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»ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻧﺴﺰد ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ )و ﺑﺮای ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎزم
ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ھﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﻋﺪهای ﺑﺮوﻧﺪ )و در ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ(ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم و
ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ )ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ارﺷﺎدﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ و( آﻧﺎن را )از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر( ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ )ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻋﻘﺎب و ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺑﺮﺣﺬر دارﻧﺪ و
از ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﺿﻼﻟﺖ( ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ«.

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ً
»ﻣﻦ ﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ ﺧ�ا ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻲﻓ اﺪﻟﻳﻦ ،واﻧﻤﺎ اﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ واﷲ ﻳﻌﻄﻲ« ».ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا
ﺑﺮای او ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺨﻮاھﺪ ،او را در ﮐﺎر دﯾﻦ ،داﻧﺎ و ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد و راه رﺷﺪ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ را ﺑﻪ وی اﻟﮫﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻗﺴﻤﺖﮐﻨﻨﺪه )ی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﯿﺐ و اﺳﺘﻌﺪاد ھﺮ ﯾﻚ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و دھﻨﺪهی داﻧﺎﯾﯽ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ اﺳﺖ) .و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ و ﻓﻘﺎھﺖ را ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاھﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽدھﺪ(«.
]اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری از ﻣﻌﺎوﯾﻪ س در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻢ« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ[.

��ﻢ اﷲ ا����ﻦ ا����ﻢ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ  ................................................................أ
ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ١ ...................................................................

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

ﺧﯿﺎر ﺷﺮط در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺷﺮط ﮐﺮدن ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ١٣ ..........................
ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ )ﺧﯿﺎر دﯾﺪن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﺎل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار(١٥ ..... ................................
ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ ) ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﯿﺐ در ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ١٩ ......................
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪھﺎی »ﻓﺎﺳﺪ«» ،ﺑﺎﻃﻞ« و »ﻣﮑﺮوه« ٢٣ .............. ................................
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ و ﻣﺜﺎلھﺎﯾﯽ ﺑﺮای » َﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ« و ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ آن ٢٤ ..............................
ﻣﺜﺎلھﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای » َﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ« و ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ آن ٢٨ ..............................
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم ٣٥ ............ ................................ ................................
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و داد و ﺳﺘﺪ »ﻣﮑﺮوه« ٣٦ ............................ ................................
ِاﻗﺎﻟﻪ )ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ٤١ ........ ................................ ................................
»ﻣﺮاﺑﺤﻪ« و »ﺗﻮﻟﯿﻪ« ٤٣ ....... ................................ ................................
»رﺑﺎ« )ﺑﮫﺮه و ﺳﻮد( ٤٩ ....... ................................ ................................
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺻﺮف )ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ( ٥٩ .............
َ
َ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی » َﺳﻠﻢ« )ﯾﺎ » َﺳﻠﻒ«( ٦٤ ............................ ................................

ﮐﺘﺎب » َرﻫﻦ« )ﮔﺮو( ٦٩ ................................................
»ﺣﺠﺮ« )ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال(٨٠ ....... ................................
ِ

ﮐﺘﺎب »اﻗﺮار« ٨٩ .......................................................

ب

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

)اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی( ٨٩ ...........................
ﮐﺘﺎب اﻗﺮار٩٠.....................................................................

ﮐﺘﺎب »اﺟﺎره« ١٠١ .....................................................
اﺟﺎرهی ﻣﻨﺰل ،ﻣﻐﺎزه و زﻣﯿﻦ ١٠٤ ........................... ................................
اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﻟﺒﺎس ١٠٧ ...... ................................ ................................
اﺟﺎرهی داﯾﻪ )ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﭽﻪ ،زن ﺷﯿﺮده( ١٠٧ ............... ................................
اﺟﺎره ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ١٠٨ ... ................................ ................................
»ﺣﮑﻢ اﺟﺎره ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﺼ ّﯿﺖ«١١٠ ................. ................................
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﯿﺮ )ﻣﺴﺌﻮﻟ ّﯿﺖ و ّ
ﺗﻌﮫﺪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺰدور( ١١٣ .... ................................
»ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﺮدهی ا ﺟﯿﺮ ﺷﺪه« ١١٤ .................... ................................
»در ﭼﻪ وﻗﺖ ،اﺟﯿﺮ و ﻣﺰدور ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺰد ﻣﯽﺷﻮد؟« ١١٤ ..............................
»ﭘﺎرهای از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎره؛ و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ و اﺟﯿﺮ«١١٦ ........................
ﻓﺴﺦ اﺟﺎره١١٨ ................ ................................ ................................
ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن اﺟﺎره ﺑﺎ ﺷﺮوط ١١٩ ............................. ................................
ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر در اﺟﺎره ١١٩ ................... ................................

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﻌﻪ« ١٢١ ....................................................
ﮐﺘﺎب »ﺷﺮﮐﺖ« )»ﺷﺮاﮐﺖ« ﯾﺎ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ«( ١٣٧......................
ﮐﺘﺎب »ﻣﻀﺎرﺑﻪ« ١٤٧ ..................................................
ﮐﺘﺎب »وﮐﺎﻟﺖ« ١٥٥ ....................................................
ﮐﺘﺎب »ﮐﻔﺎﻟﺖ« ١٦٧....................................................
ﮐﺘﺎب »ﺣﻮاﻟﻪ« ١٧٥ .....................................................

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ج

ﮐﺘﺎب »ﺻﻠﺢ« )ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ( ١٨١ ......................................
ﮐﺘﺎب »ﻫﺒﻪ« )ﺑﺨﺸﺶ و ﻫﺪﯾﻪ( ١٩١ ..................................
ّ
ﮐﺘﺎب »ﻏﺼﺐ« )ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺎروا و ﺳﺘﻢ ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﺮدم( ٢٠١ .....
ﮐﺘﺎب »ودﯾﻌﻪ« )اﻣﺎﻧﺖ ،ﺳﭙﺮده( ٢٠٩ ..................................
ﮐﺘﺎب »ﻋﺎرﯾﻪ« ٢١٥ .....................................................
ﮐﺘﺎب »ﻣﺰارﻋﻪ«٢٢١ ....................................................
ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺎﻗﺎت« )آﺑﯿﺎری( ٢٢٧ ......................................
ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎء ﻣﻮات« )آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮ( ٢٣٣ ...............
ﮐﺘﺎب »ﻣﺄذون« ٢٤١ ....................................................
ﮐﺘﺎب »وﻗﻒ« ٢٤٧ .....................................................
ﮐﺘﺎب »ﻟﻘﯿﻂ« ٢٥٥ .....................................................
ُ
ﮐﺘﺎب »ﻟﻘﻄﻪ« )اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه( ٢٥٩ ..................................
ﮐﺘﺎب ﺧﻨﺜﯽ ٢٦٤........................................................

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟـﻤـﲔ واﻟﺼﻠﻮة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﺳﻴﺪ اﻟـﻤﺮﺳﻠﲔ وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ اﲨﻌﲔ.

ﮐﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوری« از ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﮫﻢ ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ در ﻣﺪارس دﯾﻨﯽ
ﺷﺒﻪ ﻗﺎرهی ھﻨﺪ ،ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ درﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در
ﻣﺪارس و ﺣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی اﺳﺎﺳﯽ درﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ً
اﺧﯿﺮا اﺳﺘﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺷﻖ اﻟﮫﯽ  /ﺑﻪ ﺗﺴﮫﯿﻞ و آﺳﺎنﺳﺎزی آن ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ
و ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﻮده و در ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »اﻟﺘﺴﮫﯿﻞ
اﻟﻀﺮوری ﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺪوری« اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺟﺰاء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﲑ اﳉﺰاء.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺷﻮرای ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻣﺪارس اھﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﺮان،
ﺗﺪرﯾﺲ ھﻤﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪی ﺗﺴﮫﯿﻞ ﺷﺪه را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ آن در
ﻣﺪارس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮرا ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻟﻮی ﻓﯿﺾ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮچ ﺑﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ آن ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی درﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻧﺸﻮد ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﺎﮔﺮدان ﺷﮑﻮﻓﺎﺗﺮ ﮔﺮدد اﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری ﮐﻪ ﻋﮫﺪهدار ﭼﺎپ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻨﺎب ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ  -ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ  -ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﻈﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺎد اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺑﻨﺪه واﮔﺬار
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺪه ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﻣﺒﺎدرت ﮐﺮدم .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﯾﻦ
ﺗﻼش را ﺑﺮای ﻋﻤﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻗﺮار دھﺪ.
ﺑﻨﺪهی ﺿﻌﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر دھﻘﺎن
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سَ » :ﺑﯿﻊ« )داد و ﺳﺘﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش( ﭼﯿﺴﺖ؟
جَ » :ﺑﯿﻊ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در
ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ » َﺑﯿﻊ« ]ﻓﺮوش[ :اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮل اﺳﺖ و »ﺷﺮاء« ]ﺧﺮﯾﺪ[ :ﻗﺒﻮل آن اﺳﺖ .و ھﺮ ﮐﺪام از َﺑﯿﻊ و ﺷﺮاء ﺑﻪ ﺟﺎی
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(.
سَ » :ﺑﯿﻊ« )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش( ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج) :از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ (،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ »اﯾﺠﺎب« )»ﻣﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻢ« ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه( و
»ﻗﺒﻮل« )»ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪم« ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار( ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ
ﺻﯿﻐﻪھﺎی »اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻣﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪم( ﺑﯿﺎن ﺷﻮﻧﺪ؛
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﺮوﺧﺘﻢ« ،و دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺧﺮﯾﺪم«.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ
داد ،آﯾﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ »اﯾﺠﺎب« ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ »اﯾﺠﺎب«
ھﻤﺮاه ﺑﺎ »ﻗﺒﻮل« ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را )در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ( ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از آﻧﺎن ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮔﺮدد و اﺟﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد.
س :ﭼﺮا »ﻗﺒﻮل« ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ »ﻣﺠﻠﺲ« ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟
ِ
ج :ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ »ﻗﺒﻮل« ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ »ﻣﺠﻠﺲ« ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از
ِ
ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ )اﯾﺠﺎب(؛ آنﮔﺎه ﺧﻮد وی ﯾﺎ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﭘﯿﺶ
از »ﻗﺒﻮل« ،ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺮک ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت »اﯾﺠﺎب« ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎلَ » ،ﺑﯿﻊ« دارای ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از:
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 -۱ﻓﺮوﺷﻨﺪه :ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻟﮏ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ رﺷﯿﺪ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﺧﺮﯾﺪار :ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ّ
ﺣﺪی از ﺑﻠﻮغ ﻋﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت او ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺮﻋﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎر و ﺧﺮدﺳﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ
ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش او ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ.
 -۳ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ :ﺷﺮط ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎح،
ّ
ﭘﺎک و ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻦ آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﺻﯿﻐﻪی ﻋﻘﺪ :ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ »اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل« ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﺧﺮﯾﺪ ﻓﻼن ﺟﻨﺲ را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ھﻢ ﺑﺎ ﮐﻼم ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻓﺮوش آن اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵رﺿﺎﯾﺖ :در ھﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﺷﺮط ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺪون

رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
س :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ھﺮ دو ﻃﺮف آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺒﯽ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل آن را دارد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﭘﯿﺶ از دﯾﺪن آن ﺧﺮﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز
ھﻢ ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارد] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ،ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺣﻖ و اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
اﻣﻀﺎی ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
 -۲ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺮای ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ و
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،در ﻃﻮل آن ﻣﺪت ،ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﮔﻮل ﺑﺰﻧﺪ ،و ﻣﻘﺪار آن ﺗﺎ ّ
 -۳ھﺮ ﮔﺎه ﻃﺮف دﯾﮕﺮ را ﺑﯿﺶ از ّ
ﺣﺪ ﯾﻚ ﺳﻮم
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺟﻨﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﮫﺎی آن
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻔﺮوﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪن آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮل را دارد.
 -۴ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﺧﺮﯾﺪار ﭘﻨﮫﺎن دارد،
ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﯾﺎ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵ھﺮ ﮔﺎه ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﯿﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ارزش آن ﻣﯽﮐﺎﺳﺖ،
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﯿﺸﺘﺮ از آن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری آن ﻧﺒﻮد،
ﭘﺲ از آ ﮔﺎھﯽ از آن ،ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارد.
 -۶ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﻚ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ ادﻋﺎی ﺧﻮد
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﯾﺎ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ[.
س :آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﯿﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی و ﻧﺴﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ در
ّ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ی ﻧﺴﯿﻪ ،ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﮐﺎﻻ ،ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺪون ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪار و وزﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﺳﻮی آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﻘﺪار و وزن ﮐﺎﻻ را ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی آن
اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای  -در ھﺮ دو ﺻﻮرت  -درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪھﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﭘﻮل و ﮐﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺟﻮاز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺪار و
وزن آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ »اﺷﺎره ﮐﺮدن ]ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﯿﺰی[« ،از ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ و
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ ]آن ﭼﯿﺰ[ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع )ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،رﯾﺎل ،دﻻر ،و ..(.ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﮕﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﭘﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﯾﺪ] :اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ را[ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻼ ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﯾﻨﺎر ،ﯾﺎ ﺑﻪ درھﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪم ،و در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ّ
ﻣﻘﺪار و ﻧﻮع ﭘﻮل را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺴﺎزد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮای ﺟﻮاز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار درھﻢ ﺧﺮﯾﺪم« .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٧

ﺑﯿﺎن ﻧﻮع و ﺻﻔﺖ آن ھﻢ ﺑﭙﺮدازد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار درھﻢ
ﻣﺼﺮی ،درھﻢ ﺷﺎﻣﯽ ،ﯾﺎ درھﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎ درھﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺧﺮﯾﺪم«.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺻﻔﺖ و ﻧﻮع ﭘﻮل را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮداﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ده درھﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻢ«؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ،
درھﻢھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺻﻔﺖ و ﻧﻮع ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒاﻧﺪ وﻟﯽ
از ﻟﺤﺎظ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ّ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻔﺖ و ﻧﻮع ﭘﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ
ﭘﻮل راﯾﺞ ھﻤﺎن ﺷﮫﺮ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و داد و ﺳﺘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ِ ِ
ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺻﻔﺖ و ﻧﻮع درھﻢھﺎ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و در ﺷﮫﺮ
ﻧﯿﺰ درھﻢھﺎ از ﻟﺤﺎظ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ درھﻢھﺎﯾﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ]در ﯾﻚ ﻣﻤﻠﮑﺖ[ ﭘﻮلھﺎ از ﻟﺤﺎظ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
ّ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﭘﻮلھﺎ و ﻣﻘﺪار آن را ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻃﻌﺎم و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای و ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج] :ﻓﺮوش ﻃﻌﺎم و ﮔﻨﺪم و ﺳﺎﺋﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﻓﺮوش ﮐﻪ
ّ
ﻣﻘﺪار و وزﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ روا اﺳﺖ؛[ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آنھﺎ ﺑﺎ درھﻢ ،دﯾﻨﺎر،
ارز و ﺣﺒﻮﺑﺎت درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و در ﯾﻚ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و آن اﯾﻦ
ﺟﻨﺲ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺪون ﺑﯿﺎن ﻣﻘﺪار و وزن آن
ﮐﻪ :ﻃﻌﺎﻣﯽ را ﺑﻪ
ﻃﻌﺎم ھﻢ ِ
ِ
ﺑﻔﺮوﺷﺪ؛ زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺣﺘﻤﺎل رﺑﺎ وﺟﻮد دارد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﮔﻨﺪمھﺎ را ﺑﺎ ﻓﻼن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی
اﯾﻦ ﻇﺮف ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ«؛ و ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻣﻘﺪار و وزن آن ﻇﺮف را
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار و اﻧﺪازهی آن ﻇﺮف ﻧﯿﺰ
داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ]ﮐﺎﻻﯾﯽ را[ ﺑﺎ وزن ﯾﮏ ﺳﻨﮓ ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ اﻧﺪازه و
ِ

٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻣﻘﺪارش را ﻧﻤﯽداﻧﺪ ]ﺑﻪ ﮐﺴﯽ[ ﻓﺮوﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﺗﻮدهای از ﻃﻌﺎم و ﺧﻮارﺑﺎر را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺮوﺧﺖ
ﮐﻪ ھﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی آن ﺗﻮدهی ﻃﻌﺎم ،ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ درھﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای درﺳﺖ
اﺳﺖ؟
ج :در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ا ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ درﺳﺖ
اﺳﺖ و در ﺑﻘﯿﻪی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد؛ و
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :در ھﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ
اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺮده ﯾﺎ ﻧﺎم ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﮔﻠﻪی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ھﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
]از اﯾﻦ ﮔﻠﻪ[ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ درھﻢ اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /
]درﺑﺎرهی ﺟﻮاز ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ[ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ا ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ِ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ» :ﻓﺮدی ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ
ﺻﻮرت »ﻣﺘﺮی« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺘﺮ آن ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ درھﻢ
ﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺮاژ ﻟﺒﺎس ﻧﺒﺮد«؟.
ج] :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ا ﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  [ /ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﻪ در ﯾﮏ ﻣﺘﺮ آن و ﻧﻪ در
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺮھﺎی آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ،ﺗﻮدهای از ﻃﻌﺎم را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻮده ﺻﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و ھﺮ ﺻﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪ درھﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺧﺮﯾﺪار
اﯾﻦ ﺗﻮدهی ﻃﻌﺎم را ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهی ]ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ[ ﻃﻌﺎم ،آن را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ِ
ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ،ﺗﻮدهی ﻃﻌﺎم را ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺻﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
آن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،زﯾﺎده از ﺻﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ،از ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ده ﻣﺘﺮ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ده درھﻢ ﺧﺮﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺻﺪ ﻣﺘﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ
را ﺑﻪ ﺻﺪ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪ؛ آن ﮔﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ،ﮐﻤﺘﺮ از آن
ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ،ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪاری ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻞ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ّ
ﺑﺪان ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد .و ﺣﮑﻢ زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻣﺰﺑﻮر ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺻﺪ ﻣﺘﺮ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺻﺪ درھﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺘﺮ آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ درھﻢ ﺑﺎﺷﺪ«؛ ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺺ
ﺧﺮﯾﺪار ،ﮐﺎﻻ را ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪاری ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻ را ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪاری ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ در آن ﺻﻮرت وی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
آن ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ آن ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪاری ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﮐﺎﻻ را  -ھﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ درھﻢ  -ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ
ِ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ]ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار[ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﺑﻘﭽﻪی ﻟﺒﺎس را ﮐﻪ در آن
ده ﻟﺒﺎس اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﺪ درھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ھﺮ ﻟﺒﺎس از آن ﺑﻘﭽﻪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ده درھﻢ ﺑﺎﺷﺪ«؛ ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ،آن ﺑﻘﭽﻪی ﻟﺒﺎس را ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن
ﻣﻘﺪاری ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻘﭽﻪی ﻟﺒﺎس را ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪاری
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪاری از ﮐﺎﻻ
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .ﯾﻌﻨﯽ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ آن ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ
ِ
ھﻤﺎن اﻧﺪازهی ﻟﺒﺎسھﺎ ،ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ[.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻘﭽﻪی ﻟﺒﺎس را ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪاری ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در
آن ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی» ،ﻣﻨﺰﻟﯽ« را ]ﺑﻪ ﮐﺴﯽ[ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮوش،
ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎم »ﻣﻨﺰل« را ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ]ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﺰل را
ﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﻧﺎﻣﯽ از ﺣﯿﺎط و ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻔﻞھﺎ و ...ﻧﺒﺮد[ در آن ﺻﻮرت در ﻓﺮوش ﻣﻨﺰل ،ﭼﻪ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﻣﻨﺰﻟﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ]و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻧﺎم »ﻣﻨﺰل«
را ﺑﺒﺮد[ در آن ﺻﻮرت در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﻨﺰل» ،ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰل«» ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺰل« و »ﮐﻠﯿﺪ
ﻗﻔﻞھﺎی ﻣﻨﺰل« ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از اﯾﻦھﺎ ،ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻧﯿﺎورده ﺑﺎﺷﺪ.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ:
ﻓﺮدی ،ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ،درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و
ﺳﺎﯾﺮ درﺧﺘﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ ]در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ درﺧﺘﺎن ﻧﯿﺰ در ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ،
داﺧﻞاﻧﺪ[؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ و ﻏﯿﺮه در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی زﻣﯿﻦ داﺧﻞ اﺳﺖ؛ و ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی زﻣﯿﻦ ،ﻧﺎم درﺧﺘﺎن را ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،زﻣﯿﻨﯽ را  -ﮐﻪ ﮐﺸﺖ و َزرع ﻧﯿﺰ در آن وﺟﻮد دارد  -ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی زﻣﯿﻦ ،ﻧﺎﻣﯽ از آن ﮐﺸﺖ و َزرع ﻧﺒﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آن ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﯿﺰ در ﻓﺮوش زﻣﯿﻦ داﺧﻞاﻧﺪ؟
ج :ﮐﺸﺖ و زرع در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی زﻣﯿﻦ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی
زﻣﯿﻦ ،از ﮐﺸﺖ و َزرع آن ﻧﯿﺰ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ درﺧﺖ دﯾﮕﺮی را ]ﺑﻪ ﮐﺴﯽ[ ﻓﺮوﺧﺖ؛ در
آن ﮐﯿﺴﺖ؟
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﻮهی آن درﺧﺘﺎن ،از ِ
آن ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﻮهی آن درﺧﺘﺎن ،از ِ
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ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ درﺧﺘﺎن ،ﻣﯿﻮهھﺎی آنھﺎ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن
آن ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎﻣﯽ از
ﺻﻮرت ،از ِ
آن ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ[ .و ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﯿﻮهھﺎی
ﻣﯿﻮهھﺎ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،از ِ
درﺧﺘﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ.
ﺧﻮﯾﺶ را از درﺧﺘﺎن ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و
ِ
ﺧﺎم درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ھﻨﻮز ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻮهی ﻧﺎرس و ِ
ﻓﺮوﺧﺖ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﯿﻮه ﺑﺮ درﺧﺘﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﻣﯿﻮهی آن درﺧﺖ رﺳﯿﺪه ﯾﺎ ﻧﺎرس
و ﺧﺎم ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻣﯿﻮهھﺎ را ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮی از
درﺧﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ]ھﻨﮕﺎم رﺳﯿﺪن و ﭘﺨﺘﮕﯽ[،
ﻣﯿﻮهھﺎ ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﻣﯿﻮهھﺎی درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺑﺮ ﺳﺮ درﺧﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ّ
ﻓﺮوﺧﺖ ،و ]ﺑﺮای ﺧﻮدش[ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﯿﻮهھﺎی آن درﺧﺖ را اﺳﺘﺜﻨﺎء
ﮐﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .١
س :ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم در ﺧﻮﺷﻪاش و ﻓﺮوش ﺑﺎﻗﻼ در ﭘﻮﺳﺘﺶ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای،
ﺷﺎﯾﺒﻪی رﺑﺎ وﺟﻮد دارد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻی وزﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،و ﺑﻪ ﺟﮫﺖ زﯾﺎد ﺑﻮدن
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﮐﺎﻻ را وزن و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮت
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه »ﺣﺴﻦ« و »ﻃﺤﺎوی« اﺳﺖ؛ و از »ﻇﺎﻫﺮ رواﻳﺖ«

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ«

ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﺪاﯾﻪ ]ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ« :از ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ [«...ﻗﺼﺪ آن دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
را ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ ﻗﯿﺎس ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﺪﯾﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺑﮫﺘﺮ و ﺳﺰاوارﺗﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ« .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻛﻨﺰ« ﺟﻮاز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ر.ک» :ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« )(۳۲۷/۵
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

و ﻣﺰد ﻓﺮد وزنﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه؟
ج :اﺟﺮت و ﻣﺰد ﻓﺮد وزنﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻨﺎر )اﺷﺮﻓﯽ( ﯾﺎ درھﻢ از ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ و ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻮدن آنھﺎ ﻧﯿﺎز دارد؛از اﯾﻦ رو آن درھﻢ
و دﯾﻨﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﻘﺪﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﺎ اﺟﺮت ﻧﻘﺪ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮت
و ﻣﺰد ﻓﺮد ﻧﻘﺪﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه؟
.٢
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ اﺟﺮت ﻓﺮد ﻧﻘﺪﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درھﻢھﺎ و دﯾﻨﺎرھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وزن ﮐﺮدن آنھﺎ
ﺑﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﺷﺨﺼﯽ آنھﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮت ،وزن ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮت ﻓﺮد
وزنﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮت ﻓﺮد وزنﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س] :ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه درﺑﺎرهی ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت[ آﯾﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار داده ﺷﻮد ]و ﭘﺲ از آن ،ﭘﻮل ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮدد[؛ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﭙﺮدازد ]و ﭘﺲ از
آن ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد[؟
ج :ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮل ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ]ﻣﺒﺎدﻟﻪی
ﭘﻮل ﮐﺎﻻ را ﺑﭙﺮدازد؛ و ھﺮ
ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﻮل[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺨﺴﺖ ِ
ﮔﺎه ﭘﻮل ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻻ و
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ
]ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ[ ،ﯾﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪی را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮل ﻧﻘﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ
]ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ[؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﺮ دوی آنھﺎ ]ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه[ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
ﺗﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ.
 -١اﺟﺮت و ﻣﺰد ﻓﺮد ﻣﺘﺮﮐﻨﻨﺪه و ﻓﺮد ﺷﻤﺎرﺷﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
»ھﺪاﯾﻪ«(
 -٢اﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﺔ از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮت ﻓﺮد ﻧﻘﺪﮔﺮ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی
ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ھﺪاﯾﻪ«(.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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ّ
ﺧﯿﺎر ﺷﺮط در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﺷﺮط ﮐﺮدن ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(
ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
س :ﺷﺮط ﮐﺮدن

ج» :ﺧﯿﺎر ﺷﺮط« )ﺷﺮط ﮐﺮدن ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(
ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار درﺳﺖ اﺳﺖ) .از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺪﺗﯽ را
ﺑﺮای ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،در ﻃﻮل آن ﻣﺪت
ﺣﻖ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ(.
ّ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟
س :آﯾﺎ در »ﺧﯿﺎر ﺷﺮط«،
ج :ﻣﺪت ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر )ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار(،
ﺳﻪ روز ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر«
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ روز درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ّ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪهّ ،
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﮐﻨﺪ و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﺑﺪان راﺿﯽ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر در ﺳﻪ روز
و ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ روز درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻗﺮار داد؛ آنﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻗﺒﺾ
ﮐﺮد و در ﻃﻮل ّ
ﻣﺪ ِت ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر )ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه( ،ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار
ھﻼک ﺷﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه« ،ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺎﻻ از
ّ
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ و ﺗﻤﻠﮑﺶ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار آن ﮐﺎﻻ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد ،در واﻗﻊ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ در ّ
ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ّ
ﻣﺪت
»ﺧﯿﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه« در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار ھﻼک ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ آن ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر
ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻻی ھﻼک ﺷﺪه از زﻣﺮهی ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ »ﺷﺒﯿﻪ و ﻧﻈﯿﺮی« وﺟﻮد
دارد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ »ﻣﺜﻞ« آن ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﭙﺮدازد؛ و
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای آن ﮐﺎﻻ ،ﻣﺜﻞ و ﻧﻈﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ،ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﭙﺮدازد.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻗﺮار داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ّ
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪار« ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺎﻻ از
آﯾﺎ اﯾﻦ »
ﻣﯽﺷﻮد؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد .اﻣﺎم
ج» :اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪار« ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺎﻻ از
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ]اﮔﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﮐﺎﻻ از
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد [،وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪارّ ،
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻗﺮار داد ،و ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺗﺎوان ﮐﺎﻻی ھﻼک ﺷﺪه
ﻧﯿﺰ در ﻧﺰد وی ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و ِ
ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ﺗﺎوان ﮐﺎﻻی ھﻼک ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺧﺮﯾﺪار
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و
ِ
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﭙﺮدازد
ً
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ آن ،ﮐﺎﻻ را از وی ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد .١
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻮد ،و ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ در ﻧﺰد وی
ﻣﻌﯿﻮب و ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج] :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ[ اﮔﺮ در ﮐﺎﻻ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ
دﺳﺖ ﺑﺮده ،ﺑﺮﯾﺪه و ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﺒﻮد  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ
ِ
ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ،ھﻼک ﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ھﻤﺎن
ً
ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ آن ،ﮐﺎﻻ را از وی ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﯿﺐ ﮐﺎﻻ ،ﻋﺎرﺿﯽ و ﻣﺆﻗﺘﯽ ﺑﻮد  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮده ،ﻣﺮﯾﺾ و دردﻣﻨﺪ
ﻣﺪت »ﺧﯿﺎر ﺷﺮط« ﺧﻮدّ ،
ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺮدد  -در آن ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار در ﻃﻮل ِ
دارد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت »ﺧﯿﺎر ﺷﺮط« ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،و ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻮد ،در آن
ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﺎﻻ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ّرد ﻧﻤﻮدن آن ﮐﺎﻻ )ﺑﻪ ﺟﮫﺖ
ﻣﻌﯿﻮب ﻧﻤﻮدن آن( ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﻏﯿﺮﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
س» :ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر« )ﺑﺮای ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﭼﻪ ﻧﻔﻊ و ﺳﻮدی ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ
اﺧﺘﯿﺎر دارد؟
ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﻨﻔﻌﺖ »ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ج :ﺣﮑﻤﺖ و
ِ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﻠﺰم
 -١ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ِ
ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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)ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل ّ
ﻣﺪ ِت اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آن
را ﺑﭙﺬﯾﺮد و ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ »ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﯿﺎر« ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﺣﻀﻮر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻏﯿﺎب ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ داد ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ
ﻓﺴﺦ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻓﻘﻂ در ﺣﻀﻮر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهای را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ وی »ﻧﺎﻧﻮا« ﯾﺎ »ﮐﺎﺗﺐ«
)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪار ،اﯾﻦ ﺑﺮده را ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﯿﺰی ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪو
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪار ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮده را ﺑﻪ ﮐﻞ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮده را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ّ
آن ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻮد؛ و ﺻﺎﺣﺐ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر« از
ِ
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ّ
ﻣﺪت اﺧﺘﯿﺎر ،از دﻧﯿﺎ
رﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
وارﺛﺎن ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ
ِ
ج :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﺑﯿﻦ ﺳﻪ روز ّ
ﻣﺪت اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،اﺧﺘﯿﺎر وی
ِ
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ وارﺛﺎن وی اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ؛ ]و ﺑﺎ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ[ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .١
ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ )ﺧﯿﺎر دﯾﺪن ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻣﺎل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار(

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﭘﯿﺶ از دﯾﺪن آن ﺧﺮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای
درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ج :ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﭘﯿﺶ از ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدن آن ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاش

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻴﺎر ﴍط« ﺑﺎ وﻓﺎت ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ...
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« )در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت( ﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎ ﻣﺮگ )ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﺑﺎﻃﻞ

ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮده اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه اﯾﻦ ﻣﺮده ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه .و از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎ ،ﺧﯿﺎر
ﺷﺮط ﺑﻪ ﺳﺎن ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﺧﺘﯿﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :اراده و ﻣﺸ ﹼﻴﺖ«؛ و

ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ »اراده و ﻣﺸ ﹼﻴﺖ« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد. ...

١٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد ،در آن
ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ّرد ﮐﻨﺪ .١
ّ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد
س :آﯾﺎ در »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« )ﺧﯿﺎر دﯾﺪن ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار(،
دارد؟
ّ
ج :در »ﺧﯿﺎر دﯾﺪن ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار« ،وﻗﺖ ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﭘﺲ ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻃﻞﮐﻨﻨﺪهھﺎی »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« ُر خ ﻧﺪھﺪ ،ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ از ﺧﺮﯾﺪار ﺳﺎﻗﻂ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺎﻃﻞﮐﻨﻨﺪهی »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« ﻋﺒﺎرت از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »رﺿﺎﯾﺖ«
)ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه( ﺑﺎﺷﺪ .١
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﭘﯿﺶ از دﯾﺪن آن ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ھﯿﭻ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار )ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﺗﻮدهی ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ
ﻟﺒﺎس ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﯿﺰ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺳﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ،آﯾﺎ ھﻤﯿﻦ
ِ
ِ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن در ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺮار دادن »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻘﺶ دارد؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،دﯾﮕﺮ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار )ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﻨﺰل( ،ﺣﯿﺎط ﻣﻨﺰل را دﯾﺪ وﻟﯽ
اﺗﺎقھﺎی آن ﻣﻨﺰل را ﻧﺪﯾﺪ ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﻧﯽ )ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ( ﻣﻌﺘﺒﺮ
اﺳﺖ؟
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺘﻮن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﻧﯽ )ﺑﺮای
ج :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﭼﻪ
ِ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻮن ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﻧﯽ را
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ( ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﮐﻪ
ِ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎزل و اﺗﺎقھﺎی ﺷﮫﺮ ﮐﻮﻓﻪ
ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻗﻮل
ِ
 -١در ﮐﺘﺎب »دراﳌﺨﺘﺎر« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﭘﺲ از دﯾﺪن
ﮐﺎﻻ آن را ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ از دﯾﺪن ﮐﺎﻻ ،ﺑﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از
دﯾﺪن ﮐﺎﻻ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای از اﺻﻞ ﺧﻮد درﺳﺖ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

١٧

اﻣﺎم زﻓﺮ  /اﺳﺖ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدن داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪھﺎ و ﻣﻨﺎزل ،ﺿﺮوری و
ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ و ﯾﮑﺴﺎن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .٢
س :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪ،
ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻖ »اﺧﺘﯿﺎر رؤﯾﺖ« وﺟﻮد دارد.
س) :ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ» ،ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« وﺟﻮد دارد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ( ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؟
ج :ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ،ﺑﻮﺋﯿﺪن و ﭼﺸﯿﺪن ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ »ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن«
ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن« ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
»ﺑﻮﯾﯿﺪن« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻮﺋﯿﺪن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن« ﻣﯽﺷﻮد .و
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﯿﺪن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪّ ،ﻗﻮهی ذاﺋﻘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ارادهی ﺧﺮﯾﺪن زﻣﯿﻨﯽ را داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ؟
ج :در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪن زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﺑﺮای ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺑﺮای
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻃﻼع از زﻣﯿﻦ ،راھﯽ ﺟﺰ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و ھﺮ ﮔﺎه ّ
)ﮐﻤﯿﺖ و ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ( زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدد و او ﻧﯿﺰ
ﺑﺪان راﺿﯽ ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﻣﺎل دﯾﮕﺮی را ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎن او )ﺑﻪ ﮐﺴﯽ( ﻓﺮوﺧﺖ ،در اﯾﻦ
 -١ر.ک :ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ،و ّدر اﻟﻤﺨﺘﺎر ﺑﻪ ھﻤﺮاه ّرد اﻟﻤﺤﺘﺎر.
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم زﻓﺮ ،ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪھﺎ وارد

ﺷﻮد؛ و ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺟﻮاب ﮐﺘﺎب ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺮدم
در )ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش( ﻣﻨﺎزل ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﺧﺎﻧﻪھﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺮوزه داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺣﺘﻤﯽ و ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪھﺎ
ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد؛ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﻇﺎھﺮ ﻣﻨﺎزل ،از داﺧﻞ آنھﺎ ﭼﯿﺰی داﻧﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۳۲/۶ﮔﻮﯾﺪ :در ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﲔ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻗﻮل
اﻣﺎم زﻓﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

١٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮوش
ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را اﺟﺎزه دھﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺎل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﱢ
ﺣﻖ اﺟﺎزهی ﻓﺮوش ﻣﺎﻟﺶ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .١
ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎل و
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،در ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دو ﻟﺒﺎس را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻟﺒﺎس را دﯾﺪه اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻟﺒﺎس ّ
دوﻣﯽ را دﯾﺪ ،آﯾﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ دوی آنھﺎ را ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ھﺮ دو ﻟﺒﺎس را ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ،و ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ّ
ﻣﺪﺗﯽ ،آن را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی ،ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ وﺟﻮد دارد؟
ً
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ و ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ آن را دﯾﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺮاﯾﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪن اﺟﺎزهی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﻪ

ﻓﺮوش ،ﭼﮫﺎر ﺷﺮط وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺧﺮﯾﺪار ،ﻣﺎﻟﮏ و ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ .و
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺷﺮط ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺎل اﺟﺎزه داد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« در اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ :و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،اﺟﺎزهی ﻓﺮوش را ﻧﺪاد و
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﭘﯿﺶ از اﺟﺎزهی ﻓﺮوش ،وﻓﺎت ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد و اﺟﺎزهی
ﻓﺮوش ﺑﻪ وارﺛﺎن وی ﻧﯿﺰ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ّ
و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت» :ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻖ اﺟﺎزهی ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ« ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎل و
ّ
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺎزهی وی درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺻﻞ
ھﻤﺎن ﺑﻘﺎی ﮐﺎﻻ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ّ
وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮد و ﺑﻘﺎی ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آ ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ ،اﺟﺎزهاش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در
ﮐﻪ از
اﺟﺎزهی ﻓﺮوش ،ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد و اﺟﺎزه ﻧﯿﺰ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ّ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ »ﻓﺮوش ﻓﻀﻮﻟﯽ« دارد و ﭼﻮن ﻗﺪوری اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ
ذﮐﺮ ﮐﺮد ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ّ
ﺗﺄﺳﯽ از وی ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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ﮐﻪ آن را از ﺷﮑﻞ و ھﯿﺄت اﺻﻠﯽاش ّ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻓﻮت ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر رؤﯾﺖ دارد؛ آﯾﺎ ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺲ از
ﻣﺮگ وی ﺑﻪ وارﺛﺎن او اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و اﺧﺘﯿﺎر وی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ وارﺛﺎن
وی اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ.
ّ
ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ )ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﯿﺐ در ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﯿﺐ آن ﮐﺎﻻ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ و
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ از ﻗﺒﻞ ،در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
آﯾﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﯾﺎ در ھﻨﮕﺎم ﻗﺒﺾ ﮐﺎﻻ ،ﻋﯿﺐ آن را
ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﺧﺮﯾﺪار ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد.
س] :در ﺻﻮرت ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ[ ،آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﻧﺰد
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﻪ دارد و ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﯿﺐ را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟
ّ
ج :ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد )ﺑﻠﮑﻪ وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ،ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد(.
س :در اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻻ ،ﭼﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ )در »ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ«( ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟
ج :ھﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻋﺮف ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در اﺻﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ،ﻧﻘﺼﺎن ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﯿﺐھﺎ و ﻧﻘﺺھﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آنھﺎ ،ﺧﺮﯾﺪار
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؟
ج :ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﯿﺐھﺎ و ﻧﻘﺺھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﮔﺮﯾﺰ ﭘﺎ ﺑﻮدن ﺑﺮده.
 -۲ادرار ﻧﻤﻮدن ﺑﺮده در ﺑﺴﺘﺮ و رﺧﺘﺨﻮاب.
 -۳ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻋﯿﺐ ﻣﺤﺴﻮب

٢٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ  ،١دﯾﮕﺮ ﻋﯿﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۴ﺑﻮی ﺑﺪ دھﺎن و ﺑﻮی ﺑﺪ زﯾﺮ ﺑﻐﻞ در ّ
ﺣﻖ ﮐﻨﯿﺰ ﻋﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﻮی ﺑﺪ دھﺎن و
زﯾﺮ ﺑﻐﻞ در ﺣﻖ ﺑﺮدهھﺎی ﭘﺴﺮ ﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻮی ﺑﺪ دھﺎن
و زﯾﺮ ﺑﻐﻞ آنھﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮض و درد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻋﯿﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐھﺎ در ﻧﺰد

ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺑﺮده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺷﺖ ،و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮐﻮﭼﮑﯽاش در
ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮده را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا
اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ،ھﻤﺎن ﻋﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ
ﻋﯿﺐھﺎ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺑﺮده در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮده را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّرد ﻧﮑﻨﺪ؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻋﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺒﺎب
اﯾﻦ ﻋﯿﺐھﺎ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ و ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮده ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ادرار ﮐﺮدن ﺑﺮده در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﻣﺜﺎﻧﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﻣﺮاض
دروﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﺑﺮده در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺑﺎزی اﺳﺖ و
دزدی ﮐﺮدن ﺑﺮده در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ و ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ و ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدن ﺑﺮده در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﻃﯿﻨﺘﯽ و ﺧﺒﺎﺛﺖ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﺮاد از »ﺻﻐﯿﺮ« )ﺑﺮدهی ﮐﻮﭼﮏ( ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮار ﮐﺮد ،ﺑﺪو »ﺑﺮدهی ﻓﺮاری« ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪو »ﺑﺮدهی ﮔﻤﺸﺪه« اﻃﻼق
ﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۴۳/۶ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮده در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه در

رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮﯾﺶ ادرار ﻣﯽﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ ﻧﯿﺰ در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار ادرار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در اﯾـﻦ
ﺻـﻮرت ﺧﺮﯾـﺪار او را ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّرد ﻧﮑﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ادرار ﻣﯽﮐﺮد ﯾﺎ در ﺳﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻻ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ادرار ﻣﯽﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮده را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ّرد ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۴۴/۶درﺑﺎرهی ﺳﺮﻗﺖ و دزدی ﮐﺮدن ﺑﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮده ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ

ﺗﺎ در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار ،ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺎدت ﺑﺪھﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮ
ﮔﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻢ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ھﻢ در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار در ﮐﻮﭼﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﭘﺮداﺧﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ دزدی ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ و
ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار دﺳﺖ ﺑﻪ دزدی زد در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّرد
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺳﺮﻗﺖ ﮐﺮدن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﺗﻮﺟﮫﯽ و ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری اﺳﺖ و در ﺳﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺪﻃﯿﻨﺘﯽ و ﺧﺒﺎﺛﺖ دروﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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 -۵زاﻧﯽ ﺑﻮدن ﮐﻨﯿﺰ.
» -۶وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ« ﺑﻮدن ﮐﻨﯿﺰ ،ﻋﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮده ﻋﯿﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار ،در ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و از ﻗﺒﻞ
ﻧﯿﺰ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﯿﺐ دﯾﮕﺮی در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺧﺮﯾﺪار ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ آن را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آن  -ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ  -راﺿﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﺎرﭼﻪای را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد و آن را ﺑﺮﯾﺪ و دوﺧﺖ ﯾﺎ رﻧﮓ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ
آردی را ﺧﺮﯾﺪ و آن را ﺑﺎ روﻏﻦ درآﻣﯿﺨﺖ؛ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻃﻼع
ﯾﺎﻓﺖ و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ از ﻗﺒﻞ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻘﺼﺎن ﻋﯿﺐ را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﻖ
را ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻋﯿﻦ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮدهای را ﺧﺮﯾﺪ و وی را آزاد ﺳﺎﺧﺖ؛ ﯾﺎ در ﻧﺰد وی ،ﺑﺮده ﻓﻮت ﻧﻤﻮد؛
و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﺑﺮده ﭘﯽ ﺑﺮد و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﺐ از ﻗﺒﻞ در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻮده
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻘﺼﺎن ﻋﯿﺐ را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮده را
ّ
ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ّرد ﮐﺮدن و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار )ﺑﺮدهای را ﺧﺮﯾﺪ و( او را ﮐﺸﺖ؛ ﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺟﻨﺲ
ﻃﻌﺎم ﺑﻮد و آن را ﺧﻮرد؛ ﺳﭙﺲ از ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ در ﺑﺮده ﯾﺎ ﻃﻌﺎم اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد
ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻗﺒﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺼﺎن ﻋﯿﺐ را ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﺪ و ﻧﻘﺼﺎن ﻋﯿﺐ را از وی ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺼﺎن ﻋﯿﺐ را از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهای را ]ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ[ ﻓﺮوﺧﺖ؛ و ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ آن

٢٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﺧﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮدهی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻋﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار اول
ّرد ﮐﺮده ﺷﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪار اول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮده را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی اول
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ّ
دوم )ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار اول ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺑﺮدهی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهاش ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮدهی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺪون ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮده را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی اول ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮدهای را ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ّ
ﻣﺒﺮا و ﭘﺎک از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻋﯿﺐ در اﯾﻦ ﺑﺮده ھﺴﺘﻢ«؛ ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮ ﻋﯿﺒﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮده اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،آﯾﺎ
ﻣﻌﯿﻮب ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ
ِ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺐ آن ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﺮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻋﯿﻮب ﺑﺮده را ﻧﺎم ﻧﺒﺮده و آنھﺎ را ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮﻧﺸﻤﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﮐﺮ:
ّ
ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻓﺮﯾﺐ و ﺣﻘﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ )در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( و ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺘﻦ ﻋﯿﺐ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ) ،در اﺳﻼم( ﺣﺮام اﺳﺖ .١

١
ﻣﺮ ﻋﻠﯽ ﹸﺻﱪة ﻃﻌﺎم
 -اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ان رﺳﻮل اﷲ ج ﹼ

ﻓﺎدﺧﻞ ﻳﺪه ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎﻟﺖ اﺻﺎﺑﻌﻪ ﺑﻠﻼﹰ ،ﻓﻘﺎل :ﻣﺎ ﻫﺬا ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻌﺎم؟ ﻗﺎل :اﺻﺎﺑﺘﻪ اﻟﺴﻤـﺎء ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! ﻗﺎل:

اﻓﻼ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻓﻮق اﻟﻄﻌﺎم ﺣﺘﯽ ﻳﺮاه اﻟﻨﺎس؛ ﻣﻦ ﻏ ﹼﹶﺶ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻨﹼﯽ«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﮐﻨﺎر ﺗﻮدهای ﮔﻨﺪم ﻋﺒﻮر

ﮐﺮد و دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را داﺧﻞ ﮔﻨﺪم ﻓﺮو ﺑﺮد و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺲ ﺑﻮدن ﮔﻨﺪمھﺎ( ﺧﯿﺲ
ﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ای ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﮔﻨﺪم! اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا !
ﺑﺎران ﺑﺪان رﺳﯿﺪه اﺳﺖ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﮔﻨﺪمھﺎی ﺧﯿﺲ را ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺬاﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﻣﺮدم آن را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﮐﻨﺪ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از واﺛﻠﺔ ﺑﻦ اﺳﻘﻊ س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺑﺎع ﻋﻴﺒﺎ ﱂ ﻳﻨﺒﻪ ﱂ ﻳﺰل ﻓﯽ ﻣﻘﺖ اﷲ او )ﻗﺎل (:ﻟـﻢ ﺗﺰل اﻟـﻤﻼﺋﻜﺔ ﺗﻠﻌﻨﻪ«؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ

را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ و وی را از ﻋﯿﺐ آن ﮐﺎﻻ ،ﻣﻄﻠﻊ و آ ﮔﺎه ﻧﮕﺮداﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻟﻌﻨﺖ ﻧﺜﺎر وی ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد«.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٢٣

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎی »ﻓﺎﺳﺪ«» ،ﺑﺎﻃﻞ« و »ﻣﮑﺮوه«

س :اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم »ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش« را از ﻟﺤﺎظ ّ
ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ و ﻓﺴﺎد و ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
١
ج» :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش« ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۷۵/۶ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻢاﻧﺪ :ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ و
ﻣﮑﺮوه ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ) .ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ؛ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در
ّ
ﻣﺸﺮوﻋﯿ ِﺖ »اﺻﻞ«
»اﺻﻞ« ﺧﻮد ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ در »وﺻﻒ« ﺧﻮد ﻣﺸﺮوع ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﻣﺮاد از
ّ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ ﻣﺎﻟﯽ ،دارای ارزش و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻮاز و ﺻﺤﺖ
ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ ّ
ﺻﺤﺖ آن ﻣﯽﺷﻮد(.
و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺑﺎﻃﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ و وﺻﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺮوع ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﻓﺎدهی
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺧﻮاه ﮐﺎﻻ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ »ﻣﻜﺮوه« :از ﻟﺤﺎظ
ﻟﻐﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﳏﺒﻮب« )ﭼﯿﺰ ﻧﯿﮏ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﺻﻄﻼح :ﻋﺒﺎرت از آن ﭼﯿﺰی

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ھﻨﮕﺎم
اذان ﺟﻤﻌﻪ؛ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻨﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﮑﺮوه را در ﺗﺤﺖ
ّ
ﻋﻨﻮان »ﻓﺎﺳﺪ« داﺧﻞ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻔﮫﻮم »ﻓﺎﺳﺪ« ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ھﺮ آن ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ ﺳﻪ )ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﮑﺮوه( ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
و »ﻓﺴﺎد« ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ آن  -ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﯾﮑﯽ از

آن اﺳﺒﺎب ،ﺟﮫﺎﻟﺖ در ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪار و
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﺮدد؛ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﺒﺎب ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪن از ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار
اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﺿﺮر و زﯾﺎن؛ و ﺳﺒﺐ دﯾﮕﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺑﯿﻊ ﻏﺮر )ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ د رآن
ﺟﮫﺎﻟﺖ ﺑﻮده و ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻧﺎﺑﻮدی و ﯾﺎ ﻗﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ(؛ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺳﺒﺎب ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ،
ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﺎرج از داﯾﺮهی ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ؛ و ﺳﺒﺐ دﯾﮕﺮ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ
ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ارزش ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﺟﺎﻳﺰ«  -ﮐﻪ از آن در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﮫﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  -ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻧﺎﻓﺬ ﻻزم؛ ﻧﺎﻓﺬ

ﻏﯿﺮﻻزم؛ و ﻣﻮﻗﻮف» .ﻧﺎﻓﺬ ﻻزم« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ و وﺻﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ ﻏﯿﺮ،
ِ
ّ
ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺰ در آن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و »ﻧﺎﻓﺬ ﻏﲑ ﻻزم« :ﻋﺒﺎرت
ّ
اﺳﺖ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در آن ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
و »ﻣﻮﻗﻮف« :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ در
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺣﻖ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

٢٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

 -۱ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺻﺤﯿﺢ :و ﻋﺒﺎرت از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در »اﺻﻞ« و »وﺻﻒ« ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﮔﺮ از ﻣﻮاﻧﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ،ﻋﺎری ﺑﺎﺷﺪ،
اﻓﺎدهی ﺣﮑﻢ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد.
 -۲ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺑﺎﻃﻞ :و ﻋﺒﺎرت از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در »اﺻﻞ« ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺸﺮوع
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻃﺮﯾﻖ ،اﻓﺎدهی ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ :و ﻋﺒﺎرت از ﻣﻌﺎ ﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در »اﺻﻞ« ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ »وﺻﻒ« ﻣﺸﺮوع ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻ را در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای
ﻗﺒﺾ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت اﻓﺎدهی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﻓﻘﮫﯽ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻢ »ﻓﺎﺳﺪ« را ﺑﺮای »ﺑﺎﻃﻞ« ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .١
 -۴ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﻮﻗﻮف :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺎل دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻣﺸﺮوط و ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ« اﻓﺎدهی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،اﺟﺎزهی ﻓﺮوش آن را ﺑﺪھﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد و در
ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای »ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ« و ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ آن
س :ﺻﻮرت » َﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ« را ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟

ج :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﻮض )ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﻮل( ،ﯾﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ؛
ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو و ﯾﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻓﺮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ و ﻣﺜﺎلھﺎی » َﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎ و ﻣﺜﺎلھﺎی » َﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ« ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﻌﺪوم و ﻧﺎﻣﻮﺟﻮد.
 -۲ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻮن ﺟﺎری و روان؛
ﻣﺮدار ) ٢ھﻤﭽﻮن ﺣﯿﻮان ﺧﻔﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺮت ﮔﺸﺘﻪ ،ﺷﺎخزده ،درﻧﺪه ﺧﻮرﻧﺪه ،ذﺑﺢ
ﺷﺮﻋﯽ ﻧﺸﺪه(؛ ﻓﺮوش ﺷﺨﺺ آزاد؛ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ )آﻧﭽﻪ در ﺻﻠﺐ ﺷﺘﺮان اﺳﺖ(؛
 -١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺑﯽ را ﺑﺮای »ﺑﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪ« ﺑﺴﺘﻪ و در ﺗﺤﺖ آن »ﺑﻴﻊ ﺑﺎﻃﻞ« را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده ،ﻣﺎھﯽ و ﻣﻠﺦ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢از ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ِ

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٢٥

ﻣﻼﻗﯿﺢ )آﻧﭽﻪ در ﺷﮑﻢ ﺷﺘﺮان اﺳﺖ(؛ » َﺣﻤﻞ« ) ١ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر
اﺳﺖ( و » ِﻧﺘﺎج« )ﺑﭽﻪای از ﺷﺘﺮ ﺑﺰاﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪی آن ﺷﺘﺮ آﺑﺴﺘﻦ ﮔﺮدد(.
ً
 -۳ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در وﻗﺖ ذﺑﺢ ،ﻋﻤﺪا ﺑﺮ او »ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده ﭘﯿﺶ از دﺑﺎﻏﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺮاﯾﯽ.
 -۴ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ِ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺮده.
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺑﻪ ھﻤﺮاه
 -۵ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ِ
ِ
 -۶ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ آن ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۷ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮی ﺧﻮک ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻧﺠﺲ ﺑﻮدن آن ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۸ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﺮ آن ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .٢
 -۹ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
َ
» َﺳﻠﻢ«  ٣ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۰ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎھﯽ در آب ﮐﻪ ھﻨﻮز ﺻﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 -۱۱ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ھﻮا.
 -۱۲ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﯿﺮ در ﭘﺴﺘﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت.
 » -١ﹶﲪﻞ« ]ﺑﻪ ﺳﮑﻮن ﻣﯿﻢ[ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر اﺳﺖ« .و »ﻧﹺﺘﺎج« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از :ﺑﭽﻪی ﺑﭽﻪی ﺷﺘﺮان .و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ھﺮ دوی آنھﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
در ﻣﺼﻨﹼﻒ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش »ﻣﻀﺎﻣﲔ«،

»ﻣﻼﻗﻴﺢ« و »ﺣﺒﻞ اﳊﺒﻠﺔ« ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و »ﻣﻀﺎﻣﲔ« ﺟﻤﻊ »ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ :آن ﭼﻪ ﮐﻪ

در ﺻﻠﺐ ﺷﺘﺮان ﺑﺎﺷﺪ .و »ﻣﻼﻗﻴﺢ« ﺟﻤﻊ »ﻣﻠﻘﻮح« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ :آنﭼﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﺷﺘﺮان ﺑﺎﺷﺪ؛ و

ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .و »ﺣﺒﻞ اﳊﺒﻠﺔ« ھﻤﺎن ﺑﭽﻪی ﺑﭽﻪی ﺷﺘﺮ

اﺳﺖ) .ﺣﺒﻞ اﳊﺒﻠﺔ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺘﺮی ﺑﺰاﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﭽﻪی آن ﺷﺘﺮ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﻮد( .و در

ﮐﺘﺎب »اﻟﴪاج اﻟﻮﻫﺎج« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺪون ﻣﺎدرش ،ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻣﺎدر ﺑﺪون ﺟﻨﯿﻨﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ َﺣﻤﻞ را ﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﯿﺶ از ﺟﺪا ﺷﺪن ،ﺣﻤﻞ
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ (۸۰/۶

 -٢در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎک ﺑﺮ ﮐﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﺮﮔﯿﻦ،
ﺗﭙﺎﻟﻪ و ﭘﺸﮑﻞ .در ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺮﮔﯿﻦ و ﺗﭙﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺧﺎک
ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدد ھﻤﯿﻦ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺎک ﺑﺎ ﺳﺮﮔﯿﻦ و ﺗﭙﺎﻟﻪ ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دراﻟﻤﺨﺘﺎر(.

 -٣اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮫﻮم »ﺳﻠﻢ« ،در ﺑﺎب ﺧﻮدش آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ.

٢٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

 -۱۳ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺮوارﯾﺪ در ﺻﺪف.
 -۱۴ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان در ﭘﺸﺖ آنھﺎ.
 -۱۵ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺷﺮاب و ﺧﻮک.
 -۱۶ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮده ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺷﺨﺺ آزاد.
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻋﻠﻒ در ﭼﺮاﮔﺎه و ﻋﻠﻔﺰار .١
-۱۷
ُّ
س :اﮔﺮ ّ
ﺳﯿﺪ و آﻗﺎ» ،ام وﻟﺪ« )ﮐﻨﯿﺰﮐﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻻﯾﺶ آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه و دارای ﻓﺮزﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ( ،ﯾﺎ » ُﻣ ّ
ﺪﺑﺮ« )ﺑﺮدهای ﮐﻪ آزادیاش واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ّ
ﺳﯿﺪش ﺑﺎﺷﺪ( و ﯾﺎ »ﻣﮑﺎﺗﺐ«
)ﺑﺮدهای ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آزادی ﺧﻮﯾﺶ را ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ آن ﻗﯿﻤﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ،
آزاد ﺷﻮد( را ﻓﺮوﺧﺖ؛ ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
٢
ج :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ِ
 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﺟﺎرهی ﻋﻠﻒ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻓﺮوش ﻋﻠﻒ ﺑﺪان
ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻒ در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم در آن ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ؛ در
ِ
ﮐﺘﺎب »در اﻟـﻤﺨﺘﺎر« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻒ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی آن را ﺑﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ و آﺑﯿﺎری ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﻓﺮوش آن درﺳﺖ اﺳﺖ .و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺸﯿﻦ) :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﻋﻠﻒھﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮاﻇﺒﺖ و آﺑﯿﺎری ﺑﺮوﯾﺎﻧﺪ

در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن درﺳﺖ اﺳﺖ( ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻣﺎﻟﮏ آن ﻋﻠﻒھﺎ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ،اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺪوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﺷﺘﺮاک در ﻋﻠﻒ ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ّ
ﺗﺼﺮف درآوردن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد و از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آﺑﯿﺎریّ ،
ﺗﺼﺮف و ﺣﯿﺎزت ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻠﻔﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﻓﺮدی آﺑﯿﺎری و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ،درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻪ ﺟﻮاز
داد و ﺳﺘﺪ ﻋﻠﻔﯽ ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای روﯾﺎﻧﺪن ﻋﻠﻒ آﻣﺎده ﮐﺮده و در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آن را آﺑﯿﺎری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺷﮫﯿﺪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل را اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۷۸/۶ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻓﺮوش » ﹸا ﹼم وﻟﺪ« و »ﻣﺪﺑﺮ« در ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ«
ُ
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﺪاﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ) :ﻓﺮوش ا ّم وﻟﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛( زﯾﺮا وی
ﻣﺴﺘﺤﻖ آزاد ﺷﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﻋﺘﻘﻬﺎ وﻟﺪﻫﺎ«؛ »ﻓﺮزﻧﺪش او را آزاد

ﮐﺮده اﺳﺖ« .و در ﺣﻖ »ﻣﺪ ﹼﺑﺮ« ﻧﯿﺰ اﺳﺒﺎب آزادی وی ﻓﺮاھﻢ و ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺲ از ﻣﺮگ
اھﻠﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .و »ﻣﻜﺎﺗﺐ« ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﻖ آزادیای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻖ ّ
)ارﺑﺎﺑﺶ(ّ ،
ﺳﯿﺪش

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٢٧

س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺗﻮر ﻣﺎھﯽﮔﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ درﯾﺎ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ» :ھﺮ
ﺻﯿﺪی ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﻮر اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ ﻓﻼن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎل ﺗﻮ«؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ
اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺷﮑﺎر
ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در اﺧﺘﯿﺎر و ّ
ﺗﺼﺮف وی ﻧﺒﻮده اﺳﺖ) .و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی آن ﭼﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ(.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮده را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ّ
ﻣﺪﺑﺮ ،ﯾﺎ ﺑﺮدهی ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﺑﺮدهی ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻘﻂ در ھﻤﺎن ﺑﺮدهای درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر و ّ
ﺗﺼﺮف
ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺼﻪی وی از
آن ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ّ
ﻣﺪﺑﺮ و ﺑﺮدهی ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
سَ » :ﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ« ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺣﮑﻢ َﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺧﺮﯾﺪار ،ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در َﺑﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ ،در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﻻزﻣﯽ و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﯾﻦھﺎّ ،
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺗﻤﺎم اﯾﻦھﺎ
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﻣﻜﺎﺗﺐ« ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد دو ﻗﻮل ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ آن ،ﺟﻮاز اﺳﺖ.

و ﻣﺮاد از »ﻣﺪ ﹼﺑﺮ« در اﯾﻦ ﺟﺎ» ،ﻣﺪ ﹼﺑﺮ ﻣﻄﻠﻖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ »ﻣﺪ ﹼﺑﺮ ﻣﻘ ﹼﻴﺪ«؛ زﯾﺮا ﻓﺮوش » ّ
ﻣﺪﺑﺮ ّ
ﻣﻘﯿﺪ« ﺟﺎﯾﺰ

اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﮑﺎﺗﺐ را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺘﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮﯾﺶ اﺟﺎزه داد،
در آن ﺻﻮرت ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻓﺮوش وی ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
ﻓﻘﮫﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .در ﮐﺘﺎب »اﳋﺎﻧﻴﺔ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و »ﻣﺪﺑﺮ ﻣﻄﻠﻖ« :ﺑﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﯽ و ّ
ﺳﯿﺪ وی ﺑﺪو ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺗﻮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﻦ آزادی« .و
»ﻣﺪ ﹼﺑﺮ ﻣﻘ ﹼﻴﺪ« :ﺑﻪ ﺑﺮدهای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﻟﯽ و ّ
ﺳﯿﺪش ﺑﺪو ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺳﻔﺮ

ﺧﻮد ﻓﻮت ﮐﺮدم ،ﺗﻮ آزادی« .ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ وﻓﺎت ﮐﺮدم ﺗﻮ آزادی«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

َ
ﻣﺜﺎلﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای »ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ« و ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ آن
س :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺜﺎلھﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی » َﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ« را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟

ج :ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺜﺎلھﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی َﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﻣﺰاﺑﻨﻪ«) .ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وزن ﯾﺎ ﺷﻤﺎرهی آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ وزن و ﺷﻤﺎرهاش ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺧﺮﻣﺎی ﺗﺮ ﺑﺮ درﺧﺖ ﺑﻪ
ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻦ(.
 -۲ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﻣﻼﻣﺴﻪ«) .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮی را در ﺷﺐ ﯾﺎ روز ﺑﺎ
دﺳﺘﺶ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد اﯾﻦ ﻟﻤﺲ را
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار دھﺪ(.
 -۳ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﻣﻨﺎﺑﺬه«) .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻟﺒﺎس ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ و رﺿﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺎن
ﺑﺎﺷﺪ(.
َ
 -۴ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻨﮓ) .درﺑﺎرهی ﺑﯿﻊ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ،ﺳﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ وﺟﻮد دارد:
 (۱ﺷﺨﺺ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺳﻨﮕﯽ را ﻣﯽاﻧﺪازم ،ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،آن
ﻟﺒﺎس را ﻓﺮوﺧﺘﻢ .ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را از اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﻓﺘﺎدن اﯾﻦ ﺳﻨﮓ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ.
 (۲ﺷﺨﺺ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺎوﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺳﻨﮓ را ﻣﯽاﻧﺪازم ،اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را داری.
 (۳ﺧﻮد اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻨﮓ را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس
زدم ،ﺑﻪ ﻓﻼن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ( .١

 -١ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﻣﺰاﺑﻨﻪ« :ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎرس ﺑﺮ درﺧﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎی رﺳﯿﺪه و
ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ )ﮐﻪ وزن و ﺷﻤﺎرهاش ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﮕﻮر
ﺑﺮ درﺧﺖ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﻣﻼﻣﺴﻪ« :ﻋﺒﺎرت از
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮی را ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در وﻗﺖ
دﯾﺪن ﮐﺎﻻ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﻟﻤﺲ آن را ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ .و ﻟﻤﺲ
ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﯿﭻ
ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ھﺮ ﮐﺪام از ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار ﻟﺒﺎس را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ واﺟﺐ ﮔﺮدد و ﺑﺮای وی اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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 -۵ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﻨﯿﺰ ﯾﺎ ﭼﮫﺎر ﭘﺎ و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدن ﺣﻤﻞ آن .١
 -۶ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ذراع از ﻟﺒﺎس .٢
 -۷ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺗﻨﻪی درﺧﺖ از ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪ.
١
 -۸ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻟﺒﺎس از ﻣﯿﺎن دو ﻟﺒﺎس )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ( .

