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 :من تطبيقات سد الذرائع يف املعامالت املالية املعاصرة
َّتطبيقات على سد الذرائع يف املعامالت املالية املعاصرة :املطلب الرابع" ِّ ٌ: 

ُعت فيه املعاملة سدا للذريعة يف املعامالت املالية املعاصرة؛ قول من ذهب إىل حترمي ُِمن أمثلة ما من ًّ ُ
ًتداول األسهم نقدا ونسيئة؛  لفائدة، حتت ستار "ً َّخشية اختاذ املصارف هذه العملية طريقا للتمويل  ً

َّعقد البيع، بتواطؤ املمول وطالب التمويل، على أن يبيع األول الثاين أسهما من األسهم الثابتة  ً َّ ِّ
ٍالسعر يف السوق، واملتاحة للتعامل، يبيعها بثمن مؤجل؛ لكي يبيعها املشرتي من فوره بسعر  َ َُّ ٍ  .ٍّنقديَّ

َونظرا ألن الوسائل  َّ َّحىت لو كانت مباحة، إذا كان يغلب على الظن استعماهلا لغرض حمر -ً ٍ ُ ِّ َّ ُ م تنقلب ً
َّحمرمة، وحيث إن األسلوب املعتاد للمصارف الربوي  الوساطة ية يف قيامها بوظيفتها األساسية، وهَّ

لفائدة صراحة أو : املالية ًاستخدام االقرتاض والتمويل  َّتسرتا؛ فإن متكني املصارف من هذه ُ ًُّ
لفائدة، - نإن مل يكن من املتيق -على الظن  املعاملة، جيعل الغالب َّ استخدام املعاملة للتمويل 
 .استخدام الشركة للمعاملة املذكورة ُ لذا فإن اهليئة الشرعية ال توافق على؛حتت ستار عقد البيع

ٌوغين عن البيان أن الشركة ممنوعة َّ األسهم لنفسها، ومن بيع  ، حبكم النظام السعودي من شراءٌّ
ألجل  ."األسهم 

قول من قال من أهل العلم مبنع تداول : كم من املسائل، وهواحل سد الذرائع يف ه فيِهذا مثال ملا روعي
ملضاربة فيها، أو ساأل ا ترحبا  ًهم نقدا ونسيئة إذا كان املقصود منه التمويل، ليس الشراء لألسهم يف ذا ً

َّاستثمارا للمال فيها طلبا لفوائدها وعوائدها، وهؤالء عل ً ن ذلك يفضي إىل التورً م َّق املنظُّلوا التحرمي 
ع البيع والشراء؛ ليكتسب من ذلك دون أن يتوىل البائ: الذي ذهب مجهور العلماء إىل حترميه، وهو

ِّل من العميل، فيتوىل بيع األسهم بيعها على العميل، مث يقوم هو ببيعها نيابة عنه؛ ألجل أن يوفر له ُّتدخ ً
ًالنقد املطلوب فتكون األسهم حينئذ وسيلة دة-  لإلقراض برٍ ، هذا ما ذكروه يف علة حترمي -اإلقراض بز

 .تهذه الصورة من املعامال
ذا يكون قد انتهى ما ذكره املؤلف  َ من األصول اليت انتقاها فيما تـبىن عليه املعامالت -رمحه هللا-و ُْ

 .املالية املعاصرة
 


