 ‐ 291409ﺳﻬﺎﻣ ﻣﺨﺘﻠﻂ )ﺣﺮام و ﻏﯿﺮ ﺣﺮام( را ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻫﺎﻧﺪ و ارزش آن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای
رﻫﺎﯾ از آن ﭼﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺳﻮال
ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺳﻮد اﯾﻦ ﺳﻬﺎم را ﺑﺮﻣداﺷﺘﯿﻢ و ده درﺻﺪش را ﺧﺎرج ﻣﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻘﯿﻪ
را ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .آﯾﺎ ﮐﺎر ﻣﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟ ﻣﺎ ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﻬﺎم را ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ و از آن ﺧﻼﺻ ﯾﺎﺑﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﻤداﻧﯿﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ اﺻﻠ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ .اﮐﻨﻮن ﭼﻪﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﯿﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ ﺳﻬﺎم ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸ از آن ﺣﺮام اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﻞ ﮐﻪ ﻗﺮض رﺑﻮی ﻣﮔﯿﺮد ﯾﺎ وام رﺑﻮی ﻣدﻫﺪ؛ واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش آن از اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺧﻼص ﺷﺪ و ﺑﺎﻗ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
آن ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدﻧﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻣﮔﺮدد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺳﻬﻢ ﯾ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ از ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓ در ﺳﻬﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺮام ،ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻬﺎمداران
ﻣرﺳﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ) (45319و ) (83969ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
اﻣﺎ آن ﻣﻘﺪار از ﺳﻮدی ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮام ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ از آﮔﺎه ﺷﺪن از ﺣﺮام ﺑﻮدن آن ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ را ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از آنﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻼص ﺷﺪ.
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪارد و ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻬﺎم را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧاش ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و از از ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺮاﻣﺶ ﺧﻼص
ﺷﻮﯾﺪ ﯾﻌﻨ از ﺳﻮدی ﮐﻪ ﭘﺲ از داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﯾﺪ ،ﭼﻪ ده درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ.
در ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ) (۲۹۹ /۱۴آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺳﻮال :ﻣﻦ از اﻟﻪ ﻣﺗﺮﺳﻢ و از رﺑﺎ ﺑﺪم ﻣآﯾﺪ و ﺑﺮاﯾﻢ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق و
ﺳﺎﺑ و اﻟﺰراﻋﯿﺔ در ﺗﺒﻮک و ﻧﺎدک اﻟﺰراﻋﯿﺔ و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﻮﯾﺖ و ﺷﺮﮐﺖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺳﻬﺎم ﺧﺮﯾﺪهاﻧﺪ .ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎری
درﺑﺎرۀ وﺟﻮد رﺑﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪهام و ﻧﻈﺮی ﻗﻄﻌ ﻧﺪارم ﺗﺎ آنﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻨﺎب ﺷﯿﺦ را ﺑﺸﻨﻮم .در ﺻﻮرت وﺟﻮد رﺑﺎ
ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻢ از آن رﻫﺎﯾ ﯾﺎﺑﻢ و ﭘﻮﻟﻢ را ﭘﺲ ﺑﯿﺮم؟
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ﭘﺎﺳﺦ :اوﻻ :ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس رﺑﺎ ـ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ دادن ـ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﻪ در آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻌﺎون در
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﺗَﻌﺎوﻧُﻮاْ ﻋﻠَ اﻟْﺒﺮ ِواﻟﺘﱠﻘْﻮى وﻻ ﺗَﻌﺎوﻧُﻮاْ ﻋﻠَ اﻻﺛْﻢ واﻟْﻌﺪْوانِ واﺗﱠﻘُﻮاْ اﻟﻪ انﱠ اﻟﻪ ﺷَﺪِﻳﺪُ اﻟْﻌﻘَﺎبِ
ﻣﺎﺋﺪه۲ :
)و در ﻧﯿﻮﮐﺎری و ﺗﻘﻮا ﺑﺎ ﯾﺪﯾﺮ ﻫﻤﺎری ﮐﻨﯿﺪ و در ﮔﻨﺎه و ﺗﻌﺪی دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻢ ﻧﺸﻮﯾﺪ و از اﻟﻪ ﭘﺮوا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﯿﻔﺮ
اﺳﺖ(.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﮐﺴ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺖ دارد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺳﻮد
رﺑﻮی را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ .و ﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ وﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ«.
از دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺼﯿﻤ ـ ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻪ ـ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ» :ﻣﻦ از آﻏﺎز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺑ ﺳﻬﺎﻣ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارم و ﺑﺎ
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺐ ﺳﻬﺎم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد آن ﺳﻬﺎم اﻓﺘﺎدم و درﺑﺎرۀ آن ﭘﺮﺳﯿﺪم و ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ رﺑﻮی اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣداﻧﯿﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﮐﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺳﻬﺎم ﺑﺮاﯾﺶ ﺳﻮد ﻧﻘﺪی و ﺳﻮدی ﺑﻪ ﺷﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻬﺎم ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ارزش آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار رﯾﺎل ]ﺳﻌﻮدی[ و ﮐﻤ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻓﺘﻮا دﻫﯿﺪ.
اﯾﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﯿﺪ ﺷﻤﺎ از وﺿﻌﯿﺖ آن آﮔﺎه ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ .اﮐﻨﻮن آن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و اﺷﺎﻟ در
ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻧﺪارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﮐﺎت ﺳﻮدﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ را اﮔﺮ زﮐﺎﺗﺶ را ﻧﺪادهاﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﯾ ﺳﺎل ﺑﺪﻫﯿﺪ .وﻓﻘ اﻟﻪ« از ﺳﺎﯾﺖ ﺷﯿﺦ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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