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و ﻋﻠﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪھﺎ ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ »ﺗﻌﻠﻴﻖ ﲤﻠﻴﮏ« اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ

اﮔﺮ ﮐﺎﻻ را ﻟﻤﺲ ﮐﺮد ،ﺧﺮﯾﺪ آن ﻻزم ﺷﺪه و اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﻣﻨﺎﺑﺬه« :ﻋﺒﺎرت از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﻮی دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازد و ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ،اﯾﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﯿﻦ
ّ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪھﺎﯾﯽ در روزﮔﺎر

و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻨﮓ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺷﺨﺺ ،ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﻪ

ﺳﻮی آنھﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻟﺒﺎسھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ و دﯾﺪن
ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد و وی اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻧﺪارد؛ و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺗﻔﺎھﻢ و ﺗﻮاﻓﻖ
روی ﻗﯿﻤﺖ آن از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ
ّ
ﻏﯿﺮﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ّ
ّ
و ﻋﻠﺖ ﻧﮫﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﮫﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻ ،و ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهام ﺑﻪ ﻓﻼن ﻟﺒﺎس ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد ،آن را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮوﺧﺘﻢ؛ ﯾﺎ
آن را ﺑﺪان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻔﺮوش؛ ﯾﺎ آن ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﭘﺮﺗﺎب ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮدم ،آن ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﻗﯿﻤﺖ از ﺗﻮ ﺧﺮﯾﺪم» .اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ«) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از در اﻟﻤﺨﺘﺎر و ّرد اﻟﻤﺤﺘﺎر(.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪھﺎ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ] .ر.ک :ﻣﺸﮑﻮة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ ،ﺑﺎب »اﻟﻤﻨﮫﯽ ﻋﻨﮫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﯿﻮع«(.
 -١ر.ک» :ﻣﻨﺤﺔ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« )(۹۵/۶

 -٢در ﮐﺘﺎب »ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻻﺑﺼﺎر« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻓﺮوش ﯾﮏ ذراع از ﻟﺒﺎس ،ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻟﺒﺎس
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﳌﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ

ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮش
ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺿﺮر و آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﭼﻪی ﮐﺮﺑﺎس  -در اﯾﻦ ﺻﻮرت  -ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺪم
وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ  -ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و در ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ذراع از ﻟﺒﺎس را ﺑﺮش داد ،ﯾﺎ ﺗﻨﻪی درﺧﺖ را از ﻣﺤﻠﺶ ﺟﺪا ﮐﺮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

٣٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :آﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ »ﺷﺮوط« ﻧﯿﺰ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :آری؛ ﺷﺮﻃﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ و ﻣﺆﻟﻔﻪھﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ در آن ﺷﺮط ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺳﻮدی ﺑﺮای ﯾﮑﯽ
از ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺳﻮدی ﺑﺮای ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮف ﻣﺮدم ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺟﻮازی
در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ] .٢ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮوط ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﺧﺮﯾﺪ و
ِ
ﻓﺮوش ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ[.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮوﻃﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
ج :ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ،ﺑﺮدهای را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار او را آزاد ﺳﺎزد؛ ﯾﺎ او
 -١در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻣﻮرد ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺟﮫﺎﻟﺖ وﺟﻮد دارد؛ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺑﺮده را از ﻣﯿﺎن دو ﺑﺮده )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ( ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« ) (۸۳/۶اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۹۲/۶ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺷﺮوط ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر

ﻗﻄﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﺧﻮر ﻧﯿﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺎﺳﺪ
ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﮕﮫﺪاری
ﺷﻮد؛ و ﯾﺎ ﺷﺮطھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ آن .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮط ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ّ
ﺻﺤﺖ
آن ﺷﺮط در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ّ
در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮای ّرد آن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ،ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد؛ ﯾﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎﻻّ ،
ﻣﺪﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد.
و ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ »اﺧﺘﻴﺎر« ﻧﯿﺰ  -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﺎﺷﺪ  -ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺜﻞ

اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻌﻠﯿﻦ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط از ﮐﺴﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن را ﮐﻔﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ
ﺑﺮ آن ﺑﻨﺪ ﺑﮕﺬارد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ در آن ،ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ،ﮐﻔﯿﻞ و ﺿﺎﻣﻦ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﮐﻔﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻔﺎﻟﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﯾﺎ ﻏﺎﺋﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن وی ،و ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺪن از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻗﺒﻮل ﺑﮑﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت» :در آن ﺷﺮط ،ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺳﻮدی ﺑﺮای ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«؛ در
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،از ﺟﻨﺲ آدﻣﯽ )ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ( ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺟﻨﺲ آدﻣﯽ ﻧﺒﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﺳﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺒﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻧﺸﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از در اﻟﻤﺨﺘﺎر(.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٣١

را ّ
ﻣﺪﺑﺮ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎزد؛ و ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ]ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ[ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه
از او ﮐﺎر ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﮔﻤﺎرد.
 -۲ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ ]ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ[ ﺧﺮﯾﺪار او را
ُ
ﺑﺎردار )ا ّم وﻟﺪ( ﮐﻨﺪ.
 -۳ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد وی ]ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ[ ﺑﻪ
ّ
ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۴ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ آن ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪھﺪ.
 -۵ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻘﺪاری
ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت وام ﺑﺪھﺪ.
 -۶ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﭼﯿﺰی را
ﺑﺪو ھﺪﯾﻪ ﺑﺪھﺪ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮوط ،ﻓﺎﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ:
»ﻓﺮدی ﭘﺎرﭼﻪای را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط از ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺧﺮد ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن را ﺑﺮش دھﺪ و
ﺑﺪوزد و ﺑﻪ ﭘﯿﺮاھﻦ ﯾﺎ ﻗﺒﺎء ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﻧﻌﻠﯿﻨﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط از ﮐﺴﯽ ﺧﺮﯾﺪاری
١
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن را ﮐﻔﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻨﺪ ﺑﮕﺬارد«؟
ّ
ﻧﻈﺮﯾﻪ و اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺪوری ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ .و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ:
-١
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻌﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط ﮐﻔﺶ ﻧﻤﻮدن ﯾﺎ ﺑﻨﺪ ﮐﺮدن آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪی »ﺑﺤﺮ

اﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﯿﺎس ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﺴﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ،ﻣﻨﻔﻌﺖ

ﺧﺮﯾﺪار وﺟﻮد دارد و ﻋﻼوه از آن ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آن ﭼﻪ را
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﯾﺎدآور ﺷﺪه ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ »اﺳﺘﺤﺴﺎن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ را دارﻧﺪ .و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺶآﻓﺮﯾﻦ و ﺑﺤﺮانﺳﺎز
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺴﺌﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎس در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺮدم ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ اﺳﺘﻮار ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻗﯿﺎس ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ و ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺦ زدن ﮐﻔﺶ ﭼﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ھﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ در »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« آﻣﺪه اﺳﺖ(.

در ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﺰازﻳﺔ« ) (۹۵/۶ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﮐﻔﺸﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ.
ِ
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ داد و ﺳﺘﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺪت
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل را ﺗﺎ »ﻧﻮروز« ﯾﺎ »ﺟﺸﻦ ﻣﮫﺮﮔﺎن« )ﺟﺸﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰ اﯾﺮاﻧﯿﺎن( ،ﯾﺎ ﺗﺎ وﻗﺖ
»روزهی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن« ﯾﺎ »ﻓﻄﺮ ﯾﮫﻮدﯾﺎن« ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮد و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦھﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ .١
ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن را ﺑﺪوزد ﯾﺎ وﺻﻠﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺮف ﻣﺮدم ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ.
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺟﮫﺎﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل

درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺎﻟﺘﯽ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ درﮔﯿﺮی و اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ اﺳﺖ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﻮل در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ،ﺑﻪ ﻓﻄﺮ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﻘﺮر ﮔﺮدد ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز روزهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و
ّ
ﭼﻮن روزهی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﭼﻨﯿﻦ روزھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺟﮫﺎﻟﺘﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪت
ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل وﺟﻮد ﻧﺪارد.
و »ﻧﻮروز« ﺑﻪ روز اول ﺑﺮج »ﺣﻤﻞ« )ﻓﺮوردﯾﻦ( ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻓﺼﻞ ﺑﮫﺎر ﺳﺎل ﺷﻤﺴﯽ اﻃﻼق
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و »ﻣﮫﺮﮔﺎن« ﺑﻪ روز اول ﺑﺮج »ﻣﯿﺰان« )ﻣﮫﺮ( ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل
ﺷﻤﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺴﺮاج اﻟﻮھﺎج«(.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« در اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ :روزهی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻓﻄﺮ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه
ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ روزهی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن وﻗﺖ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺪارد وﻟﯽ ﻓﻄﺮﺷﺎن وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮﻣﯽ دارد؛ وﻟﯽ
ّ
ّ
ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ روزهی آنھﺎ وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ دارد وﻟﯽ ﻓﻄﺮﺷﺎن وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ
و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺪارد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﺧﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل آن را ﺗﺎ
روزهی ﯾﮫﻮدﯾﺎن ﻣﻘﺮر ﮐﺮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ھﻢ ﺣﮑﻤﺶ ﺗﻔﺎوت ﻧﺪارد.
و ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎرت »روزهی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻓﻄﺮ ﯾﮫﻮدﯾﺎن« ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ
روزهی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻓﻄﺮ آﻧﺎن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﻄﺮ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و روزهی آﻧﺎن ّ
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدد«؛ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(۹۶/۶) .
ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب »رد اﳌﺤﺘﺎر« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﻞ واژهی »ﻧﯿﺮوز«« ،ﻧﻮروز« ﺑﻮده ﮐﻪ ّ
ﻣﻌﺮب
ﺑﻪ »ﻧﯿﺮوز« ﺷﺪه اﺳﺖ .و در ﻣﻮرد ﻧﻮروز از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﺪن ﻧﻮروز ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻤﺮ س ﮔﻔﺖ » :ﹼ
ﻛﻞ ﻳﻮم

ﻧﻮروزﻧﺎ«...؛ »ھﺮ روز ﻣﺎ ﻧﻮروز اﺳﺖ« .و در ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﯽ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﮫﺮﺟﺎن«

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٣٣

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺪت ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل را ﺗﺎ ﻓﺼﻞ »درو« ﯾﺎ
ﻓﺼﻞ »ﺧﺮﻣﻦﮐﻮﺑﯽ« ،ﯾﺎ ﻓﺼﻞ »ﭼﯿﺪن ﻣﯿﻮه« ،ﯾﺎ وﻗﺖ »آﻣﺪن ﺣﺎﺟﯿﺎن از ﺣﺞ« ّ
ﻣﻘﺮر
ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
١
ج :در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ .
ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦھﺎی ﺑﺎﻻ را ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل در ﺑﯿﻦ
ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﮔﺎه ﭘﯿﺶ از ﺳﺮ رﺳﯿﺪ آنھﺎ ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦھﺎ را ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮداﻧﻨﺪ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ؟
س :آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﮓ ،ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ و ﺳﺎﯾﺮ
ِ
ج :آری؛ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻓﻘﻂ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ آن درﺳﺖ اﺳﺖ ٢؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ

)ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﯿﻢ و ﺳﮑﻮن ھﺎء = ﻣﮫﺮﮔﺎن( ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻋﺎم :ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ

اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ روز ﺷﺎﻧﺰدم ﻣﮫﺮ ﻣﺎه؛ و ﺧﺎص :ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از روز ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻢ ﻣﮫﺮﻣﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻗﻮل ﻋﻤﺮ س از ﻋﻠﯽ س ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﻄﯿﺐ ﺑﻐﺪادی در ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺪاد« )(۳۲۶/۱۳
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺮزﺑﺎن اﺑﻮﺛﺎﺑﺖ )ﭘﺪر ﺑﺰرگ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ( در ﻧﻮروز ﺑﺮای ﻋﻠﯽ س ﻓﺎﻟﻮدهای را
ﺑﻪ رﺳﻢ ھﺪﯾﻪ آورد .ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ» :ﻧﻮروزﻧﺎ ﹼ
ﻛﻞ ﻳﻮم«؛ »ھﺮ روز ﻣﺎ ﻧﻮروز اﺳﺖ« .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﺟﺸﻦ ﻣﮫﺮﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ س ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﻬﺮ ﺟﻮ ﻧﺎ ﹼ
ﻛﻞ ﻳﻮم«؛ »ھﺮ روز ﻣﺎ

ﻣﮫﺮﮔﺎن اﺳﺖ«.

 -١ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦھﺎ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦھﺎ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ
ّ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و وﻗﺖ آنھﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ )از اﯾﻦ رو ﺑﺎﻋﺚ درﮔﯿﺮی و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن
ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﮔﺮدد(..
 -٢اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ از
زﻣﺮهی ﺣﺸﺮات اﺳﺖ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮐﺮم اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ در آن ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد .و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﮐﺮم
اﺑﺮﯾﺸﻢ در ھﺮ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در ھﺮ ﺻﻮرت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮل
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« (۸۵/۶
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ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺪوی آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .١
سَ » :ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ« ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻓﺎﺳﺪ دﺳﺖ ﯾﺎزﻧﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ھﺮ
ﮐﺪام از دو ﻋﻮض ،ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ارزش ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( و ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺒﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ و ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺷﺪه و ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه
واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از اواﻣﺮ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣﻮزهھﺎی ﺷﺮﻋﯽ ،ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .٢
س] :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ[ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی
ﻓﺎﺳﺪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ و
ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ،ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺧﺖ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاش درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٣
 -١ﻓﺮوش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی )از ﻋﺴﻞ آنھﺎ( ﻧﮕﮫﺪاری و ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و در ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮوﺷﺸﺎن درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻃﺮ و اﻻغ ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﻗﺪوری ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻓﺮوش زﻧﺒﻮر
ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻠﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« (۸۴/۶
 -٢ﺑﺮ ھﺮ ﮐﺪام از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ ﮐﺎﻻ ،ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻗﺒﺾ ﮐﺎﻻ ،ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽاش در دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﻗﺮار دارد ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮود؛ زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ ،ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آن
واﺟﺐ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »در اﻟﻤﺨﺘﺎر«(
 -٣اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار ،ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را  -ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻓﺎﺳﺪ آن را ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  -ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻓﺮوﺷﻨﺪهاش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﻄﻌﯽ ﻓﺮوﺧﺖ؛ ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ھﺒﻪ و
ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮد و ﺑﺪو ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ( ،ﺑﺮده ﺑﻮد و آن را آزاد
ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﺻﺤﯿﺢ آن را وﻗﻒ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﺮد و از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ آن را
در ﮔﺮو ﮐﺴﯽ ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﯾﺎ آن را از زﻣﺮهی وﺻﺎﯾﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داد و ﭘﺲ از آن ﻓﻮت ﻧﻤﻮد؛ در
ّ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﺑﯿﻊ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺣﻖ ﺑﻨﺪه ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ِ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »در اﻟﻤﺨﺘﺎر«(
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س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻓﺎﺳﺪ ﺧﺮﯾﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی
ﻓﺎﺳﺪ ،ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮدی را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد؛ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد )ﮐﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی
ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮدی ﭘﺎک و ﻣﻄﺒﻮع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ آن را
ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

س» :ﻣﺰاﯾﺪه« ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟ )ﻣﺰاﯾﺪه :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﯿﺰی را در ﻣﻌﺮض ﻓﺮوش
ﮔﺬاردن ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺴﯽ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮانﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد(.
ج» :ﻣﺰاﯾﺪه« درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺟﺎم و ﮔﻠﯿﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .٢
س :در ﻣﺰاﯾﺪه ،آﯾﺎ ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ج :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ وی ﻻزم و ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻓﺮوش و ﻋﺪم
ﻓﺮوش آن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ِاﺟﺒﺎر و ِاﻟﺰاﻣﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
س :ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )اھﻞ ّ
ذﻣﻪ(  ،١آﯾﺎ ﺑﺮ آنھﺎ

 -١اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ ،ﺳﻮدی را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد ،اﯾﻦ ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎﮐﯿﺰه و
ﺣﻼل اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار در ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ( ﻓﺎﯾﺪهای را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد،
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺎک و ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺎﯾﺪهی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ«(.
 -٢اﻧﺲ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﺪ و از اﯾﺸﺎن ﭼﯿﺰی را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ج
ﺑﺪو ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آﯾﺎ در ﺧﺎﻧﻪات ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟ او ﮔﻔﺖ :آری؛ در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﮔﻠﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﻢ و ﺑﺨﺸﯽ از آن را در ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
و در ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎ ﮐﺎﺳﻪای ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ذرﯾﻌﻪی آن ،آب ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
آنھﺎ را ﺑﻪ ﻧﺰدم ﺑﯿﺎور .آن ﻣﺮد )ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و( آنھﺎ را آورد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن ﮔﻠﯿﻢ و ﮐﺎﺳﻪ را در
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﯾﻦ ﮔﻠﯿﻢ و ﮐﺎﺳﻪ را ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ؟ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ھﺮ
دو را ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﻣﯽﺧﺮم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ درھﻢ
ﻣﯽﺧﺮد؟ ﻣﺮدی ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ آن دو را ﺑﻪ دو درھﻢ ﺧﺮﯾﺪارم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن ﮔﻠﯿﻢ و ﮐﺎﺳﻪ را ﺑﺪان ﻣﺮد
دادﻧﺪ و دو درھﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺪان ﻣﺮد اﻧﺼﺎری دادﻧﺪ] «...اﺑﻮداود؛ ﺑﺎب »ﻣﺎ ﺗﺠﻮز ﻓﯿﻪ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ«[.

٣٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ّ
ﻓﺴﺎد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و داد و ﺳﺘﺪ ﻻزم
ﺻﺤﺖ و
ِ
اﺳﺖ؟
ج :ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﮑﻤﺸﺎن در ﻣﻮرد
ّ
ﻓﺴﺎد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ )و ﺑﺎﯾﺪ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺻﺤﺖ و
ِ
اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد ّ
ﻓﺴﺎد ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﻨﺪ؛( و ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮرد ﺷﺮاب
ﺻﺤﺖ و
ِ
و ﺧﻮک از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی آنھﺎ در ﺷﺮاب ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن در آب ﻣﯿﻮه ،و داد و ﺳﺘﺪ آنھﺎ در ﺧﻮک ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن
در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و داد و ﺳﺘﺪ »ﻣﮑﺮوه«

َ َ
َّ َ
ْ َ ُ
�� ُّ� َها ٱ َّ� َ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ ﴿ :
ِلصل ٰوة ِ مِن يَ ۡو ِم
ِين َء َام ُن ٓوا إِذا نود َِي ل
ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ ْ َ ٰ ۡ َّ َ ْ ۡ
� ذِك ِر ٱ�ِ َوذ ُروا ٱ�َ ۡي َع] ﴾...اﻟﺠﻤﻌﺔ[٩ :؛ »ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ روز
ٱ�معةِ فٱسعوا إ ِ
آدﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اذان ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ذﮐﺮ و ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و داد و ﺳﺘﺪ را رھﺎ

ﺳﺎزﯾﺪ.«...
]از اﯾﻦ آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ[ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اذان ﺟﻤﻌﻪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -١اﻫﻞ ذ ﹼﻣﻪ :اھﻞ ﮐﺘﺎب و ھﻢ ﻋﮫﺪان از زردﺷﺘﯿﺎن و ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری ﮐﻪ در ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ذ ﹼﻣﯽ :ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل او در اﻣﺎن

و ﭘﻨﺎه اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺪھﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[

 -٢از اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﮑﺮوھﺎت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد؛ و ﭼﻮن ﻣﻜﺮوه ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از »ﻓﺎﺳﺪ«
اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،اﻗﺴﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﮑﺮوه را ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .و
ﻣﻨﻈﻮر از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﮑﺮوه از ﻓﺎﺳﺪ ،در ﻣﻮرد ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻋﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺪم ﻓﺴﺎد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ،ارﺗﮑﺎب
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﻨﺎه و

رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
و اﺻﻞ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ،ﻗﺒﯿﺢ و زﺷﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٣٧

» -۱ﻧﺠﺶ«) .اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺑﮫﺎی ﺟﻨﺲ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ .ﭘﺲ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﭼﯿﺰی اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪش را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﮫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای آن ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﻨﺪ،
ﺣﺮام و ﻧﺎروا اﺳﺖ( .١
 -۲ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی دﯾﮕﺮان ) .٢ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﺑﮫﺎی ﯾﮑﺼﺪ
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺮو و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻦ و ﻣﻦ
آن را ﺑﺎ ﯾﮑﺼﺪ و ده ﺗﻮﻣﺎن از ﺗﻮ ﻣﯽﺧﺮم ،ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻧﺎروا اﺳﺖ ،زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا
ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ(

» -١ﻧﺠﺶ« ]ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻧﻮن و ﺟﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﮑﻮن ﺟﯿﻢ[ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آن ،ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮی ،ﺑﯽآن ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ.

و اﺻﻞ واژهی »ﻧﺠﺶ« از »ﻧﺠﺶ اﻟﺼﻴﺪ« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدن ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ از

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود .و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از »ﻧﺠﺶ« در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮده ،در ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ.

و در ﮐﺘﺎب »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ،ﻧﺠﺶ را ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽاش ﺑﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺣﮑﻢ ﻧﺠﺶ اﺳﺖ و ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽاش ﻧﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺣﮑﻢ ﻧﺠﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﻨﻮع
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻔﻊ ﻣﯽرﺳﺪ.

 -٢در ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی دﯾﮕﺮان ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»ﻻﻳﺴﺘﺎم اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﯽ ﺳﻮم اﺧﻴﻪ و ﻻﳜﻄﺐ ﻋﻠﯽ ﺧﻄﺒﺔ اﺧﻴﻪ«؛ »ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺑﺮادرش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻧﮑﻨﺪ و وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی وی ﻧﺸﻮد؛ و ھﯿﭻ ﻓﺮدی ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺑﺮادرش ،ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری از زﻧﯽ
ﻧﮑﻨﺪ«.
و از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی دﯾﮕﺮان ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
اﯾﻦ ﻧﮫﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺒﻠﻎ ّ
ﻣﻌﯿﻦ راﺿﯽ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ روی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی وی ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.

٣٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﮐﺎروان ّﺗﺠﺎر ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ ) .١در ﺻﺪر اﺳﻼم ،ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن ﺷﮫﺮھﺎ
 -۳ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ِ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎروانھﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮوز
ﻧﺒﻮدّ ،ﺗﺠﺎر از ﻗﯿﻤﺖ راﯾﺞ در ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮدﻧﺪّ ،
ﻋﺪهای ﭘﯿﺶ از
رﺳﯿﺪن ﮐﺎروان ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ،در ﺑﯿﺮون از ﺷﮫﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ّﺗﺠﺎر ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻ و
ﻣﺘﺎعھﺎی ﺗﺠﺎری آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارزاﻧﺘﺮ از ﻧﺮخ راﯾﺞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺳﻮد
آﻧﺎن را در اﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮد درآورﻧﺪ ،ﻟﺬا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج  ،از ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺠﺎر ،ﭘﯿﺶ از ورود آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ  -ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻی ارزانﺗﺮ از
ﻗﯿﻤﺖ راﯾﺞ ﺑﺎزار  -ﻧﮫﯽ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻻﺗﺘﻠﻘﻮا الﺮ�ﺒﺎن«؛ »ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺎروان ّﺗﺠﺎر ﻧﺸﺘﺎﺑﯿﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﯽﺧﺒﺮی و
ﻏﻔﻠﺖ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ راﯾﺞ ﮐﺎﻻ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺎزه آﻣﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزار

 -١ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎروان ّﺗﺠﺎر ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ ،در ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﳖﯽ رﺳﻮل اﷲ ج ان ﺗﺘﻠﻘﯽ

اﻟﺮﻛﺒﺎن و ان ﻳﺒﻴﻊ ﺣﺎﴐ ﻟﺒﺎد«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ از ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ

ﮐﺎﻻھﺎﯾﺸﺎن ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ،و از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﮫﺮ ﮐﺎﻻ را ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،ﻧﮫﯽ
ّ
ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨﯽ دﻻ ﻟﯽ و واﺳﻄﻪﮔﺮی ﺷﮫﺮی ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ(«.
و ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺎروان ّﺗﺠﺎر ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ ،دو ﺻﻮرت دارد :ﻳﻜﯽ آن ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﮫﺮی ،ﮐﺎروان ّﺗﺠﺎر را در

ﺣﺎﻟﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰد آنھﺎ ﻃﻌﺎم و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﺟﮫﺖ ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد و در ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮد ﺷﮫﺮی ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪاری

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ اھﻞ ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ .و ﺻﻮرت دوم :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮی ﮐﺎﻻھﺎی

روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮫﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن از ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ در ﺷﮫﺮ ﺑﯽﺧﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
و در ﻧﺰد ﻣﺎ )اﺣﻨﺎف( ،ﻧﮫﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﮫﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ِاﻟﺘﺒﺎس ﺑﺮ ﻣﺮدم ﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﺮر و ِاﻟﺘﺒﺎﺳﯽ را اﯾﺠﺎد
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.
و در ﮐﺘﺎب »اﻟـﻤﻐﺮب« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺟﻠﺐ اﺷﻴﺎء« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ از ﯾﮏ ﺷﮫﺮ

ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮ ،ﺟﮫﺖ ﺗﺠﺎرت آورده ﺷﻮد.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٣٩

را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ و دﯾﮕﺮان را از ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮداﻧﺪ(.
١
 -۴ﻓﺮوش ﮐﺎﻻھﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺟﺮ ﺷﮫﺮی ) .ھﺮ ﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهای ﺟﻨﺲ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ واﺳﻄﻪ ﺷﻮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ :آن را اﮐﻨﻮن
ً
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﮑﻦ ،آن را در اﻧﺒﺎر ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﺪه ،ﺑﻌﺪا آن را ﺑﺮاﯾﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺑﯽﻣﻮرد و اﺣﺘﮑﺎر اﺳﺖ و رﺳﻮل ﺧﺪا ج در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
»ﺷﮫﺮی ﮐﺎﻻی روﺳﺘﺎﯾﯽ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻧﺪارد ،ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﻨﻨﺪ و وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ روزی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل» ،ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺎزهدار ﺷﮫﺮی« ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ و اﺟﻨﺎس ،ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﯽرود و ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در دادوﺳﺘﺪ
و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاش ﺷﺘﺎب ﮐﻨﺪ و زودﺗﺮ ﮐﺎﻻھﺎﯾﺶ را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ّاﻣﺎ ﺗﺎﺟﺮ و ﻣﻐﺎزهدار ﺷﮫﺮ ﺑﻪ او
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﻧﻔﺮوش ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻢ و
 -١ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻧﮫﯽ از »ﻓﺮوش ﻛﺎﻻی روﺳﺘﺎﻳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺟﺮ ﺷﻬﺮی« ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﺎن در
ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ« آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﻧﮫﯽ ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺬﻣﻮم و ﻣﻤﻨﻮع

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺰ در ﺷﮫﺮ ﻧﺎﯾﺎب ﺑﺎﺷﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ﺗﺎﺟﺮ و ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﺷﮫﺮی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻھﺎ را ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ رھﮕﺬر ،ﭘﻮل
زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن آنھﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب
»اﻻﺧﺘﯿﺎر« ﻣﺴﺌﻠﻪی »ﻓﺮوش ﻛﺎﻻی روﺳﺘﺎﻳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺟﺮ ﺷﻬﺮی« را اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ:

روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﻣﯽآورد؛ ﺗﺎﺟﺮان ﺷﮫﺮی ﮐﺎﻻ را از روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻧﺰد ﺧﻮد
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﮔﺮانﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ آورده
ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
در ﺻﻮرت اول ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻓﺮد ﺷﮫﺮی ،ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺘﺎع و ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺷﺨﺺ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﺧﺮﯾﺪار اﺳﺖ؛ و در
ﺻﻮرت دوم ،ﻓﺮد ﺷﮫﺮی ،ﺧﺮﯾﺪار و روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ .و ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺣﺪﯾﺚ
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﻮرت دوم اﺳﺖ؛ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :دﻋﻮا اﻟﻨﺎس ﻳﺮزق اﷲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ

ﺑﻌﺾ«؛ »ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،روزی
ﻣﯽدھﺪ«.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﳌﺠﺘﺒﯽ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻮرت دوم ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در ﮐﺘﺎب »زاد اﻟﻔﻘﻬﺎء« ﻧﯿﺰ ﺟﮫﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ  ۱۰۷/۶ﺑﺎ

اﺧﺘﺼﺎر(

٤٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﺗﻮ در اﻧﺘﻈﺎر ﮔﺮان ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺑﺎش .اﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ﻧﮫﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻﻳﺒﻊ ﺣﺎﺮﺿ ﺒﻟﺎد ،دﻋﻮا اﻨﻟﺎس ﻳﺮزق اﷲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ«؛ »ﺗﺎﺟﺮ و ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﺷﮫﺮی ﺑﺮای روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی )ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﯾﺸﺎن را ﺑﻪ
ٍ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ( ﻧﻔﺮوﺷﺪ؛ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ را از

ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،روزی ﻣﯽدھﺪ«.
آری؛ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎن ﺟﺰ واﺳﻄﻪھﺎی ﮔﺮاﻧﯽ و اﻧﺤﺼﺎرﮔﺮ
ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ و ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺷﮫﺮھﺎی ﻣﺮزی و ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺑﻨﺎدر،
ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ،دﺳﺖ ﺑﺎﻓﺘﻪھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻻھﺎ و ﻣﺘﺎعھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮫﺮ
ﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮫﺮ و روﺳﺘﺎی ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛
اﻣﺎ واﺳﻄﻪھﺎی ﺑﺎزاری ،اﻧﺒﺎرداری آﻧﺎن را ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ،از ارزاﻧﯽ آن ﻣﺤﺼﻮﻻت و آن ﮐﺎﻻ و اﺟﻨﺎس ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ آﻧﺎن ﺳﻮد
و ﺑﮫﺮهی ﮐﺎﻻ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را از ﺑﮫﺮه و اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮاﺳﻼم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﮫﺮی ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﺮدم را از ارزاﻧﯽ ﻣﺎل دﯾﮕﺮان ،ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮداﻧﺪ و اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد ،ﺧﻮد
ﮐﺎﻻﯾﺸﺎن را ﺑﺮای ھﻤﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ ،و ﺑﺎ واﺳﻄﻪﮔﺮی ،ﻋﺎﻣﻞ
ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و دﺳﺘﺎوردھﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﺸﻮﻧﺪ(.
ﻓﺎﯾﺪه:

اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﻣﺎﻟﮏ دو ﺑﺮدهی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد؛ و ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﺑﺮدهَ ،ﻣﺤﺮم
ﺑﺮدهی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ،ﯾﮑﯽ از آن دو را
از دﯾﮕﺮی ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺮده را ﺑﻪ ﻓﺮدی و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮدی
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺮده ،ﺑﺰرگ ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی ﮐﻮﭼﮏ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ
ﻣﺎﻟﮏ ،آن دو را ﺑﺎ ﻓﺮوش از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﮐﺎر وی ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ دو ﺑﺮده ،ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در ﺟﺪا ﮐﺮدن

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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آنھﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش وﺟﻮد ﻧﺪارد .١
ِاﻗﺎﻟﻪ )ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(

س» :اﻗﺎﻟﻪ« )ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﭼﯿﺴﺖ؟ و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم از ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ
ِ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؟
جِ » :اﻗﺎﻟﻪ« :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮِ » ،اﻗﺎﻟﻪ« :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و رھﺎ ﮐﺮدن ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن آن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ و ﭘﺲ دادن ﺑﮫﺎی آن ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ،ﭘﺲ از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ
از دو ﻃﺮف ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ھﺮ دوی آنھﺎ اﺳﺖ(.
و » ِاﻗﺎﻟﻪ« )ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه و
ﻗﯿﻤﺖ ّاول ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،زﯾﺎد ﯾﺎ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺑﮫﺎی
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ و در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
 -١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻣﻦ ﹼﻓﺮق ﺑﲔ واﻟﺪة و وﻟﺪﻫﺎ ﻓﺮق اﷲ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﲔ اﺣﺒﺘﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«؛ »آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪش ﺟﺪاﯾﯽ اﻓﮑﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ،در ﻣﯿﺎن او و
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ«.
و ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دو ﺑﺮدهی ﮐﻮﭼﮏ  -ﮐﻪ ﺑﺮادر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  -ﺑﻪ ﻋﻠﯽ س ھﺪﯾﻪ دادﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻋﻠﯽ س ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :ﺑﺎ آن دو ﺑﺮدهی ﮐﻮﭼﮏ ﭼﻪ ﮐﺮدی؟ ﻋﻠﯽ س ﮔﻔﺖ:
ﯾﮑﯽ از آن دو را ﻓﺮوﺧﺘﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آن را ﺑﮕﯿﺮ .آن را ﺑﮕﯿﺮ .و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :آن را ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮ .آن را ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮ.
و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮدهی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻓﺮد ﺧﺮدﺳﺎل و ﺑﺰرگﺳﺎل ﺧﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و آن ﮐﻪ
ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪن ﯾﮑﯽ
ُ
ُ
از آنھﺎ ،آن اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ ﺧﺮدﺳﺎل و آن ﻣﻮاﻇﺒﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از وی ،از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
در ﻓﺮوش ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،آن ﻋﻄﻮﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺑﺸﻮد ،ﺗﺮک ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﯿﻢ دادهاﻧﺪ.
و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺑﺮده در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ در
ّ
ﺗﻤﻠﮏ وی ﺑﻮد و دﯾﮕﺮی در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۱۰۸/۶
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﺑﮫﺎی ّاو ِل ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد.
س :آﯾﺎ ِاﻗﺎﻟﻪ ،ﻓﺴﺦ )ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی اول( اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟

ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ِاﻗﺎﻟﻪ در ﺣﻖ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻓﺴﺦ و
در ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺟﺪﯾﺪ  ١ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﮫﺎی ﮐﺎﻻ ،ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
اﻗﺎﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ھﻼک ﺷﺪن ﺑﮫﺎی ﮐﺎﻻ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺻﺤﺖ اﻗﺎﻟﻪ )و ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ ھﻼک
ﺷﺪن ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ ّ
ﺻﺤﺖ اﻗﺎﻟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
اﻗﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ.

