من نيز ديدگاه دوم صحيح است
 .بباطل و حرام خواهد بود  بدون عوض بوده و اكل مال

  بندي بدهي دارندة كارت فوايد قسط. 5
بهاي كه دهند  ها، اجازه مي هاي اعتباري براي دارندگان كارت بعضي صادركنندگان كارت

قابل فوايد و اين اجازه در مبپردازند  كارت را در اقساط ماهانه ةوسيل  به  كاالهاي خريداري شده
فاق دارند كه اين معاصر اتّو حقوقدانان  نهايفق. پردازند مي  ني است كه به صادركنندة كارتمعي

 .نيستست و در دين خدا حالل  افوايد ربا

  عوايد تأخير پرداخت بدهي. 6
كــارگيري كــارت، بــه صــادركننده ه گــاهي دارنــدة كــارت در پرداخــت بــدهي حاصــل از بــ

ــي ــأخير م ــد ت ــ. كن ــرضدر اي ــي  ،  ن ف ــسبتي مع ــا ن در ن صــادركننده، پرداخــت مبلغــي مقطــوع ي
 اختالفــي ، معاصــرنهــايفق .دافزايــ  دارنــدة كــارت مــيةمانــده، بــر عهــد  چــه بــاقي آنمقايــسه بــا

 .ست اندارند كه اين زياده ربا

شان در قبال كند تا در وفا به تعهد ، دارندگان كارت را جري ميااين فتو: اگر گفته شود
ي با چنين يصادركننده حق دارد از طريق قضا:  دهيم  ميپاسخاخالل كنند،  دگان كارت،صادركنن

 از جمله وادار ؛كند كه آنان را بازدارد افرادي جرايمي وضع مي  افراد برخورد كند و قاضي بر چنين
د ه اگر ضررِ روشن وجو البتّ؛اند وارد كرده  كردن آنان به پرداخت ضرري كه به صادركنندة كارت

 .داشته باشد

 گيرد فوايدي كه صادركنندة كارت از تاجر مي. 7
ها مفلس باشد و به  هرچند دارنده آن؛هاي قوي براي خريد هستند ك محرّ،هاي اعتباري كارت
ها بر فروش آنان   چرا كه اين كارت؛دارندعالقه ها  به معامله با اين كارت  نارجا ت،اين سبب
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 برخي مزايا براي دارندگان ،مراكز خدماتي   و صاحباننارجاي ت بعض،افزايد و به همين جهت مي
 ؛صادركنندة كارت نيز هست  ها منشأ سود براي  اين كارت،گيرند و در همان حال كارت در نظر مي

مبلغ،كند  يعني از هر فاكتوري كه تاجر ارائه مي؛گيرد ني از تاجر ميچرا كه او كارمزد معي   ني معي
 معاصر در حكم شرعي اين فوايد نهايفق. كند  براي خودش كسر مي)لغ فاكتورمبدر مقايسه با (

 .اختالف نظر دارند

تحريم:  لديدگاه او  
كنند  هستند و استدالل ميقائل به تحريم اين فايده   السعيديهللابراهيم الدبو، بكر ابوزيد و عبدا

وقتي تاجر فاكتور خريد . اري داردجبه تنزيل اوراق تبسياري  تشابه ،كسر از مبلغ فاكتور  كه اين
 ) چك بدهي استةمنزل  اين فاكتور به (كند كارت ارائه مي ة دارندة كارت را به صادركنند

 به ،چه در فاكتور نوشته شدهتر از آنكم   مبلغي،صادركنندة كارت، فاكتور را براي تاجر تنزيل كرده
طلبكار است كه ربا و  تر به شخصي غير از كمپردازد و اين از باب فروش بدهي به قيمتي تاجر مي

 .حرام است

ــر ايــن اســتدالل از دو جهــت اشــكال شــده اســت  ــه   او:ب ــوط ب ــدهي مرب ــل اســناد ب الً تنزي
ــان    ــوز زم ــه هن ــت ك ــنادي اس ــت آن  اس ــت  پرداخ ــيده اس ــا نرس ــل  ؛ه ــه تنزي ــبب در نتيج   س

بـدهي كـه در      جـا، ايـن  امـا در     ؛شود كـه زمـان در مقابـل مـال قـرار گيـرد و ايـن ربـا اسـت                     مي
  ــد ــدهي م ــده، ب ــد آم ــاكتور خري ــست تف ــده اســت  ؛دار ني ــيد ش ــال و سررس ــدهي ح ــه ب  .  بلك

 ؛گيـرد كـه هـيچ ارتبـاطي بـه معاملـه نـدارد         بانـك صـورت مـي      ةوسيل  اري به تج ثانياً تنزيل اسناد  
ي صـادركنندة كـارت اعتبـار     بـه وسـيلة     ثبـت شـده       اما كسر مبلغ فاكتوري كه بر كـارت اعتبـاري         

تـاجر    چـرا كـه او ضـامن دارنـدة كـارت نـزد             شـود؛   شـمرده مـي   است كه طـرف اصـلي معاملـه         
 .است

 جواز:  ديدگاه دوم
 ،هالبركةالثانيــة عــشر شــرعي شــركت الراجحــي، انجمــن ةالتمويــل، كميتــ  شــرعي بيــتةكميتــ
 الزحيلــي، رفيــق المــصري، عبــدالوهاب هبــة، نزيــه حمــاد، وهالجــواهري، عبدالــستارابوغد حــسن
 ذيـل داننـد و بـر ايـن جـواز بـه مـوارد               مـي  اي را جـايز    ليمان و ديگران گرفتن چنـين فايـده       ابوس

 :كنند استدالل مي
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 درواقع كارمزد دريافت بهاي كاال از دارندة ،گيرد اي كه صادركنندة كارت از تاجر مي اين فايده. 1
 .كارت و پرداخت آن به تاجر است

 مانند اعالن اسم ؛كند دركنندة كارت به تاجر ارائه مياين فايده در مقابل خدماتي است كه صا. 2
 ارتباطات تلفني كه با تاجر ؛كند هاي اعتباري معامله مي كارت تاجر به دارندگان كارت كه او با

كه براي گوناگوني مكاتبات  گر كارت اعتباري و  ارتباط دادن تاجر به دستگاه محاسبهد؛كن برقرار مي
 .ها آنكند و امثال تاجر صادر مي

ـ     اجـرت واسـطه   ،  اين فايده . 3  بـا   ، چـرا كـه صـادركنندة كـارت        ؛الي بـراي تـاجر اسـت      گـري و دلّ
كننـد، مـشتريان را      هـاي اعتبـاري معاملـه مـي        كـارت   تجـاري كـه بـا      فهرستآوردن اسم تاجر در     

 .كند به سمت او راهنمايي مي

دهد  اجازه مي ديدگاهي كه ؛شود  رجحان ديدگاه دوم معلوم مي،از مطالبي كه گذشت
ني را در قبال دريافت و  كارمزد معي،كند فاكتوري كه تاجر ارائه مي  صادركنندة كارت از مبلغ

كسر كند ها ل ساير هزينهپرداخت قيمت فاكتور و تحم.  
 




