 ‐ 84136ﭘﺪرش ﺑﻪ او ﺳﻬﺎﻣ را در ﯾ ﺑﺎﻧ رﺑﻮی ﻫﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ؛ ﺑﺎ آن ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال

ﭘﺪرم ﭘﻨﺠﺎه ﺳﻬﻢ از ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧ رﯾﺎض را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ داده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻣداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻧ رﯾﺎض ﯾ ﺑﺎﻧ رﺑﻮی اﺳﺖ و ﭘﺪرم
ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧ ﺳﻬﻢ داﺷﺖ و از وﻗﺘ ﮐﻮدک ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎﻧ ﭼﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺷﺪهام اﯾﺸﺎن
اﯾﻦ ﺳﻬﺎم را ﺑﻪ ﻣﻦ داده اﺳﺖ اﻣﺎ اﻻن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻬﻢﻫﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻔﺮوﺷﻢ و ﺑﺎ آن در ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن ﺷﺮﻋ اﺳﺖ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﮐﻨﻢ و از ﻣﺒﻠﻐ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣآﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ؟ ﯾﺎ آن را
ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪﻫﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼی اﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )اﺻﻞ
ﭘﻮﻟﺶ( را ﺑﺮدارد و ﺑﺎ اﻧﻔﺎق ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﯾﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ ،ﺧﻮدش را از آن ﺧﻼص ﮐﻨﺪ.
و از آﻧﺠﺎﯾ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢﻫﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ راه ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻧ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺎن ﻧﺪاﺷﺖ در آن ﺻﻮرت ﻓﺮوش آن ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻫﺴﺖ و ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و از ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪهاش ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ.
از ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :ﻣﻦ در ﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﻢ داﺷﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ورﺷﺴﺖ ﺷﺪ
و ﻋﺪهای از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺎن ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﻢﻫﺎﯾ در ﺑﺎﻧ رﯾﺎض
ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺧﺮﯾﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻓﻮق ﺳ ﻫﺰار رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ارزش دارد و ﻣﻦ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺴﺘﻢ .آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺳﻬﻢﻫﺎ را ﺑﺮدارم؟ و اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﺳﻬﻢﻫﺎ
در ﺑﺎﻧ رﯾﺎض ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺪون اﻃﻼع ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
»ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮥ ﻣﺒﻠﻎ ـ اﺻﻞ و ﺳﻮد آن ـ را ﺑﺮﻣدارﯾﺪ و و ﺳﭙﺲ اﺻﻞ آن را ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻠ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺎﻗ
ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﭘﻮل رﺑﺎ اﺳﺖ و اﻟﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ را در
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راه ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ داد زﯾﺮا ﻫﺮﮐﺲ ﭘﺮوای اﻟﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او راه ﺑﺮون رﻓﺘ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ
و او را از ﺟﺎﯾ ﮐﻪ در ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎورده روزی ﻣدﻫﺪ و ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺮ اﻟﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ.
وﺑﺎﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ وﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ«.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﺑﺎز ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﻔﯿﻔ ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻏﺪﯾﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ ﻗﻌﻮد.
ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ).(۵۰۶ /۱۳
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺎن ) (۵۰۸ /۱۳ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ:
ﺣﻢ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺑﺎﻧﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ و آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﻧ ﺳﻬﻢ ﺧﺮﯾﺪه ،ﺳﻬﺎم ﺧﻮد را ﺑﻌﺪا در
دﻓﺘﺮﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺑﻔﺮوﺷﺪ؟ و اﯾﻦ ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﻢ
ﺳﻮدی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪه ﻣﮔﯿﺮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﻤﺎی اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﻣﺴﺎﻫﻤﺖ در ﺑﺎﻧﻫﺎی رﺑﻮی ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺘﺶ ﺧﻼص ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﺪ و اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺧﻮد را
ﺑﺮدارد و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن را در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﺻﺮف ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺳﻮد رﺑﻮی آن را
ﺑﺮدارد ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺖ در ﺷﺮﮐﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس رﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﻤﮐﻨﺪ ﺳﻮد آن ﺣﻼل اﺳﺖ.
ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ ﻣﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﻧﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺎل ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺧﯿﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ از
آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻮض دﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای اﻟﻪ
ﺗﺮک ﮔﻮﯾﺪ ،اﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮ از آن را ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﻪ او ﻣدﻫﺪ.
اﻟﻪ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارد و ﺧﺸﻨﻮد ﻣﺷﻮد ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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