 -١و اﯾﻦ ﮐﻪ »اﹺﻗﺎﻟﻪ در ﺣﻖ ﻏﲑ ﺧﺮﻳﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺟﺪﻳﺪ ﳏﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد« ،ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺛﻤﺮهاش
در ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ »زﻣﲔ« ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻔﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ .آنﮔﺎه ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺧﺮﯾﺪار و
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮﮔﺮدد؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻔﻌﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻔﻌﻪاش را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻗﺎﻟﻪ در ﺣﻖ
ﻏﯿﺮﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ّ
ﻧﻈﺮﯾﻪ و دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ
ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری ﺗﻨﮫﺎ

اﻟﺮاﺋﻖ« ّ
ﻧﻈﺮﯾﻪ و دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؛ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺎم
ّ
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪِ :اﻗﺎﻟﻪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ِاﻗﺎﻟﻪ و ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻌﺬر و
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ِاﻗﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ ﮐﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ِاﻗﺎﻟﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻗﺒﺾ
ﮐﺎﻻی ﻣﻨﻘﻮل و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﭘﺲ از
ّ
ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ِاﻗﺎﻟﻪ ﻣﺘﻌﺬر و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ِاﻗﺎﻟﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮﯾﺪِ :اﻗﺎﻟﻪ ،ﻓﺴﺦ اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ِاﻗﺎﻟﻪ ﻣﺘﻌﺬر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ اوﻟﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﻨﺲ آن ِاﻗﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ِاﻗﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ ﺧﻮدش واﻗﻊ ﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ
»ﻓﺴﺦ«» ،رد« و »ﺗﺮک« ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت» ،ﺑﻴﻊ« ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .و در ﮐﺘﺎب »اﻟﴪاج اﻟﻮﻫﺎج« آﻣﺪه

اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ِاﻗﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ »ﺑﻴﻊ« ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء »ﺑﻴﻊ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(۱۱۲/۶) .
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ﻓﺎﯾﺪه:

ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدد و از ﻃﺮف
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺴﺦ آن را ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای دﯾﮕﺮی اﻗﺎﻟﻪ و ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﻗﺎﻟﻪ )و ﭘﺬﯾﺮش ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺻﻮرت ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ(،
ﭘﺎداش ﺑﺰرﮔﯽ وﺟﻮد دارد] ١ .ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻓﺮدی در ﯾﮏ ّ
ﺟﻮ و ﺣﺎﻟﺖ ّ
ﺧﺎص ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪّ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آن ّ
ﺟﻮ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻌﺬرت ﻣﻌﻘﻮل ﺧﻮد را ﺟﮫﺖ ﻓﺴﺦ آن داد
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و
ِ
و ﺳﺘﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮ ِاﺑﺮاز ﻣﯽدارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺬر ﺧﺮﯾﺪار را
ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ﮐﺎﻻھﺎﯾﺶ ﺑﭙﺬﯾﺮد؛ و ﺑﺮای او ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی
رﺿﺎﯾﺖ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ زﯾﺎن و ﺧﺴﺎرت ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ[.
»ﻣﺮاﺑﺤﻪ« و »ﺗﻮﻟﯿﻪ«

س :در ﻋﺮف ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮫﻮم »ﻣﺮاﺑﺤﻪ« و »ﺗﻮﻟﯿﻪ«
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻣﺮاﺑﺤﻪ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﮐﺎﻻ ،ﮔﺮانﺗﺮ از آن ﭼﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪه
اﺳﺖ .و »ﺗﻮﻟﯿﻪ«؛ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی
ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ »ﻣﺮاﺑﺤﻪ« و »ﺗﻮﻟﯿﻪ« ﺷﺮﻃﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :ﻣﺮاﺑﺤﻪ و ﺗﻮﻟﯿﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ »ﻋﻮض« در ﻣﺮاﺑﺤﻪ و ﺗﻮﻟﯿﻪ از آن
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺜﻞ و ﻧﻈﯿﺮی وﺟﻮد دارد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎ وزن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
س :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻓﺮدی ﺟﺎﻣﻪای را ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ،آن را ﺷﺴﺖ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮد
و ﭼﺮﮐﺶ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮد؛ ﯾﺎ آن را ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ رﻧﮓ زد؛ و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ،آن را ﮔﻠﺪوزی
و ﺳﻮزندوزی ﻧﻤﻮد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
 -١اﺑﻮﺷﺮﯾﺢ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﻦ اﻗﺎل اﺧﺎه ﺑﻴﻌ ﹰﺎ اﻗﺎﻟﻪ اﷲ ﻋﺜﺮﺗﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻓﺴﺦ و ِاﻟﻐﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ در روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ از ﮔﻨﺎھﺎن و ﻟﻐﺰش او
ﻣﯽﮔﺬرد «.اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﻃﺒﺮاﻧﯽ در »ﻣﻌﺠﻢ اﻻوﺳﻂ« ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و راوﯾﺎن آن ﺛﻘﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ

ھﺴﺘﻨﺪ) .اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ و اﻟﺘﺮھﯿﺐ(۵۶۷/۲ :
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را ﺧﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ اﻧﺘﻘﺎل داد و اﺟﺮت ﺣﻤﻞﮐﻨﻨﺪه را ﭘﺮداﺧﺖ؛ و ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪھﺎی
ﻟﺒﺎس را ﺑﺎ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﻧﻤﻮد؟
ج :در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﻣﺮاﺑﺤﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ِ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را ﺑﺪﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪهام«؛ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺪﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ«.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﮐﺎﻻی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ؛ و
ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ّ
ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺳﺨﻦ ﺧﻮﯾﺶ راﺳﺘﮕﻮ و ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ و ﭘﺲ از آن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪو ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻﯾﯽ را
ﺑﻪ ﺻﺪ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪه ،و ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،ﺑﺪو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را
ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪهام و آن را ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ .و
ً
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺪو دروغ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ( در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار از ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﻣﻄﻠﻊ و آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت  -از دﯾﺪﮔﺎه
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  - /ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﻗﯿﻤﺖ اول ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار از ﺧﯿﺎﻧﺖ در »ﺗﻮﻟﯿﻪ« ﻣﻄﻠﻊ و آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪار ﭼﯿﺴﺖ؟ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ﺑﺪو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ را ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ و
ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪهام و آن را ﺑﻪ ھﻤﺎن دوﯾﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ .و
ً
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻦ او را ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪو دروغ
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪار ﭼﯿﺴﺖ(؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻻ اﻓﺰوده
اﺳﺖ ،ﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﯿﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و دو ﺷﺎﮔﺮدش ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر
ّ
ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار از ﺧﯿﺎﻧﺖ در »ﺗﻮﻟﯿﻪ« و »ﻣﺮاﺑﺤﻪ« ﻣﻄﻠﻊ
و آ ﮔﺎه ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺎﻻ
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اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار اﺧﺘﯿﺎری در ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺪارد؛ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ،ھﻢ
در ﺗﻮﻟﯿﻪ و ھﻢ در ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ دو ﺻﻮرت )ﻣﺮاﺑﺤﻪ و ﺗﻮﻟﯿﻪ( ،از ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﮑﺎھﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ھﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .١
ﭘﺎرهای از ﻣﺴﺎﺋﻞ
س :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ آن ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از آن ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻐﯿﯿﺮ
اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮوﺧﺘﻦ آن ﭘﯿﺶ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدن آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و
ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦ و ﺧﺎﻧﻪ  -در آن ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /ﻓﺮوﺧﺘﻦ آن ﭘﯿﺶ از ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻗﺒﺾ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ آن درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﻮﯾﺶ را
ﭘﺲ از ﻗﺒﺾ ،دوﺑﺎره ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎ وزن ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار ،ﮐﺎﻻی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﯾﺎ وزﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و وزن ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻓﺮوﺧﺘﻦ و ﺧﻮردن آن ﺑﺪون آن ﮐﻪ دوﺑﺎره ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎ وزن ﺷﻮد ،ﺣﺮام
و ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .٢
 -١اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ اول ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ھﻢ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دراﳌﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﺷﺮط ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد،
در آن ﺻﻮرت ﻓﺮوﺧﺘﻦ آن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺣﺮام اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻦ و ﺧﻮردن
آن ﻣﮑﺮوه ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ اﺳﺖ( .و ﮔﺎھﯽ ﻓﻘﮫﺎء ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در
ﻣﻮرد ﮐﺎﻻھﺎی وزﻧﯽ و ﻋﺪدی ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط وزن و ﺷﻤﺎرش ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎدت ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻪ ﺧﻼف آن ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ
ّ
ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺪون وزن و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺣﺴﺎب و ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻌﻠﻖ
ِ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

٤٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﺲ از ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺮﯾﺪار ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و وزن
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و در
ﻏﯿﺎب ﺧﺮﯾﺪار درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﮔﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ را در ﺣﻀﻮر ﻓﺮدی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮد و آن ﮔﺎه آن ﺷﺨﺺ ،ﮐﺎﻻی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺪه را ﺧﺮﯾﺪ ،و
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ دوﺑﺎره آن را ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﺧﺖ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮ
ﭼﻪ ﺧﺮﯾﺪار ّ
دوم ،آن را ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺮﯾﺪار اوﻟﯽ ،آن را ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو
ﻗﺒﺾﮐﻨﻨﺪهی آن ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﯽء ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﯾﺎ وزﻧﯽ ،ﭘﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺼﺮف در آن ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن آن
درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﮫﺘﺮ و اﻓﻀﻞ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ در »ﺣﺎﺷﻴﺔ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،ﮐﻠﻤﻪی »ﴍاء« )ﺧﺮﯾﺪن( ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آن ﻗﯿﺪ

ﺷﺪه اﺳﺖ
َ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از راه ھﺪﯾﻪ و ﺑﺨﺸﺶ ﯾﺎ ارث و ﯾﺎ ّ
وﺻﯿﺖ ،ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﺧﻞ و
ّ
ﺗﺼﺮف در آن ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن درﺳﺖ اﺳﺖ.
و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی دراﻟﻤﺨﺘﺎر» ،ﻣﻜﺮوه ﲢﺮﻳﻤﯽ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﺣﺮﻣﺖ را ﺑﻪ »ﻣﮑﺮوه

ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ« ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻧﮫﯽ« در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺣﺮﻣﺖ ﻗﻄﻌﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ .و اﯾﻦ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻋﺒﺎرت از ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ از
ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﳖﯽ رﺳﻮل اﷲ ج ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻄﻌﺎم ﺣﺘﯽ ﳚﺮی ﻓﻴﻪ اﻟﺼﺎﻋﺎن ،ﺻﺎع

اﻟﺒﺎﺋﻊ و ﺻﺎع اﳌﺸﱰی«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﮔﻨﺪم و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﺎ آن ﮐﻪ دوﺑﺎره ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﺮدد

ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؛ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﺧﺮﯾﺪار«.
و ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺬھﺐ ﻣﺎ )اﺣﻨﺎف( اﺳﺖ .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻓﻘﮫﺎء دوﺑﺎر ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن را ﺑﻪ »ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ« ﺗﻌﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻣﻨﻊ ﺧﻮردن
ﮐﺎﻻھﺎی وزﻧﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای را ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از وزن و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻓﺮوش آن ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای« ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ و ﺑﺪون وزن و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدن در آن ﭘﯿﺶ از
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن آن درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﳌﺨﺘﺎر« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ

ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺣﻀﻮر ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ«؛ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﳋﺎﻧﻴﺔ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﮐﺎﻻی وزﻧﯽ و

ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای را ﭘﺲ از ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن و وزن ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪ ،و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮی آن را
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و وزن ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ھﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ آن را ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ در آن ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٤٧

س :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ و ﭘﻮل ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻗﺒﺾ ﻧﻨﻤﻮده ،آﯾﺎ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﭘﻮل را ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ در آن َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﻮل ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎ ﻣﻠﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ آن،
َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،آﯾﺎ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪھﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ )ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺎﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﳌﺨﺘﺎر« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻻ ﭘﯿﺶ از

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و در ﻏﯿﺎب ﺧﺮﯾﺪار درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ«؛ و ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﮐﺎﻻ را ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ
در ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺎﻻ را ﭘﺲ از ﻓﺮوش و در ﻏﯿﺎب ﺧﺮﯾﺪار ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮد،
ﺑﺎز ھﻢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮدﻧﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻻ از ﻣﻮارد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻗﺒﺾ و ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﮐﺎﻻ اﺳﺖ؛ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ ﮐﺎﻻ در ﻏﯿﺎب ﻣﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ

اﻟﻘﺪﻳﺮ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪای دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺗﻔﺮﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ:

اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻨﺪم و ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در ﺣﻀﻮر ﻓﺮدی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺷﺪ؛ آن ﮔﺎه در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ آن را از
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ،و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪن ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻓﺮوﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮐﺮدن ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﮑﺮدن آن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻ را
ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻧﮑﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن را ﻗﺒﺾ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ و ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪی ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﺒﺾ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای
درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ(۱۶۳/۴) .
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﯿﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای و

ﺗﻔﺎوت )ﻓﺎﺣﺸﯽ( وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﯿﺰ اﻟﺤﺎق ﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ
وزﻧﯽ ،اﺷﯿﺎی ﻋﺪدی ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ
ِ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺷﯿﺎی ﻋﺪدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎرش ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﻓﺮوﺧﺘﻦ آنھﺎ ﭘﯿﺶ از
ﺷﻤﺎرش ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  -در ﻇﺎھﺮﺗﺮﯾﻦ رواﯾﺎت  -ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

٤٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺮﯾﺪار در ﭘﻮل ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﮐﺎﻻی
ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﭼﯿﺰی را اﻓﺰودﻧﺪ؛ و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭼﯿﺰی را از ﭘﻮل ﮐﺎﻻ ﮐﺎھﺶ دادﻧﺪ ،آﯾﺎ در
ّ
اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ» ،اﺳﺘﺤﻘﺎق« )ﺣﻖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ( ﻧﯿﺰ ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :آری؛ »اﺳﺘﺤﻘﺎق« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .١
ِ
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﮫﻠﺖ داد و ﭘﺮداﺧﺖ
ّ
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮمّ ،
ﻣﺆﺟﻞ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﻮل را ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﺪن ﭘﻮل ﮐﺎﻻ ،ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎم دﯾﻮﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺘﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ،ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﺪن ﺻﺎﺣﺐ آن،
ﭘﺮداﺧﺖ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ٢؛ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻓﮑﻨﺪن ﻗﺮض درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﺳﺘﺤﻘﺎق )وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﻮل( ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﻪ ﻋﻘﺪ
ِ
ّ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ آن واﻗﻊ ﺷﺪه و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺎدت آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار
زﯾﺎدت را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را در
ﻧﺰدش ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ آن ﮐﻪ زﯾﺎدت را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،اﺳﺘﺤﻘﺎق و
ﺣﻖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺎزه داد ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻣﯽﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد
ِ
ﻋﯿﺐ در ﮐﺎﻻ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﯿﺎر ﺷﺮط ،ﯾﺎ »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« ّرد ﮐﺮده ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺎوای ﻗﺎﺿﻴﺨﺎن« در ﻣﺒﺤﺚ »اﻟﺸﻔﻌﺔ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،وﮐﯿﻠﯽ را

ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و آن وﮐﯿﻞ ،ﻣﻨﺰﻟﯽ را ﺑﻪ ھﺰار درھﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ؛ آنﮔﺎه
وﮐﯿﻞ ،ﺻﺪ درھﻢ را از ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﯽﮐﺎھﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺻﺪ در ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ وﮐﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪ درھﻢ را ﺑﺮای ﻣﺆﮐﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪ درھﻢ ّ
ﻣﺒﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ »ﺷﻔﯿﻊ« )ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ( ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻗﯿﻤﺖ )ھﺰار درھﻢ( ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﮐﺎﺳﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
)اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ (۱۳۲/۶
 -٢زﯾﺮا »دﻳﻦ« ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ؛ ﺧﻮاه »دﯾﻦ« ﭘﻮل
ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن؛ و ﺟﻮاز ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﯾﻦ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﮫﻮﻟﺖ و آﺳﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﻮن
ّ
اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻃﻠﺒﮑﺎر درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺒﺨﺸﺪ،
ً
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آن را ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪھﮑﺎر و ﻣﺪﯾﻮن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺗﺄﺟﯿﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﻮن اﯾﻦ ﺗﺄﺟﯿﻞ را

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٤٩

»رﺑﺎ« )ﺑﻬﺮه و ﺳﻮد(

س :ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ »رﺑﺎ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :رﺑﺎ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ »زﯾﺎدت و ﻓﺰوﻧﯽ« اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﯾﻌﺖ
ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،رﺑﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد:
» -۱رﺑﺎ َاﻟﺒﯿﻊ«.
» -۲رﺑﺎ اﻟﻘﺮض«.
ّ
و )در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم( ھﺮ دو ﻧﻮع ﺣﺮام و ﻧﺎروا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و )در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و
اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺒﻮی( ﮐﯿﻔﺮ ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﻮردﮔﯿﺮﻧﺪه و دھﻨﺪهی رﺑﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .١

ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ ﺑﺎﻟﻔﻮر ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻋﻼﻣﻪ اﺳﺒﯿﺠﺎﻧﯽ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮدن ﺗﺄﺟﯿﻞ و ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺮط درﺳﺖ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺮای
ﺑﺪھﮑﺎر )ﺑﺪھﮑﺎری ﮐﻪ ھﺰار دھﻢ ﺑﺮ ذﻣﻪی اوﺳﺖ و ھﻢ اﮐﻨﻮن وﻗﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آنھﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه(
ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ را ﻓﺮدا ﺑﭙﺮدازی ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ دﯾﮕﺮ را ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﯽاﻧﺪازم ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﲑة« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ

اﺳﺖ.

و »ﻗﺮض« ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪا »اﻋﺎره« )ﻋﺎرﯾﺖ دادن( و ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﺤﺴﻮب

ﻣﯽﮔﺮدد ،از اﯾﻦ رو ﺗﺄﺟﯿﻞ در آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﭼﻮن ﻗﺮض» ،ﻋﺎرﻳﺖ« اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »اﻋﺎره«
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ و ﭼﻮن ّ
ﺗﺒﺮ ع و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﭽﻪ و ّ
وﺻﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ
زﯾﺮا آنھﺎ ﻣﺎﻟﮏ ّ
ﺗﺒﺮ ع و اﺣﺴﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﻗﺮض )ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ،اﻋﺎره و ﮐﻤﮏ ﺑﻮد( در
آﺧﺮ ﻧﯿﺰ »ﻣﻌﺎوﺿﻪ« اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺘﺪا )ﮐﻪ اﻋﺎره و ﮐﻤﮏ ﺑﻮد( ،ﺗﺄﺟﯿﻞ در آن ﻻزم
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ؛ زﯾﺮا در ّ
ﺗﺒﺮ ع و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺒﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﺧﺮ )ﮐﻪ
ﻣﻌﺎوﺿﻪ اﺳﺖ( ،ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آن ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش درھﻢ ﺑﻪ درھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﻮد رﺑﺎ و ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺤﺖ و ﻋﺪم ّ
و ﻣﺮاد ﻓﻘﮫﺎء از ّ
ﺻﺤﺖ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻗﺮض ،ﻟﺰوم و ﻋﺪم ﻟﺰوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ
(۱۳۲/۶
ۡ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ٗ
ٗ
َّ
َ
ُ
ّ َ ٰٓ ۡ َ ٰ ُّ َ
َ ُ
َ َ َُ
� ٰ َعفة ۖ َوٱ�قوا ٱ َّ َ
 -١ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ُّ ٰٓ َ ﴿ :
�
لر�وا أض�فا م
���ها ٱ�ِين ءامنوا � تأ�لوا ٱ ِ
َ َّ ُ ُ ۡ
َ
ل َعل� ۡم �فل ُِحون] ﴾١٣٠آل ﻋﻤﺮان[۱۳۰ :؛ »ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! رﺑﺎ را دو ﭼﻨﺪان و ﭼﻨﺪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﻮرﯾﺪ ،و از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

َ َ
ْ
� م َِن ٱ ّلر َ� ٰٓوا ْ إن ُك ُ
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و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ ﴿ :
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ِ ِ
ۡ
َ
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ُُۡۡ ََ ُ
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ب ّم َِن ٱ َّ�ِ َو َر ُس ِ
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ِ
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�ظل ُمون] ﴾٢٧٩اﻟﺒﻘﺮة[۲۷۹-۲۷۸ :؛
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! از ﻋﺬاب و ﻋﻘﺎب ﺧﺪا ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ و آن ﭼﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت رﺑﺎ در ﭘﯿﺶ
ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻓﺮو ﮔﺬارﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ھﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و از رﺑﺎﺧﻮاری دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪﯾﺪ و اواﻣﺮ دﯾﻦ را
ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدﯾﺪ ،اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎﯾﺘﺎن از آن ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺘﻢ ﻣﯽرود«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺟﺘﻨﺒﻮا اﻟﺴﺒﻊ اﻟـﻤﻮﺑﻘﺎت؛ ﻗﺎﻟﻮا :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! و ﻣﺎ ﻫ ﹼﻦ؟ ﻗﺎل :اﻟﴩک ﺑﺎﷲ ،و

اﻟﺴﺤﺮ ،و ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﯽ ﺣﺮم اﷲ اﻻ ﺑﺎﳊﻖ ،و اﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ ،و اﻛﻞ ﻣﺎل اﻟﻴﺘﻴﻢ ،و اﻟﺘﻮﻟﯽ ﻳﻮم اﻟﺰﺣﻒ ،و ﻗﺬف

اﳌﺤﺼﻨﺎت اﻟﻐﺎﻓﻼت اﳌﺆﻣﻨﺎت«] .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س [؛ »از ھﻔﺖ ﭼﯿﺰ

ھﻼکﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ! ﮔﻔﺘﻨﺪ :آن ھﻔﺖ ﻣﻮرد ھﻼکﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﻣﻮاردی ھﺴﺘﻨﺪ ای رﺳﻮل ﺧﺪا !
ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دادن ﺑﺮای ﺧﺪا ،ﺳﺤﺮ و ﺟﺎدو ،ﮐﺸﺘﻦ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺣﺮام ﮐﺮده ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺧﻮردن ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ،ﻓﺮار از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ھﻨﮕﺎم روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ،ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا ﺑﻪ زﻧﺎن
ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﮔﻨﺎه.«...
ﺟﺎﺑﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻌﻦ رﺳﻮل اﷲ ج اﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ و ﻣﺆﻛﻠﻪ و ﻛﺎﺗﺒﻪ و ﺷﺎﻫﺪﻳﻪ و ﻗﺎل :ﻫﻢ ﺳﻮاء« ]ﻣﺴﻠﻢ[؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ج رﺑﺎﺧﻮار ،رﺑﺎدھﻨﺪه ،ﮐﺎﺗﺐ و دو ﺷﺎھﺪ آن را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ھﻤﻪ در ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ«.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ س )ﻏﺴﯿﻞ ﻣﻼﺋﮑﻪ( ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :درﻫﻢ رﺑﻮا ﻳﺄﻛﻠﻪ اﻟﺮﺟﻞ و ﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ

اﺷﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ و ﺛﻼﺛﲔ زﻧﻴﺔ« ]اﺣﻤﺪ و دارﻗﻄﻨﯽ[؛ »ﯾﮏ درھﻢ رﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ،از ﺳﯽ

و ﺷﺶ ﺑﺎر زﻧﺎ ﮐﺮدن ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ«.

اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﺮﺑﻮا ﺳﺒﻌﻮن ﺟﺰء ﹰا اﻳﴪﻫﺎ ان ﻳﻨﻜﺢ اﻟﺮﺟﻞ ا ﹼﻣﻪ« ]اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[؛
»رﺑﺎ ھﻔﺘﺎد ﺷﺎﺧﻪ دارد ﮐﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﺎدرش زﻧﺎ ﮐﻨﺪ«.

اﻧﺲ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اذا ﻗﺮض اﺣﺪﻛﻢ ﻗﺮﺿ ﹰﺎ ﻓﺎﻫﺪی اﻟﻴﻪ او ﲪﻠﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺪاﺑﺔ ﻓﻼﻳﺮﻛﺒﻬﺎ

وﻻﻳﻘﺒﻠﻬﺎ اﻻ ان ﻳﻜﻮن ﺟﺮی ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻴﻨﻪ ﻗﺒﻞ ذﻟﮏ« ]اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[؛ »ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺮض
داد ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺪو ھﺪﯾﻪ داد ﯾﺎ او را ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،ھﺪﯾﻪاش را ﻧﭙﺬﯾﺮد و ﺑﺮ
ﻣﺮﮐﺒﺶ ﺳﻮار ﻧﺸﻮد ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ،از ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺎن وامدھﻨﺪه و وامﮔﯿﺮﻧﺪه ﺟﺮﯾﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

و ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﯽ ﺑﺮدة از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم س ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﻼم ﺑﻪ
اﺑﻮﺑﺮدة ﮔﻔﺖ» :اﻧﮏ ﺑﺄرض اﻟﺮﺑﻮا ﲠﺎ ﻓﺎش اذا ﻛﺎن ﻟﮏ ﻋﻠﯽ رﺟﻞ ﺣﻖ ﻓﺎﻫﺪی اﻟﻴﮏ ﲪﻞ ﺗﺒﻦ او ﲪﻞ ﺷﻌﲑ

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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س» :رﺑﺎ اﻟﻘﺮض« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :رﺑﺎ اﻟﻘﺮض« :ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭼﻨﺪ درھﻢ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻗﺮض
ﺑﺪھﺪ؛ آنﮔﺎه از ﺷﺨﺺ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﺮض داده،
ﺑﺪو ﺑﭙﺮدازد.
س» :رﺑﺎ َاﻟﺒﯿﻊ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :رﺑﺎ َاﻟﺒﯿﻊ« :ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻھﺎی وزﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی
از ھﻤﺎن ﺟﻨﺲ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺻﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻨﺪم از ﯾﮏ ﻧﻮع در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ده ﮐﯿﻠﻮ از ھﻤﺎن ﻧﻮع ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای رﺑﻮی و ﺣﺮام اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ۱۰۰
ﮔﺮم ﻃﻼی  ۱۸ﻋﯿﺎر ﺑﺎ  ۱۱۰ﮔﺮم از ھﻤﺎن ﻃﻼی  ۱۸ﻋﯿﺎر ،رﺑﺎ و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(؛ و ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻻھﺎی وزﻧﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای را ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری از ھﻤﺎن ﺟﻨﺲ ﯾﺎ از ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻔﺮوﺷﺪ.
)و ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از رﺑﺎ» ،رﺑﺎ اﻟﻨﺴﯿﺔ« اﺳﺖ؛ و »رﺑﺎ اﻟﻨﺴﯿﺔ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از دﯾﮕﺮی
ﻃﻠﺒﯽ دارد ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آن ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﯾﺎ
ﺑﺪھﮑﺎریات را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻦ ﯾﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ً
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ .و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و ﻣﺜﻼ ﺑﺪھﮑﺎری ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ّ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﺑﺎ ،رﺑﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در دوران
اﺳﺖ .و ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ از رﺑﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ
ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻗﺮض ﺑﺪھﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اواﻣﺮ و ﻧﻮاھﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ در راﺳﺘﺎی آزﻣﺎﯾﺶ اﻧﺴﺎنھﺎ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ رﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﮑﻤﺖ ﺣﺮام ﺑﻮدن آن ،دﻻﯾﻞ زﯾﺮ را ذﮐﺮ
ﻧﻤﻮد:
 -۱ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﮫﻮده از دﺳﺖ دادن آن.
 -۲ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺎرھﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺠﺎرت ﻣﺸﺮوع ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﺧﺪﻋﻪ آﻟﻮده ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﻗﺖ ﻓﻼﺗﺄﺧﺬه ﻓﺎﻧﻪ رﺑﻮا«؛ »ﺗﻮ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻗﺮار داری ﮐﻪ در آن ﺟﺎ رﺑﺎ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو
او ﲪﻞ ﹼ
ّ
اﮔﺮ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﺣﻘﯽ )دﯾﻨﯽ( داﺷﺘﯽ ،و آن ﺷﺨﺺ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﺎر و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪای از ﮐﺎه ﯾﺎ ﺟﻮ ﯾﺎ ﻋﻠﻒ
ﺑﻪ رﺳﻢ ھﺪﯾﻪ آورد ،آن را ﻧﮕﯿﺮ ﮐﻪ رﺑﺎ و ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«.

٥٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

 -۳ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻮاﻣﻞ و ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۴ﭘﺮھﯿﺰ دادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن در ﮔﺮداب ﻣﺼﺎﯾﺐ
و ﻣﺸﮑﻼت دﻧﯿﺎ و ﻋﺬاب آﺧﺮت ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا رﺑﺎﺧﻮاری ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺘﻤﮑﺎری اﺳﺖ ،و
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﺘﻤﮑﺎران ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری و ﻋﺬاب ﻧﯿﺴﺖ.
 -۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ »رﺑﺎ« ،درھﺎی ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﮑﯽ و اﺣﺴﺎن را از ﻃﺮﯾﻖ »ﻗﺮض
اﻟﺤﺴﻨﺔ« و ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری ﺑﺮ روی اھﻞ اﯾﻤﺎن ﺑﺎز ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و زﻣﯿﻨﻪی
ُ
ﻣﺤﺒﺖ و اﻟﻔﺖ را ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ(.
س :آﯾﺎ درﺑﺎرهی »رﺑﺎ« از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﺪﯾﺜﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ ﺧﺪری س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺬﻟﻫﺐ ﺑﺎﺬﻟﻫﺐ ،واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ
ً
ً
ّ
ّ
ﺑﻴﺪ ،ﻓﻤﻦ زاد
ﺑﻤﺜﻞ ،ﻳﺪا ٍ
واﻟﺮﺒ ﺑﺎﻟﺮﺒ والﺸﻌ� ﺑﺎلﺸﻌ� واﺘﻟﻤﺮ ﺑﺎﺘﻟﻤﺮ واﻟـﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟـﻤﻠﺢ ﻣﺜﻼ ٍ
او اﺳﺰﺘاد ﻓﻘﺪ ار� ،اﻻﺧﺬ واﻤﻟﻌﻄﻰ ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء« » .١ﻃﻼ ﺑﻪ ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ،ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﮔﻨﺪم،
ﺟﻮ ﺑﻪ ﺟﻮ ،ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎ ،ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ھﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ آن ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ ﯾﺎ ﻃﻠﺐ اﻓﺰوﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺑﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ در رﺑﺎ،ﮔﯿﺮﻧﺪه ودھﻨﺪه ﻣﺴﺎوی و ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ«.
و ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :اﺬﻟﻫﺐ ﺑﺎﺬﻟﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ
ً
ً
ّ
و ّ
ً
ﺳﻮاء �ﺴﻮاء ﻳﺪا
ﺑﺎﻟﺮﺒ والﺸﻌ� ﺑﺎلﺸﻌ� واﺘﻟﻤﺮ ﺑﺎﺘﻟﻤﺮ واﻟـﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟـﻤﻠﺢ ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ
اﻟﺮﺒ
ً
ﺑﻴﺪ«» ٢ .ﻃﻼ ﺑﻪ ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه
ﺑﻴﺪا ،ﻓﺎذا اﺧﺘﻠﻒ ﻫﺬه اﻻﺻﻨﺎف ﻓﺒﻴﻌﻮا ﻛﻴﻒ ﺷئﺘﻢ اذا ﺎﻛن ﻳﺪا ٍ
ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ،ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ﺑﻪ ﺟﻮ ،ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎ ،ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻤﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ھﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎوی و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ؛ ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ اﻧﻮاع ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ ،آنھﺎ را ھﺮ
ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ )و ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ(«.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﻮرد را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و )ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را( ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺷﺶ ﻧﻮع ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ھﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎوی و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ )ﻧﻘﺪ( ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺮدﻧﺪ.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺎدﺗﯽ ﮐﻪ از ھﺮ ﻃﺮف
 -١ﻣﺴﻠﻢ.
 -٢ھﻤﺎن.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٥٣

ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮد و رﺑﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:ﮔﯿﺮﻧﺪه و دھﻨﺪه ،در ﻣﻮﺿﻮع رﺑﺎ ،ﯾﮑﺴﺎن و
ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
و ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺶ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺧﻮدش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪی
ﻃﻼ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺟﻮ( ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﺗﻔﺎﺿﻞ« ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ دو ﺟﻨﺲ
در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ و ّرد و ﺑﺪل ﮔﺮدﻧﺪ.
ّ
)و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،رﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد:
اول :ھﺮ ﻧﻮع از آن ﻣﻮاد ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺸﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻃﻼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼ ،ﮔﻨﺪم
ﺑﺎ ﮔﻨﺪم و ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺎوی »ﻣﺘﻔﺎﺿﻞ«.
دوم :ﺻﻮرت دوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻧﻮع از آنھﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ و ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻃﻼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺮه ،ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺎﺿﺮ و
دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮم :ﺣﺎﻟﺖ ّ
ﺳﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻮاد و ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻧﻮع ﺧﻮد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮدّ ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ّ
ﻧﺴﯿﻪ و ﻏﯿﺮﻣﻮﺟﻮد و دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﻓﺮﻣﻮدهھﺎی رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﻤﻪی آن ﺳﻪ ﺣﺎل و روش ،رﺑﺎ
ﺑﻮده و ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ(.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در ﭘﺮﺗﻮ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ )ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺧﺮﻣﺎ
ّ
ّ
و ﻧﻤﮏ( ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﻘﻖ رﺑﺎ در اﯾﻦ اﺷﯿﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ،ھﻤﺎن
ّ
اﺗﺤﺎد اﯾﻦ اﺻﻨﺎف ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ در ﺟﻨﺲ و ﻣﻘﺪار )ﮐﯿﻞ و وزن( اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﺷﯿﺎی
ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ از زﻣﺮهی ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﯿﻠﯽ )ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای( ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ از ﺟﻤﻠﻪی ﭼﯿﺰھﺎی وزﻧﯽ؛
ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﯿﻠﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ  -ﮔﺮ ﭼﻪ از اﺷﯿﺎی
ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪی ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  -و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ھﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺒﺎدﻟﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﯿﻠﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و در ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ و زﯾﺎدﺗﯽ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻧﺎدرﺳﺖ
اﺳﺖ.
و ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﺟﻨﺎس ﮐﯿﻠﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮﺟﻨﺲ ﺧﻮدش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ
ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺟﻮ( ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ ّ
ﻧﺴﯿﻪ دادن آنھﺎ ﺣﺮام و
ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ )ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ(.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

