 ‐ 346761ﺣﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻠﺪن ﻓﺎرم ) (golden Farmﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال

ﻣﻦ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﯾ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهام و ﻟﯿﻨ آن را در ﮐﺎﻧﺎل ﺧﻮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهام و ﻣﺗﺮﺳﻢ اﯾﻦ
روش ﻣﻦ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﯾﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﮐﻨﻢ  golden Farmﻧﺎم دارد و ﮐﺎرش ﻓﺮوش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﮐﻨﻢ ﻓﻘﻂ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪه و ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾ ﺑﺎزی دﯾﺠﯿﺘﺎل اﺳﺖ و ﻣﻦ از  ۹ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺗﺎ
اﻻن ﺣﺪود ﻫﻔﺖ دﻻر آنﺟﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهام و ﮐﺎرم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨ ارﺳﺎﻟ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﻮد آن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺣﻼل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺮام؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :رﺑﺎ .ﻣﺸﺘﺮک در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻮﻟ ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﺪون آنﮐﻪ ﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری واﻗﻌ در ﺟﺮﯾﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﯾ ﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ را ﻣﺧﺮد و و ﻫﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼ ﺗﺨﻢ در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﮔﺬارد و ﻫﺮ
وﻗﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاﺷﺖ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣرﺳﺎﻧﺪ اﻣﺎ در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪهای ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺗﺨﻤ ﺑﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻟ ﻣدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﻮل
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﺮد و اﯾﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻓﺮﻗ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنﭼﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ روﺷ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﺑﺎ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه و در ﺷﻞ ﯾ ﺑﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد و رﺑﺎ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ و
ﻣﺮﺗﺒﺶ ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺮوع ﭼﻨﺪ ﺷﺮط دارد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﻮلﻫﺎ را
ﮐﺠﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻗﺮاردادی ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺨﺺ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮥ
اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓ ﺷﺮﮐﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺷﺮوط ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻤﺎرۀ ) ( 113852را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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دوم :ﻗﻤﺎر و ﻣﯿﺴﺮ .ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮد ﺑﺮدن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﻟﯿﻨ و دﻋﻮت دﯾﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﮔﯿﺮد ﻣﺮ ﺑﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل در ﻫﻨﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ.
در ﻓﺘﺎوای ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑ ﺷﺒﻪای در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ در ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯿﺴﺮ وارد اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دﻋﻮت ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﯾ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری رﺑﻮی ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ و دﻋﻮت دﯾﺮان ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧ
را ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دﻋﻮت ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از آنﺟﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آن را ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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