و ھﺮ ﮔﺎه ھﺮ دو ﺻﻔﺖ )ﺟﻨﺲ و ﻣﻘﺪار( وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ و
ّ
ﻧﺴﯿﻪ در آنھﺎ ﺣﻼل و درﺳﺖ اﺳﺖ ١؛ و ھﺮ ﮔﺎه ھﺮ دو ﺻﻔﺖ )ﺟﻨﺲ و ﻣﻘﺪار( وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ و ّ
ﻧﺴﯿﻪ در آنھﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﺻﻔﺖ
)ﺟﻨﺲ و ﻣﻘﺪار( ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺣﻼل اﺳﺖ و ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﺣﺮام .٢
ّ
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل اﺣﻨﺎف و ﺣﻨﺒﻠﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻠﺖ رﺑﺎ؛ ھﻤﺎﻧﺎ اﺗﺤﺎد اﯾﻦ اﺻﻨﺎف ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ
در ﺟﻨﺲ و ﻣﻘﺪار )ﮐﯿﻞ و وزن( اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه دو ﻋﻮض در ﺟﻨﺲ و ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ
ّ
ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس آن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،در آنھﺎ رﺑﺎ ﺑﺎ ھﺮ دو ﻧﻮع آن )رﺑﺎی
اﻓﺰوده و رﺑﺎی ّ
ﻧﺴﯿﻪ( ﺣﺮام اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﮔﻨﺪم و آھﻦ ﺑﻪ آھﻦ و ﻏﯿﺮه .و
ّ
ھﺮ ﮔﺎه ﻋﻮضھﺎ در ﺟﻨﺲ و ﻣﻘﺪار ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ھﻢ اﻓﺰودن ﺣﻼل اﺳﺖ و ھﻢ
ﻧﺴﯿﻪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺗﺎ ّ
ّ
ﻣﺪﺗﯽ .و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن دو ﻋﻮض در ﻣﻘﺪار اﺗﺤﺎد
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ ّﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﻓﻘﻂ اﻓﺰودن ﺣﻼل اﺳﺖ ﻧﻪ ّ
ﻧﺴﯿﻪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﻪ دو ﺳﯿﺐ .و ھﺮ ﮔﺎه اﺗﺤﺎد در ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ دو ﺷﯽء
در ﻣﻘﺪار ّﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ھﻢ اﻓﺰودن ﺣﻼل اﺳﺖ ﻧﻪ ّ
ﻧﺴﯿﻪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺟﻮ.
ّ
ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯽھﺎ در ﻇﺎھﺮ ﻣﺬھﺒﺸﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻓﺰودن در ﻃﻼ و
ً
ﻧﻘﺮه ھﻤﺎﻧﺎ ّ
ﻧﻘﺪﯾﺖ ﯾﻌﻨﯽ ّ
ﺛﻤﻨﯿﺖ اﺳﺖ  -زﯾﺮا ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻋﺎدﺗﺎ ﺛﻤﻦ و ﺑﮫﺎی اﺷﯿﺎء ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
و ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ رﺑﺎی ّ
ﻧﺴﯿﻪ در ﻃﻌﺎم :ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺠﺮد ﻃﻌﺎم ﺑﻮدن اﺳﺖ .ﻟﯿﮑﻦ در ﻧﺰد
 -١ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻘﺪار )ﮐﯿﻞ و وزن( و ﺟﻨﺲ ،ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺣﻼل اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮوش
ﯾﮏ ﻟﺒﺎس »ھﺮوی« ﺑﻪ دو ﻟﺒﺎس »ﻣﺮوی« ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش ﺟﻮز ﺑﻪ
ّ
ﺗﺨﻢﻣﺮغ ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻧﺴﯿﻪ روا اﺳﺖ؛ زﯾﺮ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ در آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد) .ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۱۴۰/۶
 -٢ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،دو ﺻﻮرت وﺟﻮد دارد:
 (١ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﺟﻮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﻔﺮوﺷﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪای ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺴﯿﻪ
درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

 (٢ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻣﺮوی را ﺑﻪ دو ﻟﺒﺎس ﻣﺮوی ﺑﻔﺮوﺷﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی و
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺑﺮده را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﺑﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻧﺴﯿﻪ
ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ دوی آنھﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ .(۱۳۹/۶
ﻣﺴﻠﻢ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﮏ ﺑﺮده را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ﺑﺮدهی ﺳﯿﺎه )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ( ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮد.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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ﻣﺎﻟﮑﯽھﺎ :اﯾﻦ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﺑﺮای درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد.
اﻣﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﻪ آن
ً
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻨﺎءا اﯾﻦ ﻧﻮع رﺑﺎ در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ رﺑﺎی ﻓﻀﻞ )اﻓﺰوده( :ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ و ﻣﺎﻟﮑﯽھﺎ در ﻋﻠﺖ رﺑﺎی »ﻓﻀﻞ« اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
ّ
دارﻧﺪ؛ ﻣﺎﻟﮑﯽھﺎ ﺑﺮ آناﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ رﺑﺎ ھﻤﺎﻧﺎ اﺗﺤﺎد ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ھﻤﺮاه »اﻗﺘﯿﺎت« )ﯾﻌﻨﯽ
ّ
اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺗﻐﺬی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد( و » ّادﺧﺎر« )اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد آنھﺎ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد(
اﺳﺖ؛ ً
ﺑﻨﺎء اﯾﻦ ﻧﻮع رﺑﺎ در ﺗﻤﺎم ﺣﺒﻮﺑﺎت و در ﮐﺸﻤﺶ و اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖھﺎ ،و اﻧﻮاع ﻟﺒﻨﯿﺎت و
آنﭼﻪ ﮐﻪ از آنھﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﯿﻮهﺟﺎت ﺟﺎری
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﭼﻮن ّ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ » ّادﺧﺎر« ﯾﻌﻨﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن را ﻧﺪارﻧﺪ .و در ﻣﻌﻨﺎی »اﻗﺘﯿﺎت«
)ﻗﻮت ﺳﺎﺧﺘﻦ( اﺳﺖ :آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻏﺬا را ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﯽآورد ھﻤﭽﻮن ﻧﻤﮏ و اﻣﺜﺎل آن از
ادوﯾﻪی ﻏﺬا ،ﺳﺮﮐﻪ ،ﭘﯿﺎز ،ﺳﯿﺮ و روﻏﻦ.
ّ
ُ
ﻟﯿﮑﻦ ﺷﺎﻓﻌﯽھﺎ ﺑﺮ آناﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ رﺑﺎ در ﻃﻌﺎم :اﺗﺤﺎد ﺟﻨﺲ و »ﻃﻌﻤﯿﺔ« ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻌﺎم
ﺑﻮدن آن اﺳﺖ .و ﻃﻌﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪن را ﺑﻪ اﺻﻼح ﻣﯽآورد،
ّ
ّ
اﻋﻢ از آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﺬی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن؛
ﭼﻮن ﻣﯿﻮهھﺎ .و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﺪاوی و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن »ﺑﺎﻧﮏ« ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻢ :ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽﺷﺎن
ﺑﺮاﺳﺎس »رﺑﺎ« اﺳﺖ .و ھﺪف اﺻﻠﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺲ آنھﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ  -ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﺿﺮوری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ  -ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ
آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ از آن ﺟﺎ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺮای ادارهی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ّ
ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﺗﺄﺳﯿﺲ و راهاﻧﺪازی ﺑﺎﻧﮏھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون
رﺑﺎ ﺗﻼش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی و ادارهی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻧﮏھﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﮫﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻮده ،و ﺷﯿﻮهی ﻋﻤﻞ آن ﺑﺎﻧﮏھﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد
ﮐﺮد:
 -۱ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﭘﺲ اﻧﺪازھﺎ و اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺮدم.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

 -۲دادن ﻗﺮض و وام ﺑﺪون ﺑﮫﺮه ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ّ
ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻮان آنھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖھﺎی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
اﻗﺴﺎط آن.
 -۳ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺎﻧﮏ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺠﺎری ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی،
ﺻﻨﻌﺖ و ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺳﻮد ﻣﺸﺮوع و ﻣﻔﯿﺪی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ و
از ﺷﮫﺮی ﺑﻪ ﺷﮫﺮ دﯾﮕﺮ.
 -۵در ﭘﺎﯾﺎن ھﺮ ﺳﺎل ،ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎبداری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺳﻮدھﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد[.
س :در ﯾﮏ ﺳﻮ ﮔﻨﺪم ﺧﻮب و ﻣﺮﻏﻮب وﺟﻮد دارد و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮔﻨﺪم ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب؛
آﯾﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،در آﻧﮫﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ھﺮ دو ھﻢ ﺟﻨﺲاﻧﺪ؛ )از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ
دو ﺟﻨﺲ در وزن و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ھﻢ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی ﮐﺎﻻ در ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮﻧﺪ؛( و ﺣﮑﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﭼﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و وزن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .١
ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺤﻮهی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﮐﯿﻠﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﺑﻮدن اﺟﻨﺎس« ﭼﮕﻮﻧﻪ
س:
اﺳﺖ؟
ج :ھﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻔﺎﺿﻞ آن ﺑﺎ ﮐﯿﻞ )ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ( ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﮐﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدم در آنھﺎ
١

 -اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ھﻤﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺳﻌﺪ ﺧﺪری س اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺟﺎء ﺑﻼل اﻟﯽ اﻟﻨﺒﯽ ج ﺑﺘﻤﺮ

ﺑﺮﻧﯽ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﺒﯽ ج ﻣﻦ اﻳﻦ ﻫﺬا؟ ﻗﺎل :ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﲤﺮ ردی ﹲء ﻓﺒﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺻﺎﻋﲔ ﺑﺼﺎع؛ ﻓﻘﺎل :ﹼاوه ﻋﲔ

اﻟﺮﺑﺎﻻ ﺗﻔﻌﻞ ،و ﻟﻜﻦ اذا اردت ان ﺗﺸﱰی ﻓﺒﻊ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﺒﻴﻊ اﺧﺮ ﺛﻢ اﺷﱰ ﺑﻪ« ]ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[؛ »ﺑﻼل در

ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﺮﻣﺎی ﺑﺮﻧﯽ داﺷﺖ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪو ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ از
ﮐﺠﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﻼل ﮔﻔﺖ :در ﻧﺰد ﻣﺎ دو ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎھﺎی ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب ﺑﻮد از اﯾﻦ رو دو ﺻﺎع آن را
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد :آه ،ﻋﯿﻦ رﺑﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﮑﻦ؛ و اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﯽ ،ﭘﺲ ﺧﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻔﺮوش و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن،
ﺧﺮﻣﺎی دﯾﮕﺮی را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ«.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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َ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ وﮐﯿﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺧﺮﻣﺎ و ﻧﻤﮏ.
و ھﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرهی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺗﻔﺎﺿﻞ آن ،ﺑﺎ وزن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ،
آن ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ وزﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدم در آنھﺎ وزن را ﺗﺮک
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه.
و در اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﯿﻠﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﺑﻮدن آنھﺎ از ﻧﺎﺣﯿﻪی رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﯿﻠﯽ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﺑﻮدن آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺮدم
ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو در داد و ﺳﺘﺪھﺎ ،ھﺮ ﮔﺎه در ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺮدم ،اﺷﯿﺎﯾﯽ
را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی وزن ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن اﺷﯿﺎء از زﻣﺮهی اﺷﯿﺎی وزﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه آنھﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮐﯿﻞ )ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ( ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن اﺷﯿﺎء از
زﻣﺮهی اﺷﯿﺎی ﮐﯿﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﮔﺎه آنھﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻤﺎرش و ﺣﺴﺎب
ﻣﺒﺎدﻟﻪ و داد و ﺳﺘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،آن اﺷﯿﺎء از زﻣﺮهی اﺷﯿﺎی ﻋﺪدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
س :در داد و ﺳﺘﺪھﺎ ،ﺣﮑﻢ ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮدن )دو ﻋﻮض ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار( ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن ھﺮ دو
ﻋﻮض )ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه( در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ  -و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای را
»ﺻﺮف« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ  -؛ و در ﻣﻮرد ﻏﯿﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﺑﺎ در آنھﺎ ﻣﯽرود ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻋﺘﺒﺎر دارد و در آنھﺎ ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن ھﺮ دو ﻋﻮض ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.
س :آﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﮔﻨﺪم ﺑﺎ آرد آن ﯾﺎ ﺳﻤﻨﻮ )ﺳﻮﯾﻖ( درﺳﺖ اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ داد و ﺳﺘﺪ آرد
ﺑﺎ ﺳﻤﻨﻮ ) ١ﺳﻮﯾﻖ( ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﺗﻔﺎﺿﻞ« درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوی.
س :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /درﺑﺎرهی ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ
ﺣﯿﻮان ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،رأی اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺎ رأی اﺳﺘﺎدش ،اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻣﻮاﻓﻖ
اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن
ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﯿﻮان ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش )ﮔﻮﺷﺖ
 -١ﺳﻤﻨﻮ :ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻠﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎﻗﻪی ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﺣﯿﻮان( ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ از ﺣﯿﻮان
ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
س :دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺮوش » ُرﻃﺐ« )ﺧﺮﻣﺎی ﺗﺮ( ﺑﻪ »ﺗﻤﺮ«
)ﺧﺮﻣﺎی ﺧﺸﮏ(؛ و اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻤﺶ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ﭘﺮﺗﻮ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای در ھﺮ دو ﺻﻮرت
ّ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺗﺤﺎد ﺟﻨﺲ وﺟﻮد دارد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﯾﺘﻮن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ،ﯾﺎ ﮐﻨﺠﺪ را ﺑﻪ روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ
ﻓﺮوﺧﺖ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن و ﮐﻨﺠﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن
ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﯾﺘﻮن و ﮐﻨﺠﺪ ﻗﺮار دارد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت روﻏﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ
ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و زﯾﺎده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺎﻟﻪی آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻓﺮوش و ﻣﺒﺎدﻟﻪی دو ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ( ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺷﯿﺮھﺎی ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
١
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﺳﺮﮐﻪی ﺧﺮﻣﺎی ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب را ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪی اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﮔﻨﺪم ،ﯾﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﺎن ﮔﻨﺪم ﺑﻪ آرد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮان ،ﮔﺎوان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان از ﺗﻮاﺑﻊ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﻨﺲ آنھﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﯿﺮ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
»اﻟﺠﻮھﺮة«(.
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س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ ،اﺟﺎزهی ﺗﺠﺎرت و داد و ﺳﺘﺪ داد؛ آن ﮔﺎه
ﺧﻮد وی از ﺑﺮدهاش ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪ و ﺑﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی رﺑﻮی ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ﻣﯿﺎن ارﺑﺎب و ﺑﺮده ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم »رﺑﺎ« وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
آن ارﺑﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮده ﺑﺎ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽاش از ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن در »داراﻟﺤﺮب« ) ١ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی
رﺑﻮی ﻧﻤﻮد ،ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در داراﻟﺤﺮب در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و َﺣﺮﺑﯽ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی رﺑﻮی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
َ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺻﺮف )ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﭘﻮل داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﯽ(

س :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﺻﺮف« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ﻋﺮف ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ھﺮ ﮔﺎه ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه،
از ﺟﻨﺲ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪان »ﺻﺮف« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
س :ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻪ ﻃﻼ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺑﻪ ﻃﻼ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ھﻢ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎوی و ﯾﮑﺴﺎن ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ )ﻧﻘﺪ( ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ّرد و ﺑﺪل ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺒﺤﺚ »رﺑﺎ« ﮔﺬﺷﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻃﻼ ،ﯾﺎ دو ﻧﻘﺮه در ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ در آنھﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ،وﺻﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ج :ﺗﻔﺎﺿﻞ در آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺻﺮف ،اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارﻧﺪ) .از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ دو ﺟﻨﺲ ،در وزن و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻣﺜﻞ ھﻢ ﺑﻮده
و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی ﮐﺎﻻ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده
ﺷﻮﻧﺪ(.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻼ را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﻃﻼ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ،
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﻨﺲ ﺧﻮدش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪی
 -١ﺷﮫﺮ دﺷﻤﻦ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻗﺪﯾﻢ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺎرج از ﻣﻤﺎﻟﮏ
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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ﻃﻼ ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ،ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﻃﻼ( ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﮐﻪ دو ﺟﻨﺲ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮﻧﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺻﺮف ،ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﭘﯿﺶ از رد و
ﺑﺪل ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺻﺮف ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ )زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﻃﻼ و ﭘﻮل ﻧﻘﺪ اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ّرد و ﺑﺪل ﻧﺸﻮﻧﺪ ،رﺑﺎ اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری(
س :آﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن ﭘﻮل ﺻﺮف ،ﻣﯽﺗﻮان در آن َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﺮد؟
جَ :دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﺮدن در ﭘﻮل ﺻﺮف ،ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن آن ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻃﻼ را ﺑﻪ ﻧﻘﺮه ﻓﺮوﺧﺖ ،ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ از ﺟﺪا ﺷﺪن ،ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ّرد و ﺑﺪل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﺪھﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﺷﻤﺸﯿﺮی آراﺳﺘﻪ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﺪ درھﻢ ﻧﻘﺮه ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﻮرآﻻت آن ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺎه درھﻢ ﻧﻘﺮه ﻣﯽارزﯾﺪ؛ و
ﺧﺮﯾﺪار ﭘﻨﺠﺎه درھﻢ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد و ﺑﻘﯿﻪی آن را )ﭘﻨﺠﺎه درھﻢ دﯾﮕﺮ را(
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان َدﯾﻦ ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪاش ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ
داده اﺳﺖ )ﭘﻨﺠﺎه درھﻢ( ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﺮه )زﯾﻮرآﻻت ﺷﻤﺸﯿﺮ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛  -ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ  -و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﭘﻮل ،ﺑﺮ ھﻤﺎن ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ آن راﺿﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه درھﻢ را در
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ و زﯾﻮرآﻻﺗﺶ ﺑﮕﯿﺮ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﻘﺎﺑﻞ
ِ
ج :اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﭘﯿﺶ از رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدن ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺷﺎن از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن زﯾﻮرآﻻت از ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﺑﺪان ﺿﺮر و زﯾﺎن وارد ﻣﯽﮐﺮد ،در
آن ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺷﻤﺸﯿﺮ و زﯾﻮرآﻻت آن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ زﯾﻮرآﻻت ﺑﺪون ھﯿﭻ
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ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ،از آن ﺟﺪا ﻣﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺷﻤﺸﯿﺮ
درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در زﯾﻮرآﻻت آن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ،ﻇﺮف ﻧﻘﺮه را ﺑﺎ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻃﻼ ﻓﺮوﺧﺖ ،و ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪاری از ﻃﻼ ﯾﺎ
ﻧﻘﺮه را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد و ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در آن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻗﺒﺾ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در آن
ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﻗﺒﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در آن ﺻﻮرت ﻇﺮف ﻧﻘﺮهای در
ﻣﯿﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻖداری دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﺴﻤﺖ ﻇﺮف ،ادﻋﺎی
ﺣﻖ ﻧﻤﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻘﺪاری از ﭘﻮل آن ﻇﺮف را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮد،
در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪار ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪی
ﻇﺮف را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺼﻪی ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ
ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ،ﻗﻄﻌﻪای از ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ؛ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺮﺧﯽ از آن
ﻗﻄﻌﻪ ﺣﻖداری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و در آن ّادﻋﺎی ﺣﻖ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪار اﺧﺘﯿﺎر
ﻓﺴﺦ ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را دارد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار اﺧﺘﯿﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﻘﯿﻪی ﻗﻄﻌﻪی ﻧﻘﺮه را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺼﻪی ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دو درھﻢ و ﯾﮏ دﯾﻨﺎر را ﺑﻪ دو دﯾﻨﺎر و ﯾﮏ درھﻢ ﻓﺮوﺧﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﮏ از آن اﺟﻨﺎس )درھﻢ و
دﯾﻨﺎر( در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﯾﮏ دﯾﻨﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو درھﻢ ،و دو دﯾﻨﺎر در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ درھﻢ(.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﺎزده درھﻢ را ﺑﻪ ده درھﻢ و ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﻓﺮوﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ده درھﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ده درھﻢ و ﯾﮏ
دﯾﻨﺎر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ درھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ،دو درھﻢ ﺧﺎﻟﺺ و ﯾﮏ درھﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﻏﺸﻨﺎک را ﺑﻪ ﯾﮏ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

درھﻢ ﺧﺎﻟﺺ و دو درھﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮوﺧﺖ ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﺪ درھﻢ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﺷﺮﻓﯽ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ
ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪﺷﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ در درھﻢھﺎ ،ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ آن ﻏﺎﻟﺐ و ﭼﯿﺮه ﺑﻮد ،درھﻢھﺎ در ﺣﮑﻢ ﻧﻘﺮه
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺷﺮﻓﯽھﺎ )دﯾﻨﺎرھﺎ( ﻃﻼ ﺑﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد،
دﯾﻨﺎرھﺎ در ﺣﮑﻢ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهی
ﺧﺎﻟﺺ  -ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮﻧﺪ  -ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻮد ،در
ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ و ﻏﺶ ﺑﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻏﺎﻟﺐ و ﭼﯿﺮه ﺑﻮد ،و ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﻏﺸﻨﺎک ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺣﮑﻢ درھﻢ و دﯾﻨﺎر )ﺧﺎﻟﺺ( ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
در ﺣﮑﻢ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎری )ﻋﺮوض( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪی آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺟﻨﺲ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﻨﺲ
دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ دﯾﻨﺎرھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎ درھﻢھﺎی ﻏﺸﻨﺎک ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ آن
دﯾﻨﺎرھﺎ و درھﻢھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﻏﺸﻨﺎک ﮐﺎﺳﺪ و ﺑﯽروﻧﻖ ﺷﺪ ،و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه،
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ /
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ روزی ﮐﻪ آن
را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﭙﺮدازد؛ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آﺧﺮﯾﻦ روزی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن درھﻢھﺎ و دﯾﻨﺎرھﺎی
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ]و از روﻧﻖ اﻓﺘﺎده[ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازد.
ّ
 -١اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻧﻘﺮهی ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﺶ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و در ﻣﺴﺌﻠﻪی
ﺑﺎﻻ ،ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن آنھﺎ ﭘﯿﺶ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺮط اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻧﺰد ھﺮ دو ﻃﺮف
ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه وﺟﻮد دارد؛ و در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن و ّرد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدن ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺪون ﺿﺮر و ﻧﻘﺼﺎن ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ) .رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ،ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ(.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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ّ
ﻣﺸﺨﺺ و ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،درﺳﺖ
س :آﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارﺷﺎن در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
اﺳﺖ؟
ّ
ج :داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ ﭘﻮلھﺎی راﯾﺞ  -ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار و ﻣﯿﺰاﻧﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدد
 درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﻮلھﺎ ﮐﺎﺳﺪ و ﺑﯽروﻧﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت داد وﺳﺘﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻮلھﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدد ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺎ ﭘﻮل راﯾﺞ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻓﺮوﺧﺖ؛ آنﮔﺎه ﭘﯿﺶ از آن
ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﻮل را از ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﻮل ﮐﺎﺳﺪ و ﺑﯽروﻧﻖ ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﺧﺘﻼف اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺎن ھﻤﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
در داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ درھﻢھﺎ و دﯾﻨﺎرھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮔﺬﺷﺖ .١
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺳﮑﻪھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﭼﯿﺰی ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ درھﻢ را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮد  ،١آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮑﻪ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ درھﻢ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ّ
ﺻﺮاف ﯾﮏ درھﻢ داد و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﻒ آن ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﮑﻪ
)ﭘﻮل( ﺑﺪه و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن را ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ درھﻢ ﺑﭙﺮداز؛ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و دو ﺷﺎﮔﺮد وی،
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﮑﻪھﺎ و ﭘﻮلھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
 -١ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ دﯾﻨﺎرھﺎ و درھﻢھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﻏﺸﻨﺎک ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪ ،ﺳﭙﺲ آن
دﯾﻨﺎرھﺎ و درھﻢھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﻏﺸﻨﺎک ،ﮐﺎﺳﺪ و ﺑﯽروﻧﻖ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻻ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ روزی ﮐﻪ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد؛ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
آﺧﺮﯾﻦ روزی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن درھﻢھﺎ و دﯾﻨﺎرھﺎی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و از روﻧﻖ اﻓﺘﺎده ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﯽﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﭙﺮدازد.
و ﻋﻼﻣﻪ ﺷﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب »رد اﳌﺤﺘﺎر« ) (۲۴۱/۴ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﲑة« ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺘﻮا ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﻒ درھﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻘﯿﻪی آن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ درھﻢ آن ،ﺑﺮاﯾﻢ ﺳﮑﻪ )ﭘﻮل( ﺑﺪه و
ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن را ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ درھﻢ ﺑﭙﺮداز ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
س :و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻦ درھﻤﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺪه ﮐﻪ وزن آن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ درھﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی آن را ﺳﮑﻪ )ﭘﻮل( ﺑﭙﺮداز ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﺟﺎﯾﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ روا و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و آن ﭼﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ درھﻢ اﺳﺖ در
ّ
ﺑﺮاﺑﺮ درھﻢ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮑﻪھﺎ و ﭘﻮلھﺎ.
ََ
ََ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﺳﻠﻢ« )ﯾﺎ »ﺳﻠﻒ«(

س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻌﺎﻣﻼت و داد و ﺳﺘﺪھﺎ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻗﺒﺾ
ﮐﺮدن ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮط ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
َ
ج :آری؛ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی » َﺳﻠﻢ« ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﻌﺎ ﻣﻼت و داد و ﺳﺘﺪھﺎ
َ
اﺳﺖ؛ و » َﺳﻠﻢ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازَ » :ﺑﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻌﯿﻦ«؛ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َدﯾﻦ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ] .ﻧﻮﻋﯽ از
َﺑﯿﻊ ﮐﻪ ﺑﮫﺎی ﺟﻨﺲ را ﭘﯿﺸﮑﯽ ﺑﺪھﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺟﻨﺲ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮَ ،ﺳ َﻠﻢ ﯾﺎ َﺳ َﻠﻒ :ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ّ
ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ً
ﺑﻌﺪا ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی داده ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺎ اوﺻﺎف دﻗﯿﻖ و
ﺑﯿﺎن ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم درﺟﻪی ﯾﮏ ،ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻢ و ...از ﮐﺸﺎورز ﯾﺎ
ﺑﺎﻏﺪاری ﻣﯽﺧﺮد و ﺑﮫﺎی آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽدھﺪ[.
َ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﺲ از
ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ّ
ﮐﻠﯽ و ّ
ﻋﺎﻣﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ و روﺷﻨﮕﺮ ﺻﻮرتھﺎی ﺟﻮاز ﯾﺎ
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻗﺎﻋﺪهی
 -١ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﻪھﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺼﻒ درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٢زﯾﺮا او درھﻢ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ درھﻢ از ﺳﮑﻪھﺎ و ﭼﯿﺰی ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ درھﻢ ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ درھﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮑﻪھﺎ.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت
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َ
ﻋﺪم ﺟﻮاز » َﺳﻠﻢ« ﺑﺎﺷﺪ؟
َ
ج :ھﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺿﺒﻂ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻔﺎت و ﻣﻘﺪارش ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ
در آن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ھﺮ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺿﺒﻂ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻔﺎت و ﻣﻘﺪارش ﻣﻤﮑﻦ
َ
ﻧﺒﺎﺷﺪَ ،ﺳﻠﻢ در آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
َ
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﻨﺲھﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ َﺳﻠﻢ در آنھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
َ
جَ :ﺳﻠﻢ در اﯾﻦ ﺟﻨﺲھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ :ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
)ﻣﮑﯿﻼت(؛ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وزن ،اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ )ﻣﻮزوﻧﺎت(؛ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ،
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺬروﻋﺎت(؛ و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد و ﺷﻤﺎرش ،ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
)ﻣﻌﺪودات( ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﻮز و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﮐﻪ در آنھﺎ ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮرد؛
َ
َ
از اﯾﻦ رو َﺳﻠﻢ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،اﻋﻀﺎء و اﻧﺪام آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ َﺳﻠﻢ در
َ
ﭘﻮﺳﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش و ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﻧﯿﺰ َﺳﻠﻢ در
َ
ﭼﻮب و ھﯿﺰم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و َﺳﻠﻢ در ﻋﻠﻒ و ﯾﻮﻧﺠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﺳﺘﻪ و ﺑﺎﻓﻪ
ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .١
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻠﻢ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻠﻢ ،ﻣﺮاﻋﺎت ھﻔﺖ
ﺷﺮط ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎدآوری ﮔﺮدﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ھﻔﺖ ﺷﺮط ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ّ
 -۱ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﻧﻮع ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ﺻﻔﺖ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
 -۴ﻣﻘﺪار ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رأس اﻟﻤﺎل از ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﯿﻠﯽ ،وزﻧﯽ و ﻋﺪدی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ّ
ﻣﻘﺪار آن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ھﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺎرج داﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
 -١زﯾﺮا ﮐﻪ دﺳﺘﻪھﺎی ﭼﻮب و ھﯿﺰم و ﻋﻠﻒ و ﯾﻮﻧﺠﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻮل و ﻣﻘﺪار
دﺳﺘﻪی ﭼﻮب و ھﯿﺰم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﻮل آن ﯾﮏ وﺟﺐ ﯾﺎ ﯾﮏ ذراع ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت
ﺳﻠﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در آن رخ ﻧﺪھﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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َ
 -۷و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ و ﺗﺄﺟﯿﻞ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ
ّ
ﻣﺪت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ) .و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ
ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖھﺎ در ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻪ اﻣﮑﺎن و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ
َ
ﯾﮏ ﻣﺎه و دو ﻣﺎه و ...زﯾﺮا َﺳﻠﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ،ﺻﻮرت َﺑﯿﻊ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
و در آن ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻃﺮف ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ و ﻣﺸﺎھﺪه
ﺑﺸﻮد.
ً
و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺲ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﺟﻨﺲ ﻋﺎدﺗﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﺮﻣﺎ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﮫﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﮕﻮر ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻮد،
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﯿﻨﻪی اﺧﺘﻼف و ﻧﺎراﺣﺘﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ(.

ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت

٦٧

س :در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﺻﺤﺖ ﺳﻠﻢ ،آﯾﺎ اﺧﺘﻼﻓﯽ در ﻣﯿﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و دو
ﺷﺎﮔﺮدش ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /وﺟﻮد دارد؟
َ َ
ج :آری؛ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﺻﺤﺖ ﺳﻠﻢ ﺑﺎ
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ آن دو ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رأساﻟﻤﺎل
ّ
ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ )و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ
ّ
ﺟﻨﺲ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ،ﻣﺤﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ّ
ﻣﯽﺷﻮد) .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،
ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺸﻮد(.
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ھﻤﺎن
َِ َ
س :آﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻠﻢ در ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎس درﺳﺖ اﺳﺖ؟
َ
ج :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ در ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎس درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮل ،ﻋﺮض ،ﮐﻠﻔﺘﯽ و
١
ﺿﺨﺎﻣﺖ آن ھﻤﺮاه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺻﻔﺖ ،ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع آن ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد.
َ
س :آﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ در ﺟﻮاھﺮات و داﻧﻪھﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
َ
ج :در ﺟﻮاھﺮات و داﻧﻪھﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽَ ،ﺳﻠﻢ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
َ
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ در ﺧﺸﺖ ﺧﺎم و آﺟﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ در ﺧﺸﺖ ﺧﺎم و آﺟﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﺐ آنھﺎ
ّ
ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
س :در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻠﻢ ،ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﺲ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن
زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ) ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐ ّ
ﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ (،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪار
ﻣﯽدھﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﭼﻪ وﻗﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﮫﺎی ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻠﻢ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮫﺎی ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و
َ
ﭘﯿﺶ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد؛ و َﺳﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﺟﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -١ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ،ﻋﺮض ،ﮐﻠﻔﺘﯽ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺻﻔﺖ ،ﺟﻨﺲ و ﻧﻮع آن
ﺑﯿﺎن ﮔﺮدد ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻠﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا )ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه( ﺑﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻠﻢ
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻠﻢ در ﭘﺎرﭼﻪی اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﯿﺎن »وزن« آن ﻧﯿﺰ ﻻزﻣﯽ و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا وزن در ﭘﺎرﭼﻪی اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻄﻠﻮب
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
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)از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﮫﺎی ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﭘﯿﺶ
از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ و
ﭘﺲ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه آن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪار دھﺪ(.
َ َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻠﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ آنﮔﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
در رأس اﻟﻤﺎل )ﺑﮫﺎی ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ(َ ،دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ )ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻮﯾﻞ آن(َ ،دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
جَ :دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﺮدن در رأس اﻟﻤﺎل )ﺑﮫﺎی ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ( و ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻮﯾﻞ آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺷﺮﮐﺖ و ّ
ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺳﻠﻢ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮﻃﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﻋﻼوه از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺷﺮط دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
َ
ّ
ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .١
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳ َﻠﻢ را ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﺷﺨﺺ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﻓﺮد
ّ
ﻣﺸﺨﺼﯽ اﻧﺠﺎم داد ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﮔﻨﺪم و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﯾﺎ ﻣﯿﻮهی
َ
درﺧﺘﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ّ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺎﻻ از ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪن آن از
-١
ﺑﺎزار اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب » َرﻫﻦ« )ﮔﺮو(

ﮐﺘﺎب »رﻫﻦ« )ﮔﺮو(
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ » َرھﻦ« ﭼﯿﺴﺖ؟
جَ » :رھﻦ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺒﺲ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﯽء« اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ّ
اﯾﻦ »ﺣﺒﺲ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﺳﺒﺐ و ﻋﻠﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽَ ،رھﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﻗﺮار دادن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ از ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎر ،ﻃﻠﺒﺶ را از آن ﻣﺎل ﺑﺮدارد«) .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮَ » ،رھﻦ« :ﻣﺎل و ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻗﺮض ﻗﺮار
ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ،ﻃﻠﺐ را از آن وﺻﻮل ﻧﻤﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
از دﯾﮕﺮی ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮض درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪه ھﻢ ﺑﺮای
اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻣﺎل ﺧﻮد ،از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺮض ﻣﯽﺧﻮاھﺪ زﻣﯿﻦ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ...را ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ او در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ ،ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺮوش آن ﻃﻠﺒﺶ را وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﺻﻄﻼح ﻓﻘﮫﯽ ،ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه
َ
را »راھﻦ« َ -رھﻦ ﮔﺬار ،ﮔﺮوﮔﺬار  -و ﻗﺮضدھﻨﺪه را » ُﻣﺮﺗﮫﻦ«  -رھﻦﮔﯿﺮ ،ﮔﺮوﮔﯿﺮ ، -
و ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻗﺮض از آن ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮدَ » ،رھﻦ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ(.
سَ :رھﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟
َ
جَ :رھﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل )از ﻃﺮف راھﻦ و ُﻣﺮﺗﮫﻦ( ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ
َ
» ُﻣﺮﺗﮫﻦ« )رھﻦﮔﯿﺮ( ،ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد َرھﻦ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و َرھﻦ ﺻﻮرت
ُ َ
ﺮﺗﮫﻦ« )رھﻦﮔﯿﺮ(َ ،رھﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺎرغ از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ و
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه »ﻣ
اﻣﻮال ﮔﺮوﮔﺬار و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺟﺪا از ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﯿﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﻀﯿﻪی َرھﻦ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ.
ُ َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل )در رھﻦ( ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﺮﺗﮫﻦ )رھﻦﮔﯿﺮ(،
َرھﻦ را ﻗﺒﺾ ﻧﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ )رھﻦﮔﯿﺮ(َ ،رھﻦ را ﻗﺒﺾ ﻧﮑﺮده ،راھﻦ )ﮔﺮوﮔﺬار( ﻣﺨﺘﺎر
َ
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ َرھﻦ را ﺑﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ و اﮔﺮ ھﻢ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮد .و ھﺮ ﮔﺎه ﮔﺮوﮔﺬار )راھﻦ(َ ،رھﻦ را ﺑﻪ

ﮐﺘﺎب »رﻫﻦ« )ﮔﺮوه(
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َ
َ
ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ داد و ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﻧﯿﺰ آن را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺷﯽء ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
َ
در ﺿﻤﺎﻧﺖ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺸﺮﯾﻊ » َرھﻦ« ﭼﯿﺴﺖ؟
جَ :رھﻦ ﻣﺸﺮوع و روا ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺮای وﺻﻮل و درﯾﺎﻓﺖ وام
ﺑﺎﺷﺪ ،و از اﯾﻦ رھﮕﺬر ﺣﻖ وامدھﻨﺪه ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﻠﻒ ﻧﮕﺮدد؛ از اﯾﻦ رو رھﻦ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
وام ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦَ ،رھﻦ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد و در ﻧﺰدش ھﻼک و ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
َ
ج :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ُﻣﺮﺗﮫﻦَ ،رھﻦ را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪَ ،رھﻦ در ﺿﻤﺎﻧﺖ وی
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﺮو ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺘﺶ و ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﻦ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
س :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪاﯾﺪ» :ﮔﺮو ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺘﺶ و ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﻦ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ« ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم اﯾﻦ ﻗﻮل ،ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ:
َ
ھﺮﮔﺎه َرھﻦ در دﺳﺖ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ھﻼ ک ﮔﺮدد ،و ﻗﯿﻤﺖ َرھﻦ و وام ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ً
َ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت وام ُﻣﺮﺗﮫﻦ )ﮔﺮوﮔﯿﺮ( ﺣﮑﻤﺎ ادا ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﮫﺎی رھﻦ،
َ
ﮐﻤﺘﺮ از وام ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﮫﺎی آن از وام ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ُﻣﺮﺗﮫﻦ
َ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی وام ﺧﻮﯾﺶ را از راھﻦ ﺑﮕﯿﺮد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ َرھﻦ در ﻧﺰد ُﻣﺮﺗﮫﻦ
ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﮫﺎی َرھﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از وام ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت آن ﭼﻪ از ﻗﯿﻤﺖ
َرھﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﮑﻢ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮ آن ﺟﺎری
َ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ َرھﻦ در دﺳﺖ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ھﻼک ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ زﯾﺎدت َرھﻦ را ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ »اﻣﺎﻧﺎت« ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺪارﻧﺪ؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ وام
َ
ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا رھﻨﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ُﻣﺮﺗﮫﻦ ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪه ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ وام ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻘﺪ َرھﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ُﻣ َﺮﺗﮫﻦ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺎرغ از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ و اﻣﻮال ﻓﺮد ﮔﺮوﮔﺬار و ﺟﺪا از ﺣﻖ
دﯾﮕﺮان ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﻗﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﻓﺎﯾﺪهای
ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :اﯾﻦ ﻗﯿﺪ )ﮐﻪ َرھﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ و ﻓﺎرغ از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ و اﻣﻮال ﮔﺮودھﻨﺪه و ﺟﺪا از ﺣﻖ
دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ( ،ھﺮ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﺎرج ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﮔﺮو
ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﻮال »ﻣﺸﺎع و ﻣﺸﺘﺮک« درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ
ﺑﺎﻻی درﺧﺖ ﺑﺪو ن ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻦ درﺧﺖ ،و ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﺪون زﻣﯿﻦ ،و
ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻦ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺪون ﻣﯿﻮهی آن و ﮔﺮوﮔﺬاﺷﺘﻦ زﻣﯿﻦ ﺑﺪون ﻣﺤﺼﻮل آن درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ َرھﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﺎﻧﺎت؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ودﯾﻌﻪھﺎ و ﻋﺎرﯾﺖھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻣﺎﻧﺎت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ آنھﺎ ھﻼک و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺪ،
ّ
ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :آﯾﺎ َرھﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻗﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪھﺎی ﻣﻀﺎرﺑﻪ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ؟
جَ :رھﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻗﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﻀﺎرﺑﻪ و اﻣﻮال ﺷﺮﮐﺘﯽ روا ﻧﯿﺴﺖ.
َ
س :آﯾﺎ َرھﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻗﺒﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی » َﺳﻠﻢ« و ﻧﯿﺰ در ﻗﺒﺎل ﭘﻮل
در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﺻﺮف« و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﺒﺎل ﮐﺎﻻ در ﺳﻠﻢ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﻮاردَ ،رھﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ روا و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
َ
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺳﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺻﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ُﻣﺮﺗﮫﻦ
َرھﻦ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪَ ،رھﻦ ھﻼک و ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
َ َ
ً
ُ َ
ﺣﮑﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻖّ
َ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺻﺮف و ﺳﻠﻢ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺮﺗﮫﻦ
ﺧﻮﯾﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ َرھﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻗﺮار
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ َرھﻦ را در ﻧﺰد ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدل ﺑﮕﺬارﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺸﮑﻞ دارد؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺧﺎﻟﯽ از اﺷﮑﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راھﻦ و ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ َرھﻦ در ﻧﺰد ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﺎدل ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
َ
رﺳﯿﺪﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از راھﻦ و ُﻣﺮﺗﮫﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ َرھﻦ را از ﻓﺮد ﻋﺎدل ﺑﮕﯿﺮد و در
ﻧﺰد ﺧﻮدش ﻧﮕﻪ دارد؟
َ
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻪ ﺑﺮای راھﻦ و ﻧﻪ ﺑﺮای ُﻣﺮﺗﮫﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ َرھﻦ در ﻧﺰد ﻓﺮد ﻋﺎدل ھﻼک و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ

ﮐﺘﺎب »رﻫﻦ« )ﮔﺮوه(
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آن ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
َ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ َرھﻦ ھﻼک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا َرھﻦ در
َ
ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﮐﻔﺎﻟﺖ وی ھﻼک و ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ )و ﺑﺎ ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪن ﮔﺮو( ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﻧﯿﺰ
َ
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ َرھﻦ در ﻧﺰد ﺧﻮد ُﻣﺮﺗﮫﻦ ھﻼک ﮔﺮدد ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪن ﮔﺮو ،ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
َ
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن َرھﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ درھﻢھﺎ ،دﯾﻨﺎرھﺎ و ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﯿﻠﯽ و ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای
و وزﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
جَ :رھﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ ھﻼک و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
وام آن ،ھﻼک ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ در ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی از دﯾﮕﺮی ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻮد و ﻣﺜﻞ واﻣﺶ را از او ﮔﺮﻓﺖ و آن را ﺑﻪ
ّ
ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از آن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ از ﺑﺪھﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺪﻟﯽ و ﺗﻘﻠﺒﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮای ﻃﻠﺒﮑﺎر ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و او وام
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﭼﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪه ،درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم
ّ
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﺜﻞ اﺷﯿﺎی ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺑﺪﻟﯽ را
ﺑﻪ ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و از او اﺷﯿﺎی ﺧﻮب و ﺑﺎ ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﺪ.
س :ﻓﺮدی دو ﺑﺮده را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار )درھﻢ ﯾﺎ دﯾﻨﺎر( ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﺳﭙﺲ ّ
ﺣﺼﻪی
وام ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺮده را ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺎن
ﺑﺮدهای را ﮐﻪ ﺣﺼﻪی واﻣﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :ﺑﺮای ﺑﺪھﮑﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺮده را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد؛ و ھﺮ ﮔﺎه
ّ
ﺣﺼﻪی وام دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ دو را از ﻃﻠﺒﮑﺎر
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ُ َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راھﻦ )ﮔﺮوﮔﺬار( ﺷﺨﺺ ﻣﺮﺗﮫﻦ )ﮔﺮوﮔﯿﺮ( ﯾﺎ ﻓﺮد ﻋﺎدل ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن دو
را وﮐﯿﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در وﻗﺖ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ وام ،ﮐﺎﻻی ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﮐﺎﻟﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ وﮐﺎﻟﺘﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮدن رھﻦ ،ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ،
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت راھﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﮐﯿﻞ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت راھﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارد ﺗﺎ وﮐﯿﻞ را ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ او را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﻋﺰل ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ:
»راھﻦ در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮدن رھﻦ ،ﺷﺮط
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﺑﺎ وﻓﺎت راھﻦ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽﮔﺮدد«؟.
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ وﮐﯿﻞ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
َ
س :آﯾﺎ ُﻣﺮﺗﮫﻦ  -ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ َرھﻦ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ  -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وام ﺧﻮﯾﺶ را از
راھﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ واﻣﺶ ،ﺣﺒﺲ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
َ
ج :ﺑﺮای ُﻣﺮﺗﮫﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وام ﺧﻮﯾﺶ را از راھﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
واﻣﺶ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ رھﻦ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮدن وام و زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ وام ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦَ ،رھﻦ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺨﺺ راھﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوش
َ
رھﻦ ،وام ﺧﻮﯾﺶ را از ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﭙﺮدازد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ َرھﻦ
را در اﺧﺘﯿﺎر راھﻦ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﻗﯿﻤﺖ آن ،وام او را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
َ
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮ ُﻣﺮﺗﮫﻦ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای راھﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» :وام ﺧﻮد را
ﺑﭙﺮداز؛ آن ﮔﺎه ﮔﺮوی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮ« .و ﭼﻮن وام ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد،
َ
ﺑﺮای ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد» :رھﻦ را ﺑﻪ راھﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪه«.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راھﻦ ،ﮔﺮو را ﺑﺪون اﺟﺎزهی ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ُ َ
ج :اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮫﻦ اﺟﺎزهی ﻓﺮوش را ﺑﺪھﺪ ،ﯾﺎ راھﻦ وام ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
َ
ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﻮﻗﻮف اﺳﺖ و ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ،ﺑﺮدهای را ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺖ و ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﻧﯿﺰ آن ﺑﺮده را ﺗﺤﻮﯾﻞ
َ
ﮔﺮﻓﺖ؛ آن ﮔﺎه راھﻦ ،ﺑﺪون اﺟﺎزهی ُﻣﺮﺗﮫﻦ ،ﺑﺮده را آزاد ﮐﺮد ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ آزادیای ﺗﻨﻔﯿﺬ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ آزادی ﺑﺮده ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب »رﻫﻦ« )ﮔﺮوه(
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س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ (،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ آزادی ﺑﺮده ﻧﺎﻓﺬ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در ﻧﺰد
ُ َ
ﻃﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ِ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راھﻦ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ وام ﻧﯿﺰ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد،
در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ وام از راھﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ وام ّ
ﻣﺆﺟﻞ و ﻣﮫﻠﺖدار ﺑﻮد و
زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻓﺮا ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت از راھﻦ ﺑﮫﺎی ﺑﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ،ﺑﻪ ﻋﻮض ﺑﺮده ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راھﻦ ،ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﮫﯽدﺳﺖ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آزادی
َ
ﺧﻮﯾﺶ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را  -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وام ارﺑﺎﺑﺶ  -ﺑﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﭙﺮدازد؛ و ﺳﭙﺲ
َ
ﺑﺮده ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،از او وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
َ
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮده ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،از
او ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :زﯾﺮا ﮐﻪ ارﺑﺎب ،ﺑﺮده را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن آزاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺮده ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از آزادی
َ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وام ارﺑﺎﺑﺶ ،ﺑﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ )از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
َ
ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،از او ﺑﮕﯿﺮد(.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راھﻦ ،ﮔﺮو را ھﻼک و ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮداﻧﺪ و در ﻧﺰد ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ﮔﺮو و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج :د راﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد راھﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎوان و ﻏﺮاﻣﺖ آن ﭼﻪ را ھﻼک ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ
َ
ﺑﭙﺮدازد؛ و اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﺎوان ،ﺑﻪ ﻋﻮض َرھﻦ ھﻼک ﺷﺪه ،در ﻧﺰد ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
َ
ُ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺗﮫﻦَ ،رھﻦ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ )ﻏﯿﺮ از راھﻦ و
َ
َ
ُﻣﺮﺗﮫﻦ( ،آن را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ُﻣﺮﺗﮫﻦ اﺳﺖ ،ھﻼک و ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮداﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﮐﻔﺎﻟﺖ َرھﻦ ھﻼک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؛ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ
َ
در ﻧﺰد ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد؟
َ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﮐﻔﺎﻟﺖ َرھﻦ ھﻼک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ُﻣﺮﺗﮫﻦ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺷﺨﺺ ھﻼکﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد
اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﮫﺎی َرھﻦ ھﻼک ﺷﺪه را از آن
ِ
و ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان َرھﻦ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﻗﺮض ،در ﻧﺰد ﺧﻮدش ﻧﮕﻪ دارد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راھﻦ ،ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را در ﻣﻮرد ﮔﺮو ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ و
ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟

٧٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(
١

ج :ﺟﻨﺎﯾﺖ راھﻦ در ﺣﻖ رھﻦ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد ﺟﻨﺎﯾﺖ ُﻣﺮﺗﮫﻦ در ﺣﻖ ﮔﺮو ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ را در ﻣﻮرد ﮔﺮو ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﻣﯿﺰان ﺟﻨﺎﯾﺖ ،از وام ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺎزاد آن را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
َ
س :اﮔﺮ رھﻦ ،ﺑﻪ راھﻦ ﯾﺎ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻣﻮال آنھﺎ ﺧﺴﺎرﺗﯽ را وارد آورد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
َ
ج :ﺟﻨﺎﯾﺖ َرھﻦ ﺑﺮ راھﻦ و ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ اﻣﻮال آنھﺎَ ،ھ َﺪر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﺮد ﺗﺎ َرھﻦ را در آن ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺧﺎﻧﻪای را اﺟﺎره ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﮫﺎی
آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
َ
ج :ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺑﮫﺎ ﺑﺮ ُﻣﺮﺗﮫﻦ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :اﻣﻮال ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﺘﺮ ﺑﻮد ،و ﺑﺮای
ﭼﺮاﻧﯿﺪن آنھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ آنھﺎ را ﺑﭽﺮاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﭼﻮﭘﺎن
ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ج :ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﭼﻮﭘﺎن ﺑﺮ راھﻦ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺰﯾﻨﻪ ،و ﻣﺨﺎرج رھﻦ ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟
ج :ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﻣﺨﺎرج رھﻦ ،ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی راھﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ و ّ
س :ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﻮال ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهّ ،
ﻧﻤﻮ را دارﻧﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎ از زاد و وﻟﺪ آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ،و ﯾﺎ از
درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﮔﺮﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ،ﺑﭽﻪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه و ﻣﯿﻮه
ﻣﯽﮔﺮدد؟
آن راھﻦ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ
ج :ھﺮ آن ﭼﻪ از َرھﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،از
ِ
ّ
راھﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت َرھﻦ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺗﻤﻠﮏ و ﻗﺒﻀﻪی ﺧﻮد درآورد؛ ﺑﻠﮑﻪ
َ
١
ﻣﺤﺼﻮﻻت َرھﻦ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺧﻮد در ﻧﺰد ُﻣﺮﺗﮫﻦ ،ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ِ

 -١زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻮت ﮔﺮدﯾﺪن ﺣﻖ ﻻزﻣﯽ ﻣﺮﺗﮫﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪی ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎل،
ِ
ﻣﺎﻟﮑﺶ را در ﺣﻖ ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﭼﻮن ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و اﺟﻨﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

٧٧

ﮐﺘﺎب »رﻫﻦ« )ﮔﺮوه(

َ
ﻣﺤﺼﻮﻻت َرھﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد َرھﻦ در ﻧﺰد ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮو ﺑﻮد ،و
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ِ
ُ َ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺎﯾﺪات َرھﻦ )ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء( در ﻧﺰد ﻣﺮﺗﮫﻦ ﺿﺎﯾﻊ و ھﻼک ﺷﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ُ َ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻼک ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺎﯾﺪات رھﻦ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺮﺗﮫﻦ
َ
واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ )ﯾﻌﻨﯽ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺮدد(.
ﻋﺎﯾﺪات آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺻﻞ َرھﻦ ﺿﺎﯾﻊ و ھﻼک ﺷﺪ ،و ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ِ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت َرھﻦ دھﻨﺪه از ﺑﺪھﮑﺎری ﺧﻮﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ َرھﻦ را ﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺪھﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ َرھﻦ در روز واﮔﺬاری و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪی آن در روز
ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ھﺮ ﭼﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ َرھﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ از ﺑﺪھﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ و
٢
آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪی َرھﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ راھﻦ ﺑﭙﺮدازد و آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦَ ،رھﻦ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدت در َرھﻦ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ راھﻦ
ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدت در وام ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ دو ﻧﻮع زﯾﺎدت در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس
اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدت ﻧﻤﻮدن در َرھﻦ
درﺳﺖ اﺳﺖ و در وام درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ دو ﻧﻮع زﯾﺎدت ،ﮔﺮو ﺗﺤﻘﻖ
 -١و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﮫﻦ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ اﺻﻞ آن ﺑﮕﯿﺮد و در ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﺮو ﻧﮕﻪ دارد و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﻧﺰد راھﻦ ﺑﮕﺬارد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
»اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
 -٢ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ :ﻣﺮدی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی  ۱۰درھﻤﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮﺿﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۰درھﻢ َرھﻦ ﻣﯽدھﺪ؛
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽزاﯾﺪ و ﺧﻮد ھﻼک ﻣﯽﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮض ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در روز َرھﻦ ﺷﺪن
و ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ّﺑﺮه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ ّﺑﺮه ۱۰ ،درھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺼﻒ ﻗﺮض ،ﯾﻌﻨﯽ  ۵درھﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ّﺑﺮه ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ
ّ
 ۲۰درھﻢ رﺳﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺼﻪی ﻣﺎدر ﺳﻪ درھﻢ و
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

3
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1

و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ّﺑﺮه ﺑﻪ  ۳۰درھﻢ رﺳﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎدر  4دﯾﻦ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ّﺑﺮه ﮐﻢ ﺷﺪ و ﺑﻪ ۵
2

6

درھﻢ رﺳﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎدر  3دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۶درھﻢ و  10درھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(.

٧٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﻧﻮع زﯾﺎدت )زﯾﺎدت در
َرھﻦ و زﯾﺎدت در وام( درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﻘﺮوض و ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را در ﻧﺰد
ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ َرھﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺑﻪ ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﻨﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﺷﯽء در ﻧﺰد
ِ
ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻨﺲ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺰد دو ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ھﻼک و ﺗﻠﻒ ﺷﺪ،
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ِ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺣﺼﻪی واﻣﺸﺎن ،ﺿﺎﻣﻦ
َرھﻦ ھﻼ ک ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ،واﻣﺶ را ﮔﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ راھﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﻒ
َرھﻦ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت راھﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﻒ َرھﻦ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ َرھﻦ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام در ﻧﺰد ﻃﻠﺒﮑﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ِ
ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻏﻼﻣﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮط ﻓﺮوﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار در ازای ﭘﻮل ،ﭼﯿﺰی ﻣﻌﻠﻮم
و ّ
ﻣﻌﯿﻦ را َرھﻦ ﺑﺪھﺪ؛ وﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪار از ﭘﺮداﺧﺖ رھﻦ ،ﺳﺮ ﺑﺎز زد و اﺳﺘﻨﮑﺎف ورزﯾﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و َرھﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ َرھﻦ وادار و ﻣﺠﺒﻮر
ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﺧﺘﯿﺎر دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ َرھﻦ
ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ .ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﭙﺮدازد ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی رھﻨﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ در
آن ﺻﻮرت در ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮدهَ ،رھﻦ )ﮔﺮو( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
س :آﯾﺎ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ از ﮔﺮو ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ُ َ
ج :ﺑﺮای ﻣﺮﺗﮫﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮو را ﺧﻮدش ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ھﻤﺴﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪاش اﺳﺖ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب »رﻫﻦ« )ﮔﺮوه(
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َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ،ﮔﺮو را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮐﺴﯽ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮد ﮐﻪ
در ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﯿﺴﺖ )از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﯿﺴﺖ(؛ ﯾﺎ ﮔﺮو را در ﻧﺰد ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ]ﻏﯿﺮ از
ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان[ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ و اﻣﺎﻧﺖ ﮔﺬاﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ]ﺑﺎ ھﻼک ﺷﺪن ﮔﺮو[ ،ﺷﺨﺺ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا وی ﺑﺎ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﮔﺮو ﺗﺠﺎوز و ّ
ﺗﻌﺪی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣ َﺮﺗﮫﻦ ،ﺑﺮ ﮔﺮو ﺗﺠﺎوز و ّ
ﺗﻌﺪی ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ آن را ﺑﭙﺮدازد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ھﻤﭽﻮن »ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻏﺼﺐ«.
)ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﺪ ،و آن را ھﻼک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ
ِ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯽء ﻣﻐﺼﻮب را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد(.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ،ﮔﺮو را ﺑﻪ راھﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮو از ﺿﻤﺎﻧﺖ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﮔﺮو در ﻧﺰد
راھﻦ ﺿﺎﯾﻊ و ھﻼک ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺿﺎﯾﻊ و ھﻼک
ﻣﯽﮔﺮدد.
ُ َ
س :اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮫﻦ ،ﮔﺮو را ﺑﻪ راھﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ آن را دوﺑﺎره از راھﻦ
ّ
ﺑﮕﯿﺮد ،آﯾﺎ ﺑﺮای وی ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :ﺑﺮای ُﻣ َﺮﺗﮫﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮو را ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در
َ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم ﮔﺮو را ﺑﮕﯿﺮد ،دوﺑﺎره ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮔﺮو ﺑﻪ ُﻣﺮﺗﮫﻦ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راھﻦ ﭘﯿﺶ از ﭘﺮداﺧﺖ واﻣﺶ وﻓﺎت ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ُﻣﺮﺗﮫﻦ
واﻣﺶ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه راھﻦ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪّ ،
وﺻﯽ اوَ ،رھﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ،وام او
را ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ وام ،ﭼﯿﺰی از ﻗﯿﻤﺖ َرھﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت آن
را ﺟﺰء ﻣﯿﺮاث ورﺛﻪی راھﻦ ﻗﺮار دھﺪ.
س :اﮔﺮ راھﻦّ ،
وﺻﯽ ﻧﺪاﺷﺖ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ َرھﻦ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای راھﻦّ ،
وﺻﯽای را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و او را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺮو و
َ
ﭘﺮداﺧﺖ وام ُﻣﺮﺗﮫﻦ ،ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎزد.

٨٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

»ﺣﺠﺮ« )ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال(
ِ

س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽ
ﺧﻮد ،ﻣﻨﻊ ﺷﻮﻧﺪ؟
ّ
ج :آری؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﭼﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم وارد ﺷﺪه اﺳﺖِ » ،ﺣﺠﺮ« و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺧﻮد )از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذیﺻﻼح( ،ﻣﺸﺮوع و
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ) .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُ ۡ ُ ْ ُّ َ ٓ َ َ ُ َّ
َ َ َ َّ ُ َ ُ ۡ َ ٰ ٗ َ ۡ ُ ُ ُ
وه ۡم � َ
ِيها
ٱلسف َها َء أ ۡم َ�ٰل� ُم ٱل ِ� جعل ٱ� ل�م ق ِ�ما وٱرزق
﴿و� تؤتوا
ۡ ُ
َوٱ� ُسوه ۡم] ﴾...اﻟﻨﺴﺎء[۵ :؛
»اﻣﻮال ﮐﻢ ﺧﺮدان را ﮐﻪ در اﺻﻞ اﻣﻮال ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪھﺪ؛ ﭼﺮا
َ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﻮال را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻗﻮام زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮداﻧﺪه اﺳﺖ .از ﺛﻤﺮات آن ﺧﻮراک و
ﭘﻮﺷﺎک اﯾﺸﺎن را ﺗﮫﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ«.
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ س ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺪھﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ج او را از
َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮاﻟﺶ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮده و داراﯾﯽ او را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﯿﺪ و ھﻤﻪی
ﺑﺪھﮑﺎریھﺎی او را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد .دار ﻗﻄﻨﯽ و ﺣﺎﮐﻢ(.
و اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ »ﺣﺠﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ« ﺳﻪ
ِ
ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﮐﻮدﮐﯽ و ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ.
 -۲ﺑﺮدﮔﯽ.
 -۳دﯾﻮاﻧﮕﯽ.
َ
س :ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺣﺠﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﺮدﮔﺎن و دﯾﻮاﻧﮕﺎن در
ِ
اﻣﻮال و داراﯾﯽ آنھﺎ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
جَ :دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﻮدک ﺑﺪون اﺟﺎزهی وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﺑﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ارﺑﺎب و ﺳﺎﻻرش ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ دﯾﻮاﻧﻪای
ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﺧﻮﯾﺶ را از دﺳﺖ دادهَ ،دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ
ھﺮ ﺣﺎل اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺮار
ذﯾﻞ اﺳﺖ:
ّ
 -۱ﮐﻮدﮐﺎن :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ّ
وﺻﯽ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮال ﺧﻮد َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم
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ﺑﺪھﻨﺪ ،ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ
َ
ھﻢ اﮔﺮ آﺛﺎر ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری در او ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ،ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و
ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی او ﺑﺪون ﻣﺸﻮرت اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺨﺘﮕﯽ،
 -۲ﺳﻔﯿﻪ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
آن ﮐﻪ ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻤﯽدھﺪ ،در ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﮫﻮده
و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﯾﮑﺎن از ﺑﺬل
و ﺑﺨﺸﺶ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش او ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ راه ﻧﯿﺎﯾﺪ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ
ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای
ﻧﮑﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮار » ِﺣﺠﺮ« و
را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاش ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖّ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﯿﺶ از » ِﺣﺠﺮ« او ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ.
 -۳دﯾﻮاﻧﻪ :دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی او دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﯽ آدم دﯾﻮاﻧﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﮫﺒﻮدی ارزش اﺟﺮاﯾﯽ
ﻧﺪارد.
 -۴ﺑﯿﻤﺎر :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺣﺎدﺛﻪی ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻮت او
زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ورﺛﻪی او ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ِﺣﺠﺮ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﯽاش
ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﮫﺒﻮدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﺣﺪ
ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک و ﻣﺴﮑﻦ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ در اﻣﻮال ﺧﻮد َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺑﺮدهای  -ﮐﻪ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارد و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ  - ١ﭼﯿﺰی را ﻓﺮوﺧﺖ ﯾﺎ از آنھﺎ ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻮدک و ﺑﺮده اﺧﺘﯿﺎر دارد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ در اﯾﻦ
داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ را دﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪان اﺟﺎزه دھﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﺳﺒﺎب ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﻣﺰﺑﻮر )ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﺮدﮔﯽ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ( ،آﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ ِﺣﺠﺮ و
 -١در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﮐﻮدک و ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ رﮐﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺮدد؛ و ﻣﻨﻌﻘﺪﺷﺪن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﮐﻮدک و ﺑﺮده ،ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ اﺟﺎزهی
ّ
)وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ( اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

َ
َ
ّ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از َدﺧﻞ و ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺗﺼﺮف در اﻗﻮال و اﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ِﺣﺠﺮ و
در اﻗﻮال ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
جَ :دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﻮدک و دﯾﻮاﻧﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ در اﻗﻮال ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در اﻓﻌﺎل ﻣﻤﻨﻮع
ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﺑﺮده ،دارای ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺪانھﺎ
اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ،ﻣﺎل ﮐﺴﯽ را ﺗﻠﻒ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ،در ﻣﺎل ﺧﻮد ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ﺑﺎ ھﻼک ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻣﺎل دﯾﮕﺮان ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮ دﯾﻮاﻧﻪ و ﮐﻮدک واﺟﺐ
ﻋﺒﺎرت ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم ھﻤﺎن
ِ
َ
»دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﮐﻮدک و دﯾﻮاﻧﻪ ،در اﻓﻌﺎل ﻣﻤﻨﻮع ﻧﯿﺴﺖ« .و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم »ﻣﻨﻊ دﺧﻞ و
ّ
ﺗﺼﺮف در اﻓﻌﺎل« آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻮ دک و دﯾﻮاﻧﻪ از ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﺮدم ،ﻣﻨﻊ ﮐﺮده
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
َ
س :ﻧﺘﯿﺠﻪی »ﺣﺠﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻗﻮال« در ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺣﺎﺻﻞ »ﺣﺠﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻗﻮال« در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ِ
ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﻋﻘﻮد«» ،اﻗﺮار«» ،ﻃﻼق« و »ﻋﺘﺎق« )آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده( ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻮدک و دﯾﻮاﻧﻪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و ارزش اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
س :ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﺠﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف »ﺑﺮده« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ِ
ج :اﻗﻮال ﺑﺮده در ﺣﻖ ﺧﻮدش ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺣﻖ ارﺑﺎب و ﺳﺎﻻرش ﻧﺎﻓﺬ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهای ﺑﺮ ﺧﻮدش اﻗﺮار ﺑﻪ ﻣﺎل ﮐﺮد )و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﺪھﮑﺎر ﻓﻼﻧﯽ ھﺴﺘﻢ(؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار وی ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮردش اﻗﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد،
وﻟﯽ ارﺑﺎب و ّ
ﺗﺎوان وام ﺑﺮدهاش ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد
ﺳﯿﺪش ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ و
ِ
ﺑﺮده ﭘﺲ از آزادی ،وام ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﺪان اﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﭙﺮدازد؛ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ
وام ﺑﺮ وی ﻻزم و ﺿﺮوری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺎﺻﯽ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ وﻗﺖ ّ
س :اﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ و ﻗﺼﺎص ﺑﺮ وی اﺟﺮا
ﻣﯽﮔﺮدد؟
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ج :ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺮار ﺧﻮد ﺑﺮده ،در ھﻤﺎن وﻗﺖ اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﺑﺮ وی ﻻزم
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺎ زﻣﺎن آزادی ﺑﺮده ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﻤﯽاﻓﺘﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﻃﻼق ﺑﺮده در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮش ،ﺑﺎ ﻃﻼق دادن ﺧﻮد ﺑﺮده واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ّ
ﺳﯿﺪ و ارﺑﺎب ﺑﺮده ،ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق دھﺪ؟
ج :ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق دھﺪ ،و ﻃﻼق ّ
ﺳﯿﺪ و ارﺑﺎب در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺮ
ﺑﺮده ،ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ارزش اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد.
ﺗﺼﺮف ﺷﺨﺺ »ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان« ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
س :ﺣﮑﻢ َدﺧﻞ و ّ
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه و آزاد ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ،ﺑﺎﻟﻎ و آزاد ﺑﺎﺷﺪ ،در
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و َدﺧﻞ و ّ
اﯾﻦ ﺻﻮرت از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی
در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ در داراﯾﯽاش اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و
اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﮫﻮده و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺎﺷﯿﺎﻧﻪ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﺗﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﮐﻪ اﻣﻮاﻟﺶ را در درﯾﺎ ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ ﯾﺎ آنھﺎ را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﺪ.
س :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ داراﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان
ﺑﻪ اوّ ،
ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﻌﯿﻨﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ
و ﻧﺎدان ﺑﻪ اوّ ،
ﺣﺪ و ﻣﺮزی وﺟﻮد دارد.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ ،و آﺛﺎر ﻧﺎداﻧﯽ
و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری در او ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ،داراﯾﯽ وی ﺑﺪو
ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﻦ ،در اﻣﻮال و داراﯾﯽ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﻮدَ ،دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد و ارزش اﺟﺮاﯾﯽ دارد؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ
ﺳﺎﻟﮕﯽ رﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت داراﯾﯽاش ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ُرﺷﺪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آﺛﺎر ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﺎری در او ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدد.
س :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /در ﻣﻮرد ِﺣﺠﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از َدﺧﻞ و
ّ
ﺗﺼﺮف ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ،ﭼﻪ دﯾﺪﮔﺎھﯽ دارﻧﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان از
َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ ،ﻓﺮوﺷﺶ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ارزش اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد؛ و اﮔﺮ در ﻓﺮوﺷﺶ ﻣﻨﻔﻌﺖ و
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ ﺑﻮد ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﺟﺎزه دھﺪ.
و اﮔﺮ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ و آﺛﺎر ﻧﺎداﻧﯽ و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎری در او ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ،
از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﺶ ھﺮﮔﺰ ﺑﺪو داده ﻧﺸﻮد ﺗﺎ
آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ رﺷﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪَ ،دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی در
اﻣﻮال و داراﯾﯽاش درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ارزش اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد.
زﮐﺎت اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ،ھﻤﺴﺮ ،و
و ِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻘﻪی آنھﺎ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ،از اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ھﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد.
س :دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /در ﻣﻮرد
ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ﮐﻪ ﺑﺮدهاش را آزاد ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /ﺑﺎ آزاد
ﮐﺮدن ﺑﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ،ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺮده در راﺳﺘﺎی ﭘﺮداﺧﺖ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﭙﺮدازد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ،ﺑﺎ زﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ ازدواج او ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟
ج :ازدواج ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان درﺳﺖ اﺳﺖ و ارزش اﺟﺮاﯾﯽ دارد؛ و در ﻣﮫﺮﯾﻪی
ّ
ھﻤﺴﺮ وی ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮش ﻣﮫﺮ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﺸﺨﺺ و
ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﮫﺮﯾﻪاش ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
اﺿﺎﻓﻪ از ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ّ
ﺣﺞ ﻓﺮض را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزهی اﻧﺠﺎم ّ
ﺣﺞ ﻓﺮض داده ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان اﺟﺎزهی اﻧﺠﺎم ّ
ﺣﺞ ﻓﺮض داده ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺨﺎرج و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ّ
ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪھﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ از ّ
ﺣﺠﺎج ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ ﺗﺎ در ﻣﺼﺎرف ّ
ﺣﺞ ﺑﺮ
ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ھﺰﯾﻨﻪ و ﺧﺮج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺳﻔﯿﻪ و ﻧﺎدان ﺑﯿﻤﺎر و دردﻣﻨﺪ ﺷﺪ و در ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﯾﺶ ،در راﺳﺘﺎی
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ّ
ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ و ّ
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺻﯿﺘﺶ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد؟

ﮐﺘﺎب »رﻫﻦ« )ﮔﺮوه(
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وﺻﯿﺘﯽ از ﯾﮏ ّ
ج :ﭼﻨﯿﻦ ّ
ﺳﻮم اﻣﻮال و داراﯾﯽاش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﺣﺠﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف اﻧﺴﺎن ُﻣﻔﻠﺲ )ورﺷﮑﺴﺘﻪ( و ﺑﺪھﮑﺎری
ِ
ﮐﻪ ﺑﺪھﯽاش ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ِ
ُ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻔﻠﺲ )ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﺪھﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺪھﯽاش ﺗﻤﺎﻣﯽ
ِ
داراﯾﯽ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ھﻤﻪی ﺛﺮوت او ﮐﻔﺎف ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮضھﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ( ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪھﮑﺎریاش ،از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻣﻨﻊ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ
رو ھﺮ ﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺪھﮑﺎر ﺷﺪ و ﻃﻠﺒﮑﺎران درﺧﻮاﺳﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن و ﻣﻨﻊ از َدﺧﻞ
و ّ
ﺗﺼﺮف وی را در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش را ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
 ، /ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪھﮑﺎریاش از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ُﻣﻔﻠﺲ )ﺑﺪھﮑﺎر و ورﺷﮑﺴﺘﻪ( ،داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ
ﺑﺪھﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از آن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﻮد؛ آﯾﺎ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در اﻣﻮال و داراﯾﯽ وی َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ا ﻣﻮال و داراﯾﯽ وی َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪھﮑﺎریاش( ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام ،زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﻔﻠﺲ )ﺑﺪھﮑﺎر( ،دارای درھﻢھﺎ و دﯾﻨﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﻮد؛ آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪھﯽاش را ﺑﺎ آن درھﻢھﺎ و دﯾﻨﺎرھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ُﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎری ،دارای درھﻢ ﺑﻮد و ﺑﺪھﮑﺎری وی ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ
درھﻢ ﺑﻮد؛ ﯾﺎ وی دارای دﯾﻨﺎر ﺑﻮد و ﺑﺪھﯽاش ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺲ دﯾﻨﺎر ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺪھﮑﺎریاش را از ھﻤﯿﻦ درھﻢھﺎ و دﯾﻨﺎرھﺎ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ او ﺑﭙﺮدازد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
دارای دﯾﻨﺎر ﺑﻮد و ﺑﺪھﯽاش از ﺟﻨﺲ درھﻢ ﺑﻮد ،ﯾﺎ وی دارای درھﻢ ﺑﻮد و ﺑﺪھﯽاش از
ﺟﻨﺲ دﯾﻨﺎر ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺪھﯽاش ،ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭘﻮلھﺎ را ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﭙﺮدازد.
س :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /ﺣﮑﻢ ِﺣﺠﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از َدﺧﻞ
و ّ
اﻧﺴﺎن ُﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺪھﯽاش ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ او را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺼﺮف
ِ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻨﻊ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ را در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ
او را از داد و ﺳﺘﺪَ ،دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف و اﻗﺮار ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺿﺮر و
زﯾﺎﻧﯽ وارد ﻧﮕﺮدد؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر ،از ﻓﺮوﺧﺘﻦ اﻣﻮال و داراﯾﯽاش
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ اﻣﻮال و داراﯾﯽاش را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﺳﮫﻢ
ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﻠﺒﮑﺎران را ﺑﭙﺮدازد؛ و ﻗﺎﺿﯽ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر ،ﻧﻔﻘﻪ
و ﻣﺼﺎرف ھﻤﺴﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ وی را ﺑﭙﺮدازد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر ،از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻣﻨﻊ ﺷﺪ و
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺮار ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﻗﺮارش ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺎ اﻗﺮارش ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽھﺎی
ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻧﯿﺰ
از ﻗﺎﺿﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﺒﺸﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﯿﺰ
ﺑﺪانھﺎ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻧﺰدم داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وامھﺎﯾﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﺎﺿﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ،ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﺮ ﺑﺪھﯽای ﮐﻪ ﺑﺮ
ّ
ذﻣﻪی وی ﻻزم ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﮫﺎی ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﯾﺎ وام و ﻗﺮض زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﺮ ﺑﺪھﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ و ﻗﺮارداد ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪی
وی ﻻزم ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﮫﺮﯾﻪ و ﮐﻔﺎﻟﺖ و ﺿﻤﺎﻧﺖ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ؛ و ﻋﻼوه از اﯾﻦ ﻣﻮارد،
در ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮی ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻮض ﺷﯽء ﻣﻐﺼﻮب و دﯾﻪی ﺟﻨﺎﯾﺎت زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ
آن ﮐﻪ دﻟﯿﻞ و ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﮔﻮاھﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻔﻠﺲ ،ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد.
س) :در ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ( ﻗﺎﺿﯽ ،ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ّ
ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ؟
ج :ﺧﻮد زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻣﻔﻠﺲ ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﺮاد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از زﻧﺪاﻧﯽ
ﮐﺮدن ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻧﺰد وی داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن
را از ﻗﺎﺿﯽ و ﻃﻠﺒﮑﺎران ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽداﺷﺘﻪ ،آﺷﮑﺎر و ھﻮﯾﺪا ﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﻗﺎﺿﯽ ،ﺷﺨﺺ
ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر را دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﻮﯾﺎی ﺣﺎﻻت و اﻣﻮال و
داراﯾﯽاش ﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای وی داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،او را رھﺎ ﮐﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ دﻟﯿﻞ و ﺷﺎھﺪی ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻣﻮال و داراﯾﯽ
ﺑﺮای ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر اﻗﺎﻣﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ او را رھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب »رﻫﻦ« )ﮔﺮوه(
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س :ﭘﺲ از آن ﮐﻪ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻠﺲ و ورﺷﮑﺴﺘﻪ ،داراﯾﯽ و
اﻣﻮاﻟﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎﺿﯽ او را رھﺎ ﮐﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون ﺷﺪن
ﻣﻔﻠﺲ از زﻧﺪان ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺎن او و ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﺶ ﺣﺎﺋﻞ و ّ
ﺳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎن ﻣﻔﻠﺲ و ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﺶ ﺣﺎﺋﻞ و ّ
ﺳﺪی )ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
وامھﺎﯾﺸﺎن( وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آوﯾﺰان و ﻣﻼزم ﻣﻔﻠﺲ و ﺑﺪھﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ )ﺗﺎ وام
ﺧﻮﯾﺶ را از او وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ او را از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در داد و ﺳﺘﺪ و
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ از درآﻣﺪش ﮐﻪ از ﻣﺼﺎرف و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی
ﺧﻮد وی و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﮫﻢﺷﺎن در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،ﻣﯿﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ /
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
 /اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ؛ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه
ﻗﺎﺿﯽ ،ﻣﻔﻠﺲ ﺑﻮدن ﺑﺪھﮑﺎر را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯿﺎن ﻣﻔﻠﺲ و ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﺶ ﺣﺎﺋﻞ
و ّ
ﺳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﺮ اﯾﻦ ّ
ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﺑﯿﺎورﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪھﮑﺎر ،داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
َ
س :آﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻖ ّ
)ﻋﯿﺎش و ﺧﻮﺷﮕﺬران ،اﻟﻮات و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر( از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف
در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﻖ ،در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ ،در آن ﺻﻮرت از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮاﻟﺶ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺻﺎﻟﺢ و ﻧﺠﯿﺐ و درﺳﺘﮑﺎر و ﺷﺮﯾﻒ ﺑﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺎﺳﻖ و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎر
ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﻣﻨﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﺪم ﻣﻨﻊ َدﺧﻞ و ّ
ﺷﺨﺺ ِ◌ ﻓﺎﺳﻖ در ا ﻣﻮال و داراﯾﯽاش،
ﺗﺼﺮف
ِ
ِ
»ﻓﺴﻖ اﺻﻠﯽ« و »ﻓﺴﻖ ﻋﺎرﺿﯽ« ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ )و ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻣﺎﻧﻊ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف
در اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را از ﮐﺴﯽ ﺧﺮﯾﺪ و آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛
ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻠﺲ و ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺑﯽﭘﻮل و ﺗﮫﯽدﺳﺖ ﺷﺪ؛  -و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮوض و ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ  -و ﭘﺲ از ِاﻓﻼس و ﻧﺎداری ،ﮐﺎﻻی
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز در ﻧﺰدش ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ،ھﻤﺎن ﮐﺎﻻ را )ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻠﺲ ﻓﺮوﺧﺘﻪ( ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻃﻠﺐﮐﺎران در ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﺴﺎوی و ﯾﮑﺴﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه

س :در ﭼﻪ ّ
ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﯽ ،ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽرﺳﻨﺪ؟
ج :ﺑﻠﻮغ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد :اﺣﺘﻼمِ ،اﻧﺰال ،و آﺑﺴﺘﻦ ﮐﺮدن زن ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺎ
وی ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد،
در آن ﺻﻮرت در ﭘﺎﯾﺎن ھﯿﺠﺪه ﺳﺎﻟﮕﯽ ،ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ وی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺑﻠﻮغ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد :ﺣﯿﺾ ،اﺣﺘﻼم و ﺑﺎردار ﺷﺪن .و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ،در آن ﺻﻮرت در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ وی ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ در ﻣﻮرد ﺑﻠﻮغ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ،در ﻣﯿﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
 /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ج :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ /
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارد؛ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺴﺮ و
دﺧﺘﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ در ﭘﺴﺮ ،اﺣﺘﻼم ،اﻧﺰال ﯾﺎ آﺑﺴﺘﻦ ﮐﺮدن زن؛ و در دﺧﺘﺮ،
ﺣﯿﺾ ،اﺣﺘﻼم و ﺑﺎرداری ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ آن دو ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .و
ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن
ﺑﻠﻮﻏﺸﺎن ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺧﻮدﺷﺎن اﺑﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪهاﯾﻢ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻪﺷﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻠﻮغ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟
ج :ﻗﻮل ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺪانھﺎ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮐﺘﺎب »اﻗﺮار«
)اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار ﻧﻤﻮدن
ﺑﻪ ﺣﻖ دﯾﮕﺮی(

ﮐﺘﺎب اﻗﺮار
س» :اﻗﺮار« در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد آزاد ،ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻪ ّ
ﺣﻖ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺮارش ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺮارش ،ﺑﻪ ّ
ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮم و
ِ
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ّ
ﺣﻖ ﻣﺠﮫﻮل و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم؛ و در ھﺮ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاﻓﺶ ،ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮔﺮدد.
س :در ﻣﻮرد اﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﻪ ّ
ﺣﻖ ﻣﺠﮫﻮل و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
اﻗﺮارش ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺠﮫﻮل و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺪو
ِ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻗﺮارش ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺮارش را واﺿﺢ و
روﺷﻦ ﻧﺴﺎﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ او را ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻗﺮارش وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ«؛ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ از او
درﺑﺎرهی اﯾﻦ اﻗﺮار اﺳﺘﻌﻼم و ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺎﺿﯽ او را وادار ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ
اﻗﺮار ﻧﻤﻮد و او ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه آب ،ﯾﺎ ﯾﮏ داﻧﻪ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ«؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺨﻦ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺒﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﯿﺰی ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ دارای ارزش و ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ،ﯾﺎ ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﺑﻪ ّ
ﺣﻖ ﻣﺠﮫﻮل و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ اﻗﺮار
ِ
ِ
ﻧﻤﻮد؛ وﻟﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ )ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻗﺮار ﺷﺪه(ّ ،ادﻋﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺠﮫﻮﻟﯽ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد؛ و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ
ّ
ﻋﻠﯽ ﻣﺎل«؛ »ﺑﺮای وی ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ«؛ در ا ﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﺣﻖ ﺑﭙﺮدازد؛ و ﻗﻮل ﺧﻮد ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و
ﺳﺨﻦ وی در ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻣﺎل ﻋﻈﻴﻢ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ﻣﺎل
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﹼ

ﮐﺘﺎب اﻗﺮار

٩١

ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ«؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻗﺮارش ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ :آن ﻣﺎل ﺑﺰرگ ،ده
درھﻢ اﺳﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ در ﮐﻤﺘﺮ از دوﯾﺴﺖ درھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻋﻠﯽ دراﻫﻢ ﻛﺜﲑة«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﹼ
درھﻢھﺎی ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ«؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻗﺮارش ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
ﮔﻔﺖ :آن درھﻢھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﺳﻪ درھﻢ اﺳﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت درھﻢھﺎ را ﺑﻪ »ﮐﺜﺮت و ﺑﺴﯿﺎری« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا
ﺳﺨﻨﺶ در ﮐﻤﺘﺮ از ده درھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ دراﻫﻢ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ درھﻢھﺎﯾﯽ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﹼ

اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻪ درھﻢ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻊ
»ﺳﻪ« اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ درھﻢ
ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آنھﺎ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻋﻠﯽ ﻛﺬا ﻛﺬا درﻫـﻤـ ﹰﺎ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻛﺬا وﻛﺬا درﻫـﻤـ ﹰﺎ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ
ﻓﻼن ﻣﺒﻠﻎ درھﻢ اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻟﻪ ﹼ

ذﻣﻪی ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار و اﯾﻦ ﻣﻘﺪار درھﻢ اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ً
ج :در ﺻﻮرت اول )ﮐﻪ ﺑﺪون و او ﻋﺎﻃﻔﻪ »ﮐﺬا ﮐﺬا درھـﻤـﺎ« اﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(،
ﺳﺨﻨﺶ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﺎزده درھﻢ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و در ﺻﻮرت ّ
دوم )ﮐﻪ ﺑﺎ واو ﻋﺎﻃﻔﻪ
ً
»ﮐﺬا و ﮐﺬا درھﻤﺎ« اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ( ،ﺳﺨﻨﺶ در ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ درھﻢ ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﻋﻠﯽ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪام ﭼﯿﺰی اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ
ﹼ

ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻟﻪ ﻗﺒﻠﯽ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ در ﻧﺰدم ﭼﯿﺰی اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری ،اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ » َدﯾﻦ« )ﻗﺮض و ﺑﺪھﯽ( اﺳﺖ.

ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﻋﻨﺪی«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ در ﻧﺰدم ﺣﻘﯽ اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ
ّ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻟﻪ ﻣﻌﯽ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﯽ اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار وی ﺑﻪ

٩٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری ،اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺰد او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻟﯽ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻒ درﻫﻢ«؛ »ﺑﺮای

ﻣﻦ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﺗﻮ ھﺰار درھﻢ اﺳﺖ«؛ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :آن ھﺰار درھﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮ

ً
ﺗﺤﻮﯾﻞ دادم«؛ ﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :آن ھﺰار درھﻢ را ﻧﻘﺪا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻦ«؛ ﯾﺎ »آن ھﺰار درھﻢ را وزن
)ﻧﻘﺪ( ﮐﻦ«؛ ﯾﺎ »ﻣﺮا ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪه«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ »اﻗﺮار« ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ وام ﻣﺪتدار و ّ
ﻣﺆﺟﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ِ
)ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻗﺮار ﺷﺪه( ،اﻋﺘﺮاف اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد وام ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ
ﻣﺪتدار ﺑﻮدﻧﺶ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮد اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه ،وام وی را
ﻓﻮری ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺟﯿﻞ و ﺗﺄﺧﯿﺮ آن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ وام را ﻓﻮری ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺟﯿﻞ وام )ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ آن ﺑﻮد( ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﺷﻮد.
ً
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺑﺪھﯽ و ﻗﺮﺿﯽ اﻗﺮار ﮐﺮد ،و ﻓﻮرا ﭘﺲ از اﻗﺮار ﺧﻮﯾﺶ ،ﭼﯿﺰی را از
آن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎی وی درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وی ﮐﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد؛ و ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪی ﺑﺪھﯽ و ﻗﺮﺿﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده )ﺟﺰ
ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪه( ﺑﭙﺮدازد.
ً
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺑﺪھﯽ و ﻗﺮﺿﯽ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﻓﻮرا ﭘﺲ از اﻗﺮار ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آن را
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎی وی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﺮار ﺧﻮﯾﺶ
ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ
ﻋﻠﯽ ﻣﺎﺋﺔ درﻫﻢ اﻻدﻳﻨﺎر ﹰا«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﹼ

ﻋﻠﯽ ﻣﺎﺋﺔ درﻫﻢ اﻻ ﻗﻔﻴﺰ ﺣﻨﻄﺔ«؛
ﺻﺪ درھﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻟﻪ ﹼ

»ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ﺻﺪ درھﻢ ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﮔﻨﺪم اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺻﺪ درھﻢ را ﺑﭙﺮدازد؛ و ﺑﮫﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر

ﮐﺘﺎب اﻗﺮار

٩٣

ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از آن ﺻﺪ درھﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﺋﺔ و درﻫﻢ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ﺻﺪ و

ﯾﮏ درھﻢ اﺳﺖ«؛ و درھﻢ را ﺑﻪ »ﺻﺪ« ﻋﻄﻒ ﮐﺮد و ﺗﻤﯿﯿﺰ آن را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﺪ و ﯾﮏ درھﻢ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻋﻠﯽ ﻣﺎﺋﺔ و درﻫﻢ«( ،ﻟﻔﻆ »درﻫﻢ« را ﮐﻪ ﺗﻤﯿﯿﺰ »ﻣﺎﺋﺔ« )ﺻﺪ(
وی در اﻗﺮار ﺧﻮﯾﺶ )»ﻟﻪ ﹼ
اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺎﺋﺔ و ﺛﻮب«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ

ذﻣﻪی ﻣﻦ ﺻﺪ و ﯾﮏ ﻟﺒﺎس اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ واژهی
»ﺻﺪ« را ﺗﺒﯿﯿﻦ و روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﻘﯽ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺲ از اﻗﺮارش،
ﺟﻤﻠﻪی »ان ﺷﺎء اﷲ« ﮔﻔﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪی »ان ﺷﺎء اﷲ«،

اﻗﺮار را از اﺻﻠﺶ ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﻗﺮاری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﻘﯽ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺲ از اﻗﺮارش
ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﺎ ﺳﻪ روز اﺧﺘﯿﺎر دارم«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﺧﺘﯿﺎر
ﺑﺮای ﻓﺴﺦ اﺳﺖ و اﻗﺮار ﻧﯿﺰ آن را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﻨﺎی آن را ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﺘﺜﻨﺎ
ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺰل و ﺑﻨﺎء ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی وی
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
آن ﻣﻦ اﺳﺖ و ﺣﯿﺎط آن از
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺰل از ِ
آن ﻓﻼﻧﯽ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ِ

٩٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﺻﻄﺒﻞ اﺳﺖ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد؛ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی
ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد )و اﻗﺮار وی ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
اﺻﻄﺒﻞ ﺣﯿﻮان ﻧﺪارد(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻏﺼﺒﺖ ﺛﻮﺑ ﹰﺎ ﻓﯽ ﻣﻨﺪﻳﻞ«؛ »ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ در

ﻋﻠﯽ ﺛﻮب ﻓﯽ ﺛﻮب«؛ »ﺑﺮای
دﺳﺘﻤﺎل ﺑﻮد ،از ﻓﻼﻧﯽ ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدم«؛ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻟﻪ ﹼ

ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﺒﺎس دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺣﮑﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﺳﺘﻤﺎل و ﭘﺮداﺧﺖ ھﺮ دو ﻟﺒﺎس )ﮐﻪ در
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ( ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻋﻠﯽ ﺛﻮب ﻓﯽ ﻋﴩة اﺛﻮاب«؛ »ﺑﺮای
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﹼ

ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ،ﻟﺒﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ در ده ﻟﺒﺎس دﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ

ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟

ج :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛
وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎزده ﻟﺒﺎس ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ را از ﻓﻼﻧﯽ ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ آن ﮔﺎه ﻟﺒﺎس
ﻣﻌﯿﻮب و ﻧﺎﻗﺼﯽ را آورد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﻏﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف
ﻧﻤﻮدهام؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ درھﻢھﺎﯾﯽ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ درھﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ّ
ﺑﺪانھﺎ اﻗﺮار ﮐﺮدهام ،ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺑﺪﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺳﺨﻨﺶ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ ﲬﺴﺔ ﻓﯽ ﲬﺴﺔ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﹼ

ّ
ذﻣﻪی ﻣﻦ ﭘﻨﺞ در ﭘﻨﺞ اﺳﺖ«؛ و ﻣﺮادش از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺿﺮب و ﺣﺴﺎب اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو ﭘﻨﺞ ،ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ھﺪﻓﻢ از »ﲬﺴﺔ ﻓﯽ ﲬﺴﺔ« )ﭘﻨﺞ در ﭘﻨﺞ(،

ﭘﻨﺞ ﳘﺮاه ﺑﺎ ﭘﻨﺞ اﺳﺖ )ﲬﺴﺔ ﻣﻊ ﲬﺴﺔ(« ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ دو ﭘﻨﺞ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد.

ﻋﻠﯽ ﻣﻦ درﻫﻢ اﻟﯽ ﻋﴩة«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﹼ

ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ از ﯾﮏ درھﻢ ﺗﺎ ده درھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﻧﻪ درھﻢ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد و ﻏﺎﯾﻪ
ﺗﺤﺖ ّ
ﻣﻐﯿﺎ داﺧﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
وی ﭘﺮداﺧﺖ ده درھﻢ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻏﺎﯾﻪ ﺗﺤﺖ ّ
ﻣﻐﯿﺎ داﺧﻞ اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ اﻟﻒ درﻫﻢ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﻋﺒﺪاﺷﱰﻳﺘﻪ ﻣﻨﻪ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻟﻪ ﹼ

وﻟـﻢ اﻗﺒﻀﻪ«؛ »ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ھﺰار درھﻢ از ﺑﮫﺎی ﺑﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ آن را از او

ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪام«؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻗﺮار ،ﺑﺮدهای را ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد،
ﺑﻪ » ُﻣ ّ
ﻘﺮﻟﻪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻗﺮار ﺷﺪه( ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮده را ﺑﻪ
ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯽ و ھﺰار درھﻢ را ﺑﮕﯿﺮی؛ و ﮔﺮ ﻧﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی
اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪاری.
ّ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻗﺮار ،ﺑﺮدهای را ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؛ در ﻧﺰد اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺎز ھﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰار درھﻢ ﺑﺮ اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد .١

 -١اﮔﺮ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻮض »ﱂ اﻗﺒﻀﻪ«» ،ﻣﺎﻗﺒﻀﺖ« ﮔﻔﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ ﺗﺼﺪﯾﻖ

ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﻗﺮار ﯾﺎ ﺟﺪا از آن ﺑﺎ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺳﺨﻦ )ﻣﺎﻗﺒﻀﺖ( رﺟﻮع
ﭘﺲ از اﻗﺮار ﺑﻪ وﺟﻮب ﻣﺎل ،اﺳﺖ .اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را
)ﻣﺎﻗﺒﻀﺖ( ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺲ از اﻗﺮارش ﮔﻔﺖ ،ﺳﺨﻨﺶ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ھﺰار درھﻢ از

ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰار درھﻢ ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﻪ آن
ھﺰار درھﻢ از ﺑﮫﺎی ﺷﺮاب و ﺧﻮک ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ھﺰار درھﻢ ﺗﻘﻠﺒﯽ و
ﺑﺪﻟﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻼن ﮐﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«؛ و »ﻣﻘﺮﻟﻪ« )ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻗﺮار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ(
ّ
ﺳﺨﻦ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه را ّرد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آن درھﻢھﺎ ﺗﻘﻠﺒﯽ و ﺑﺪﻟﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮب و
ﺳﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آن دو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﻮد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖ درھﻢھﺎی ﺧﻮب و ﺳﺮه
ّ
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻘﻠﺒﯽ
ّ
ﺑﻮدن درھﻢھﺎ را ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺲ از اﻗﺮار ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻔﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن
ّ
درھﻢھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن درھﻢھﺎ را ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن
ﻣﺪﺗﯽ ﮔﻔﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ درھﻢھﺎی ﺧﻮب
و ﺳﺮه ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ »اﻧﮕﺸﺘﺮ« ﯾﺎ »ﺷﻤﺸﯿﺮی« اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﮕﯿﻦ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ِﻧﯿﺎم و ﺣﻤﺎﺋﻞ آن
ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد.
١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺣﺠﻠﻪ اﻗﺮار ﮐﺮد و ذﮐﺮی از ﭼﻮبھﺎ و
ﭘﺮدهھﺎی آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ،ﺣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭼﻮبھﺎ و ﭘﺮدهھﺎﯾﺶ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻓﻼن زن اﺳﺖ ﺑﺮ
ذﻣﻪی ﻣﻦ ھﺰار درھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺟﺪا از اﻗﺮارش ﮔﻔﺖ،
و ﻣﻘﺮﻟﻪ ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ آن ھﺰار درھﻢ از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
 -١اﻃﺎق ّ
ﻣﺰﯾﻦ و آراﺳﺘﻪ ﺑﺮای ﻋﺮوس و داﻣﺎد .اﻃﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﺷﺐ اول ﻋﺮوﺳﯽ را در آن ﺑﻪ
ﺳﺮ ﺑﺒﺮﻧﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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ج :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﮔﻔﺖ» :ﻓﻼن ﮐﺲ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻨﯿﻦ ّ
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺪر اﯾﻦ
ﺟﻨﯿﻦ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯿﺮاﺛﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار وی
درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ اﻗﺮارش را ﻣﺒﮫﻢ و ﮔﻨﮓ  ١ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن
ﻧﭙﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت اﻗﺮارش درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :در
ھﺮ ﺣﺎل اﻗﺮار ﻓﺮد اﻋﺘﺮافﮐﻨﻨﺪه درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ آن ﭼﻪ را اﻗﺮار ﻧﻤﻮده،
ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺣﻤﻞ  ٣ﮐﻨﯿﺰی ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی اﻗﺮار ﮐﺮد ،آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ آن ﭼﻪ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف
ﻧﻤﻮده ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻣﺮض وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﻗﺮار ﺑﻪ وام ﮐﺮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وی وامھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽاش ﺑﺮ
ذﻣﻪی وی ﻻزم ﮔﺮدﯾﺪه ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ذﻣﻪی وی وامھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎﺑﯽ روﺷﻦ و واﺿﺢ ،در زﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری و دردﻣﻨﺪیاش ﺑﺮ وی ﻻزم ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﯾﻦ وامھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ّ
ﻣﻘﺪم اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت وامھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽاش ﺑﺮ ذﻣﻪی وی ﻻزم
ﮔﺮدﯾﺪه ،و وامھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و اﺳﺒﺎﺑﺶ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ واﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮض
وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻓﺮدی در زﻣﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽاش واﻣﯽ ﻻزم ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
 -١ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻓﻼن زن اﺳﺖ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ھﺰار درھﻢ اﺳﺖ ،و
ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
 -٢در اﯾﻦ ﺻﻮرت )از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ( ،اﻗﺮارش ﺣﻤﻞ ﺑﺮ آن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪی داﺧﻞ ﺷﮑﻢ
ﻣـﺎدر وﺻﯿﹽﺖ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯿﺮاثﮔﺬارش وﻓﺎت ﮐﺮده و ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ را از ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮫﺎده اﺳﺖ) .ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
 -٣ﺣﻤﻞ :ﺑﭽﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ھﻤﻪی ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﺷﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ در ﻣﺮض وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﻪ واﻣﯽ اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﮑﻤﺶ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد »ﻣﻘﺮﻟﻪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻗﺮار
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ آنھﺎ ّ
ﺷﺪه( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورﺛﻪی اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه در ّ
ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﯾﺾ و دردﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از وارﺛﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار ﺑﺮای وارث ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ وارﺛﺎن ﺳﺨﻦ
اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻣﺮض وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﺮای ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای اﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ دو اﻗﺮار ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار وی در ﻣﻮرد »ﻧﺴﺐ« درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﺴﺐ ﻣﻘﺮﻟﻪ )ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻗﺮار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ( ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻗﺮارش در ﻣﻮرد »ﻣﺎل« ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻣﺮض وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای اﻗﺮار ﮐﺮد ،و ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎ
آن زن ازدواج ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮارش ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار وی در ﻣﻮرد ﻣﺎل درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ازدواج ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻣﺮض وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ ،ھﻤﺴﺮش را ﺳﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای او
ﺑﻪ واﻣﯽ اﻗﺮار ﮐﺮد و وﻓﺎت ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای اﯾﻦ زن ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل ﻣﺮد
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :از ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺮای زن اﻗﺮار ﮐﺮده و ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ھﺮ ﮐﺪام
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ زن ﻣﯽرﺳﺪ؛ )ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﯿﺮاث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺑﻪ او را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ّ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮاث و ﻗﺮض ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﻮدک ،ﭘﺴﺮ اوﺳﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺳﻦ
ﻘﺮ  -اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه  -و ُﻣ ّ
ھﺮ دو ُ]ﻣ ّ
ﻘﺮﻟﻪ  -ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻗﺮار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ[ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ّ
ﻘﺮﻟﻪ از ُﻣ ّ
ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﺮار اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ُﻣ ّ
ﻘﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﮐﻮدک ،ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺮوف و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺨﻦ

ﮐﺘﺎب اﻗﺮار
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اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺶ از ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮﯾﺾ و دردﻣﻨﺪ ﺑﻮد و در ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺮار ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﻮدک ،ﭘﺴﺮ اوﺳﺖ؛ و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻧﺴﺐ آن ﭘﺴﺮ از وی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ،اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه
از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ و ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ آن ﮐﻮدک ﺑﺎ دﯾﮕﺮ وارﺛﺎن،
در ﻣﯿﺮاث و ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ،ﺳﮫﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
وارﺛﺎن اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه در ﻣﯿﺮاث ﺳﮫﯿﻢ
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﮐﻮدک ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻓﻼن ﻣﺮد ،ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »ﻓﻼن زن،
ﻣﺎدر ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »ﻓﻼن زن ،ھﻤﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ و ﯾﺎ »ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ّ
ﺳﯿﺪ ﻣﻦ
اﺳﺖ«؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻗﺮارھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻓﻼن ﻣﺮد ،ﭘﺪر ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »ﻓﻼن زن ،ﻣﺎدر
ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »ﻓﻼن ﻣﺮد ،ھﻤﺴﺮ ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ و ﯾﺎ »ﻓﻼن ﺷﺨﺺّ ،
ﺳﯿﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮاری درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﻗﺮار ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ در اﯾﻦ اﻗﺮار ،ﺷﻮھﺮش او را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﺮد ،اﻗﺮارش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮش ﺳﺨﻦ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﻪ و ﻣﺎﻣﺎ ﺑﻪ وﻻدت ﺑﭽﻪ ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ
داد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ آن ّﺑﭽﻪ از ﺷﻮھﺮ آن زن ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﯽ ﻏﯿﺮ از ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ اﻗﺮار ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺖ:
»ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ،ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ« ،ﯾﺎ »ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ،ﻋﻤﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
اﻗﺮارش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺮار وی از ﺣﯿﺚ ﻧﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ١؛ اﻣﺎ اﻗﺮارش از ﻧﺎﺣﯿﻪی
ﻣﻌﺮوف ﻧﺰدﯾﮏ ﯾﺎ دوری
ﻣﯿﺮاث ،ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮد اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ،وارث
ِ

 -١زﯾﺮا در اﯾﻦ اﻗﺮار ،ﺣﻤﻞ ﻧﺴﺐ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻘﺮﻟﻪ در ﻣﯿﺮاث ّ
ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ وارث ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ُﻣ ّ
اوﻟﻮﯾﺖ دارد ١؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮد
اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه ،وارﺛﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرتُ ،ﻣ ّ
ﻘﺮﻟﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﯿﺮاث اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢

١
وارث ﻣﻌﺮوف ﺑﮕﺮدد.
 -زﯾﺮا ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﺣﻢ ِ

 -٢زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وارث ،وی ﺣﻖ ﺗﺼﺮف در ﻣﺎﻟﺶ را دارد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﮐﺘﺎب »اﺟﺎره«
س» :اﺟﺎره« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :اﺟﺎره« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﻋﻘﺪ ﻋﻠﯽ اﻟـﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﻌﻮض«؛ »ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده

ﮐﺮدن از ﻣﻠﮏ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺴﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮض«) .و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ اﺟﺎره:

ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ از ﻣﻮرد اﺟﺎره در ﻣﺪﺗﯽ
ّ
ﻣﻌﯿﻦ .و ﺑﺮاﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن و ّ
ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ّ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻗﺮارداد اﺟﺎره
َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ ََ ُ ُ
�اتوه َّن
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :فإِن أ�ضعن ل�م ٔ
ُ ُ َُ
وره َّن] ﴾...اﻟﻄﻼق[۶ :؛ »اﮔﺮ آﻧﺎن ﺑﭽﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺷﯿﺮ دادﻧﺪ ،ﻣﺰدﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل
أج

ﺑﭙﺮدازﯾﺪ«.
َ
ۡ َ ۡ ۡ ُ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :قَالَ ۡ
ت إ ِ ۡح َدٮ ٰ ُه َما َ ٰٓ
ج ۡرت ٱلقوِ ُّي
جره ۖ إِن خ� م ِن ٱس�ٔ
��بَ ِ
ت ٱس�ٔ ِ
ۡٱ�َم ُ
ِ�] ﴾٢٦اﻟﻘﺼﺺ[۲۶ :؛ »ﯾﮑﯽ از آن دو دﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم! او را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻦ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ

ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯽ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و درﺳﺘﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ«.
ََ َ َ َ َ ٗ ُ ُ َ َ َ
نق َّض فَأَقَ َ
ام ُه ۖۥ قَ َال ل َ ۡو ش ِۡئ َ
ت
جدار� ي ِر�د أن ي
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :فوجدا �ِيها ِ
َ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ
�خذت عل ۡيهِ أج ٗر�﴾ ]اﻟﮑﮫﻒ[۷۷ :؛ »ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ در ﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎ ﺑﻪ دﯾﻮاری رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
داﺷﺖ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺨﺖ .ﺧﻀﺮ آن را ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد؛ ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮی«.
ً
رﺟﻼ ﻣﻦ ﺑ� َّ
ُّ
اﺪﻟﻳﻞ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺑ�
اﻨﻟﻰﺒ ج و اﺑﻮ��ﺮ
و ﻋﺎﯾﺸﻪل ﮔﻮﯾﺪ» :اﺳﺘﺄﺟﺮ
ّ ً
ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺪی ،ﻫﺎدﻳﺎ
ﺧﺮ�ﺘﺎ] «...ﺑﺨﺎری[؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و اﺑﻮﺑﮑﺮ س  ،ﻣﺮدی را از ﺑﻨﯽدﯾﻞ
ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راھﻨﻤﺎ اﺟﺎره ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺎھﺮ در ھﺪاﯾﺖ ﺑﻮد«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻦ دﺷﻤﻦ
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻦ اھﻞ ﻋﻄﺎ و ﮐﺮم ﺑﺎﺷﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺧﯿﺎﻧﺖ
ورزد؛ ﻣﺮدی ﮐﻪ آزادهای را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮد و او را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﮫﺎﯾﺶ را ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ
ﮐﻨﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد و از او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪّ ،اﻣﺎ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﺎﻣﻞ
او را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ«] .ﺑﺨﺎری[(
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س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ »اﺟﺎره« ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﻢ وﺟﻮد دارد؟
ّ
ج :آری؛ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ اﺟﺎره ،ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣﻮرد اﺟﺎره و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره،
ﺷﺮط اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ اﺟﺎره ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺳﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -۱ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻨﺰل ،دوﺧﺘﻦ ﻟﺒﺎس
و ...زﯾﺮا اﺟﺎره ھﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ.
 -۲ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ از ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
اﺟﺎره دادن ﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﺮای ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ،ﯾﺎ ﻣﻐﺎزهای ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪی
ﺷﺮاب و ...ﻧﺎروا اﺳﺖ.
 -۳ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج از اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﭘﯿﺶ از ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪن ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖُ .ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ(.
س :اﺟﺎره ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﻋﻮﺿﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ّ
ج :اﺟﺎره ،ﺑﺎ ﻋﻮﺿﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪازهاش ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺮ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ در داد و ﺳﺘﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺛﻤﻦ و ﭘﻮل را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺒﻠﻎ اﺟﺎره ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
س :ﻣﯿﺰان ﻋﻮض )اﺟﺎره ﺑﮫﺎ در ﻗﺮارداد اﺟﺎره( ،ﺑﺎ وزن و ﺷﻤﺎرش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﻣﻮرد اﺟﺎره ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ﻣﺪت« ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﺟﺎره ﮐﺮدن ﻣﻨﺎزل
ج :ﻣﻮرد اﺟﺎره ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ »
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل؛ ﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﺮدن زﻣﯿﻦھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ
ّ
ﯾﺎ دو ﺳﺎل؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره در ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد؛
و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت اﺟﺎره ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد.
ّ
و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ،ﻣﻮرد اﺟﺎره ﺑﺎ »ﻋﻤﻞ و ﮐﺎر« و »ﻧﺎﻣﮕﺬاری« ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻓﺮدی ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را اﺟﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﺎﺳﺶ را رﻧﮓ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آن
ّ
را ﺑﺪوزد؟ ﯾﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪی ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﮔﺮدد.
ّ
و ﮔﺎھﯽ ﻣﻮرد اﺟﺎره ،ﺑﺎ »ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﺷﺎره« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﮐﺴﯽ را
ّ
اﺟﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

١٠٤
اﺟﺎرهی ﻣﻨﺰل ،ﻣﻐﺎزه و زﻣﯿﻦ

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﺟﺎره ﮐﺮدن ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﻐﺎزه ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ّ
ج :اﺟﺎره ﮐﺮدن ﻣﻨﺎزل و ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ،و اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﻣﻐﺎزهھﺎ و دﮐﺎنھﺎ
ﺟﮫﺖ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﺎزل و ﻣﻐﺎزهھﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﺧﻮدش ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ؟
ج :آری؛ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺧﻮدش در ﻣﻨﺎزل و ﻣﻐﺎزهھﺎ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻨﺎزل و ﻣﻐﺎزهھﺎ ،آھﻨﮕﺮی ،ﭘﺎرﭼﻪﺳﻔﯿﺪﮐﻨﯽ و آﺳﯿﺎب اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ؛
زﯾﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ در ﻣﻨﺎزل و ﻣﻐﺎزهھﺎ ،ﺑﺪون اﺟﺎزهی اﺟﺎرهدھﻨﺪه درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮارداد
اﺟﺎرهی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ،زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮای اﺟﺎرهدھﻨﺪه
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮای
اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮط ﮔﺬارد ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺧﻮد وی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد اﺟﺎرهی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و در ﻗﺮارداد اﺟﺎرهی زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ،آب و راه ﻧﯿﺰ داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ آن
را در ﻗﺮارداد ﺷﺮط ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :آﯾﺎ اﺟﺎره ﮐﺮدن ﺣﯿﺎط و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﯾﺎ درﺧﺖ ﮐﺎری،
درﺳﺖ اﺳﺖ؟ج :اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﺣﯿﺎط و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﯿﺎط و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﯾﺎ درﺧﺖﮐﺎری اﺟﺎره
ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽّ ،
ﻣﺪت اﺟﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﯿﺎط و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ
را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ؟
ج :ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪھﺎ را وﯾﺮان و درﺧﺘﺎن را ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺣﯿﺎط و
ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﻨﺰل را ﻋﺎری از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و درﺧﺖ و زراﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و در دو ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ را وﯾﺮان ﻧﮑﻨﺪ و درﺧﺘﺎن را ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﮑﯽ

ﮐﺘﺎب »اﺟﺎره«

١٠٥

آن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪی وﯾﺮان ﺷﺪه و درﺧﺘﺎن ﻗﻄﻊ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ّ
ﺑﭙﺮدازد و آنھﺎ را در ﺗﻤﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ درآورد؛ و دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪھﺎ و درﺧﺘﺎن در
ﺣﯿﺎط و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﻨﺰﻟﺶ رﺿﺎﯾﺖ دھﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻪ و درﺧﺘﺎن از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ و
زﻣﯿﻦ از اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﻣﻨﺰﻟﯽ را اﺟﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮد اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﺮط
ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ّ
ﻣﻌﯿﻦ را در آن ﻣﻨﺰل ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزد؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﯿﺮ آن ﺷﺨﺺ ّ
ﻣﻌﯿﻦ را در آن ﻣﻨﺰل ﺳﺎﮐﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از آن ﺷﺨﺺ ّ
ﻣﻌﯿﻦ را در آن
ﻣﻨﺰل ﺳﺎﮐﻦ ﺳﺎزد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺑﮫﺮهﺑﺮداران و اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻨﺎن ،ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل
ﻣﻨﺰل ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﻣﻐﺎزهای را اﺟﺎره ﮐﺮد و ﻓﺮد اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮔﻔﺖ:
ّ
اﮔﺮ ﻣﻐﺎزه را ﺑﻪ ﻋﻄﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدی ،اﺟﺎره ﺑﮫﺎی آن در ھﺮ ﻣﺎه ،ﯾﮏ درھﻢ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺑﻪ آھﻨﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدی ،در آن ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﮫﺎﯾﺶ در ھﺮ ﻣﺎه ،دو
درھﻢ اﺳﺖ؛ ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ و اﺟﺎرهدھﻨﺪه
ّ
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻣﻐﺎزه ﺑﻪ ﻋﻄﺎری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﮫﺎی آن
در ھﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ درھﻢ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آھﻨﮕﺮی ﺷﺪ در آن ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﮫﺎﯾﺶ دو
درھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای ﻓﺎﺳﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺟﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ھﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ درھﻢ ﺑﻪ
اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﺑﭙﺮدازد؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺎه درﺳﺖ اﺳﺖ و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهھﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ
ّ
آن ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎهھﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺎم ﺑﺒﺮد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در ﻣﺎه
ﺑﻌﺪی ،ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻓﺮد اﺟﺎرهدھﻨﺪه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ھﻤﺎن ﻣﺎه او را از آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻣﺎهھﺎی ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ
ﺣﮑﻢ را دارﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در اول ھﺮ ﻣﺎه ،ﯾﮏ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ در آن ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺮد اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎه ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ را از آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﺪ.

١٠٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﺎﻧﻪای را  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ده درھﻢ
اﺟﺎره ﮐﺮد؛ و از ﻣﯿﺰان اﺟﺎره ﺑﮫﺎی ھﺮ ﻣﺎه از آن ﺳﺎل ،ﻧﺎﻣﯽ ﻧﺒﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای ﺟﺎﯾﺰ و ﻋﺎری از اﺷﮑﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ و در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﮑﺮد ،ﺣﮑﻢ آن
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺎره ﺑﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮔﺮ ﭼﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ وی اﯾﻦ ﺗﻮان را داﺷﺘﻪ ﺗﺎ در ﻣﺪت اﺟﺎره از آن ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده و
ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪای را اﺟﺎره ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ را از او
ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﺟﺎره ﺑﮫﺎی آن ﺧﺎﻧﻪی اﺳﺘﯿﺠﺎری ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺰل را ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻏﺼﺐ
ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺎرهﺑﮫﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮد ،و
ِ
ﭘﺲ از آن ﻏﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﺟﺎره ﺑﮫﺎی آن ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺮ
وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد و اﺟﺎره ﺑﮫﺎی ﺳﺎﯾﺮ روزھﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﺎﻧﻪای را اﺟﺎره ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮدن آن ﺷﺪ؛ و اﯾﻦ
ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻧﻤﻮدن از آن ﺧﺎﻧﻪ ﺿﺮر و
آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ )ی اﺳﺘﯿﺠﺎری( وﯾﺮان و ﻣﻨﮫﺪم ﺷﺪ؛ ﯾﺎ آب زﻣﯿﻦ )ﮐﺸﺎورزی( و ﯾﺎ آب
آﺳﯿﺎب ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،اﺟﺎره ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻓﺴﺦ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ا ﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ِﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع و اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﺟﺎره ﮐﺮدن ِﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع و اﺷﺘﺮاﮐﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛

وﻟﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ا ﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﻣﻠﮏ ﻣﺸﺎع درﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﻟﺒﺎس

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺟﮫﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺟﺎره ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد
ﺧﺎص ّ
اﺟﺎره ،ﭘﻮﺷﯿﺪن آن را ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﺎم ﮔﺮداﻧﯿﺪ )و ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻓﺮدی ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﮑﺮد( ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﺑﭙﻮﺷﺪ«؛ در آن ﺻﻮرت
اﮔﺮ آن ﻟﺒﺎس را ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﺟﺎرهی داﯾﻪ )ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﭽﻪ ،زن ﺷﯿﺮده(

س :آﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن زن ﺷﯿﺮده )داﯾﻪ( ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن ﺑﭽﻪھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ اﺟﺎره ﮐﺮدن زن ﺷﯿﺮده ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن ﺑﭽﻪھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ

اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن وی ﺟﮫﺖ ﻏﺬا دادن و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﭽﻪھﺎ در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺮ داﯾﻪ )زن ﺷﯿﺮده( ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﺬا را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﭽﻪ آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﻋﺮف ﻣﺮدم ،آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻏﺬا ﻧﯿﺰ در ﺧﺪﻣﺖ داﯾﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زن ﺷﻮھﺮداری را )ﺑﺮای ﺷﯿﺮ دادن ﺑﭽﻪھﺎﯾﺶ( اﺟﺎره ﻧﻤﻮد و
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻮھﺮ آن زن را از ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ او ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﺣﻖ
وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺷﻮھﺮ را از ﺟﻤﺎع ﺑﺎ زن ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ داﯾﻪ را از ﺟﻤﺎع و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﺑﺎ او ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﯾﻪ ﺑﺎردار ﺷﺪ ،و ﺧﺎﻧﻮادهی ﺑﭽﻪی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺑﯿﻢ آن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﯿﺮ آن زن ﺑﻪ ﺑﭽﻪﺷﺎن ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ا ﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره را
ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ داﯾﻪای ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ اﺟﺎره داد ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﯽ را در ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺷﯿﺮ
ﺑﺪھﺪ وﻟﯽ او )ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﭽﻪ را در اﯾﻦ ﻣﺪت( ﺑﺎ ﺷﯿﺮ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺎره ﺑﮫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺎره ﺑﮫﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا او ﺑﻪ ادای واﺟﺒﺶ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ و
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

اﺟﺎره ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت

س :اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﺳﻮاری ﯾﺎ ﺑﺎرﺑﺮی ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺷﺘﺮی را ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻣﻘﺪاری آذوﻗﻪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺟﺎره ﻧﻤﻮد؛ و در
اﺛﻨﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ از ھﻤﯿﻦ آذوﻗﻪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ آن ،آذوﻗﻪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ آذوﻗﻪاش را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮ آن ﺷﺘﺮ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﭼﻪ ﮐﻪ از آن آذوﻗﻪ ﺧﻮرده و ﮐﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در
ﺑﺎر ﺷﺘﺮ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﺳﻮاری اﺟﺎره ﻧﻤﻮد ،و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ
آن ﺳﻮار ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد اﺟﺎره ،ﻣﻮﺿﻮع »ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﺣﯿﻮان« را ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﺎم ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد )و ﺑﻪ ﺳﻮار ﺷﺪن ﻓﺮدی ﺧﺎصّ ،
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﮑﺮد (،ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ آن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮ آن ﺣﯿﻮان ﺳﻮار ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد
اﺟﺎره ﺑﻪ اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ
دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﻧﻤﻮد و ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ ھﻼک و ﺗﻠﻒ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺿﺎﻣﻦ
ﺣﯿﻮان ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
)و ﻗﺎﻋﺪهی ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ( ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن اﺳﺘﻌﻤﺎلﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
اﺟﺎرهدھﻨﺪﮔﺎن ،در آن ﻓﺮق و اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺣﮑﻤﺶ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را اﺟﺎره ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد اﺟﺎره ،ﻧﻮع و اﻧﺪازهی ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ
آن ﺣﯿﻮان ﺣﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ آن ﺣﯿﻮان ،ﭘﻨﺞ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻢ«؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻨﺪم ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ
ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺞ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
را ﺑﻪ ھﻤﺎن
ِ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﻮ و ﮐﻨﺠﺪ.
و ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮔﻨﺪم ﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻤﮏ ،آھﻦ و ﺳﺮب.
ّ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را اﺟﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﺮ آن ﺑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ

ﮐﺘﺎب »اﺟﺎره«
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ﺻﻮرت ﺑﺮای وی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﭘﻨﺒﻪ ،آھﻦ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﺎر ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را اﺟﺎره ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮔﻨﺪم را ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
وﻟﯽ او ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﯿﺰان را ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﺎر ﮐﺮد و ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ ھﻼک ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ،ﺗﻮان و ﯾﺎرای ﺣﻤﻞ آن وزن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﺎزاد
وزن ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد ١؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮان ﺣﻤﻞ آن وزﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﺎر
ﺷﺪه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ واﺟﺐ
ِ
ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﺳﻮاری اﺟﺎره ﮐﺮد؛ و ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺗﺮک و
ردﯾﻒ ﺧﻮد ﺑﺮ آن ﺣﯿﻮان ﺳﻮار ﻧﻤﻮد و ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ ھﻼک ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ
وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺗﻮان و ﯾﺎرای ﺣﻤﻞ آن دو ﻧﻔﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺿﺎﻣﻦ ﺷﻮد ٢؛ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن دو ﻧﻔﺮ اﻋﺘﺒﺎر
ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮕﺎم ﺣﯿﻮان را ﮐﺸﯿﺪ ،ﯾﺎ آن را ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد
و ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
 -١زﯾﺮا ﺣﯿﻮان ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ھﻼک ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎرھﺎی اﺟﺎزه داده ﺷﺪه و ﻏﯿﺮاﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ وزن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﯿﺎن
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ و اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان
ّ
ﺗﻮان ﺣﻤﻞ آن را ﻧﺪارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﻧﻪ اﺟﺎزهی ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﻮان ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻧﻪ ﻋﺎدت ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎری را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
 -٢ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺮاﯾﻪی آن ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺗﻮان
ﺣﻤﻞ آن دو ﻧﻔﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﯿﻮان ﺗﻮان ﺣﻤﻞ آن دو ﻧﻔﺮ را ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن
ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آن اﻋﺘﺒﺎر داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺳﺒﮏ و ﮐﻢ وزن ﺑﺮای ﺣﯿﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮار ﺳﻨﮕﯿﻦ ،زﯾﺎنآورﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ
ﺳﻮار ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻮارﮐﺎری آ ﮔﺎه و آﺷﻨﺎ اﺳﺖ )وﻟﯽ ﺳﻮار ﺳﺒﮏ و ﮐﻢوزن ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ و ﺑﯽاﻃﻼع
از ّ
ﻓﻦ ﺳﻮارﮐﺎری اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﺿﺮر و آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ( .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة
ّ
اﻟﻨﯿﺮة«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﻓﺮد ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﻣﯽﮔﺮدد .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﮕﺎم
ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﺘﻌﺎرف زد و
ﺣﯿﻮان ھﻼک ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺷﺘﺮی را اﺟﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﺎ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :ﺑﺮ آن ﮐﺠﺎوه و
ﺗﺨﺖرواﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﺳﺮ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﮑﻪی ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺠﺎوه و ﺗﺨﺖ رواﻧﯽ
را ﺑﺮ آن ﺣﯿﻮان ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،ﺣﻤﻞ آن ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ،ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف
اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺘﺮ ،ﮐﺠﺎوه و ﺗﺨﺖ روان را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ و
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
دادن »ﺣﯿﻮان ﻧﺮ ﺑﺮای ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی« ﭼﯿﺴﺖ؟
س :ﺣﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت ،از ﮐﺮاﯾﻪ ِ

ج :ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺮﺗﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .زﯾﺮا از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ:

»ﻧ� اﻨﻟﻰﺒ ج ﻋﻦ ﻋﺴﺐ اﻟﻔﺤﻞ« ]اﺣﻤﺪ[؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﮐﺮاﯾﻪ دادن ﺣﯿﻮان ﻧﺮ ﺑﺮای

ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ«(.
س :آﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪدار و ﺣﺠﺎﻣﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺟﺮت ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ و ﺣﺠﺎﻣﺖ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ج :آری؛ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت ﺑﺮای آنھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ«
»ﺣﮑﻢ اﺟﺎره ﺑﺮ ﻃﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ

س :اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻏﻨﺎء و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻮﺣﻪ و ﺷﯿﻮن و زاری ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮده،
ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﺟﺎره ﮐﺮدن ﻓﺮدی ﻧﻪ ﺑﺮ ای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ﻧﻮﺣﻪﺧﻮاﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮای
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎھﯽ دﯾﮕﺮ .١
س :اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ اذان ،اﻗﺎﻣﻪ ،آﻣﻮزش ﻗﺮآن و اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ،ﭼﻪ
ﺣﮑﻤﯽ دارد؟

١
ّ
ّ
ﺧﻮر
 زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،از زﻣﺮهی اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﺟﮫﺖ ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ؛ و ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ِاﺟﺮت و ﻣﺰد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ھﺪاﯾﻪ«(

ﮐﺘﺎب »اﺟﺎره«
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ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﺟﺎره ﻧﻤﻮدن ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،درﺳﺖ
ِ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .١
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :در ﻧﺰد ﻣﺎ اﺣﻨﺎف ،اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن

اﺧﺘﺼﺎص دارد ،اﺟﺎره در آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻃﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ

ﺑﺮای اﺟﯿﺮ ﻣﺘﻌﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻦ در آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،آن ﮔﺎه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻫﺪاﻳﻪ« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن

دﻻﺋﻞ و ﺑﺮاھﯿﻦ اﺣﻨﺎف ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ اﺣﻨﺎف ،اﻣﺮوز ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺟﺮت ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش ﻗﺮآن را ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﻣﻮر دﯾﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن از ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛
و ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل اﺳﺖ.

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﻧﯿﺰ ﻧﺨﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﮔﻔﺘﻦ اذان،
ﺣﺞ ،اﻣﺎﻣﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن و ﻓﻘﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺻﻞ ﻧﯿﺰ در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /
ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻣﺮوز ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﺟﻮاز ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
»زﻳﻠﻌﯽ« در ﺷﺮح »ﻛﻨﺰ« ) (۱۲۴/۵ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻮاز ﻣﺰد در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ،ﻣﺬھﺐ ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻠﺦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آنھﺎ اﺟﺮت در ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن را ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪّ :
ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﭼﻮن
اﻧﺪک ﺑﻮدن ﺣﺎﻓﻈﺎن و ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم را ﺑﺪانھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺟﻮاب ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺟﻮاز ا
ﺟﺮت ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ،ھﺪاﯾﺎ و ﺑﺨﺸﺶھﺎﯾﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آنھﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و داﻧﺶﭘﮋوھﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺪانھﺎ اﺣﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و از روی ّ
ﻣﺮوت
آنھﺎ را در ﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎدﺷﺎن ﮐﻤﮏ
و ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﯿﻢ از ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﻗﺮآن و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ
و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻗﺮآن ،ﺑﻪ وﺟﻮب ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪی واﺟﺒﺎﺗﺸﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ و
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن زﯾﺎد ﺷﺪ.
اﻣﺎ اﻣﺮوز ،ھﻤﻪی آن اﻣﻮر از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻗﺮآن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ ،و
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺛﻮاب و رﺿﺎی ﺧﺪا ﺗﻌﻠﯿﻢ دھﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺘﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻧﯿﺎزھﺎی اﯾﺸﺎن ،آنھﺎ را از ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎزﻣﯽدارد؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺎب ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮت و ﻣﺰد ﺑﺮای اﯾﺸﺎن ﮔﺸﻮده ﻧﮕﺮدد ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن از ﻣﯿﺎن ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ؛ از
اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻗﺮآن ،ﺑﻪ ﺟﻮاز اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن ﻓﺘﻮا داده و
آن را ﻧﯿﮑﻮ و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﻘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮت ﻧﯿﺰ ﻓﺘﻮا داده ﺷﺪه

اﺳﺖ؛ آن ﮔﺎه در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﺎد ﻣﺎ ،اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺧﯿﺰاﺧﺰی )ﺧﯿﺰاﺧﺰ :ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ھﺮ دو
ﺧﺎء ،روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺎرا اﺳﺖ( در »روﺿﺔ اﻟﺰﻧﺪوﯾﺴﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در روزﮔﺎر ﻣﺎ ﺑﺮای اﻣﺎم ،ﻣﺆذن و
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻣﻌﻠﻢ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﲑة« ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ و اﺟﺎره

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﺤﻒ و ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ،
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺷﻮاﻓﻊ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻮاز اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﻗﺮآن ﻓﺘﻮا دھﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در آن ﻣﺼﻠﺤﺖ ّاﻣﺖ را دﯾﺪﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻘﺪاری از اﺟﺮت را  -آن ھﻢ ﺟﮫﺖ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺿﺮوری ﺧﻮﯾﺶ
ّ
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ َرﺗﻖ و
 ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س و ﻋﻤﺮ س در دوران ﺧﻼﻓﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮَ
ﻓﺘﻖ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﻘﺪاری را از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺟﺮت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺮت را ﺑﺮای ﺛﺮوتاﻧﺪوزی ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﺟﺮﺗﯽ اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺿﺮورت ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﻮد ﺿﺮورتّ ،
ﻣﻘﺪر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﺲ از آن ،ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ،ﺑﻪ ﺟﻮاز اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن،
ﻓﻘﻪ ،اذان و اﻣﺎﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺘﻮا دادﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﻼوه از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،در دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ،ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت
ﻧﺪادهاﻧﺪ.
ّ
از اﺳﺘﺎد اﻣﺎم رﺑﺎﻧﯽ و رﺋﯿﺲ ﻣﻔﺘﯿﺎن در روزﮔﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،رﺷﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮔﻨﮕﻮھﯽ  -ﺑﺮ ﻗﺒﺮش ﻧﻮر ﺑﺒﺎرد
 در ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺳﺆال ﺷﺪ؟ اﯾﺸﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮآن ﺧﻮاﻧﺪن در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ،اذان ،اﻗﺎﻣﺖ،
ﺗﻌﻠﯿﻢ و وﻋﻆ و ارﺷﺎد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﺜﻨﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ وﻟﯽ در ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن در ﺗﺮاوﯾﺢ،
ّ
رﺷﯿﺪﯾﻪ(
ﺿﺮورﺗﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﻗﯿﺎس آن ﺑﺮ اذان ﻧﯿﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻓﺘﺎوای
ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎن ،ﻗﺮآن را در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﻧﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻗﺮآن
را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ :آنھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت ،ﻗﺮآن را در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺣﺎﻓﻈﺎن ﺑﺪون ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﭼﺸﻢداﺷﺘﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃـﺮ
رﺿﺎی ﺧﺪا و ﺛﻮاب و ﭘﺎداش ،ﻗﺮآن را در ﻧﻤﺎز ﺗﺮاوﯾﺢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮای
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
و از اﯾﻦ ﺟﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺟﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺼﺎل ﺛﻮاب ﺑﻪ ﻣﺮده از
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ّ
ﻣﯿﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺮام و ﻧﺎروا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ،ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ »اﺑﻦ
ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺷﺎﻣﯽ« در رﺳﺎﻟﻪاش ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺷﻔﺎء اﻟﻌﻠﻴﻞ و ﺑﻞ اﻟﻐﻠﻴﻞ ﻓﯽ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﳋﺘﲈت و اﻟﺘﻬﺎﻟﻴﻞ«،

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺗﻘﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼوت ﻗﺮآن و اھﺪای ﺛﻮاب آن ﺑﻪ ﻣﺮده
درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا از ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﺋﻤﻪ در ﻣﻮرد آن اﺟﺎزهای ﻧﻘﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﻗﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮت و ﻣﺎل ،ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﺧﻮدش ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﻮاب و ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺳﭙﺲ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای ﻣﺮده

ﮐﺘﺎب »اﺟﺎره«
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ّ
ّ
)ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺰدور(
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﯿﺮ

س :آﯾﺎ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،اﺟﯿﺮ را از ﺣﯿﺚ ﮐﺎر و اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮت و ﻣﺰد،
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﺮدهاﻧﺪ؟
ج :اﺟﯿﺮ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
 -۱اﺟﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک.
 -۲اﺟﯿﺮ ّ
ﺧﺎص.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »اﺟﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج» :اﺟﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد
و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺪو ﮐﺎری را ﺑﺴﭙﺎرد ،ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮕﺮز و ﮔﺎزر و ﺟﺎﻣﻪﺷﻮی؛
ﻣﺮدم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺧﺘﺼﺎص
)ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪی
ِ
ﻧﺪارد(؛ از اﯾﻦ رو اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻧﮫﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﻮرت »اﻣﺎﻧﺖ« را دارد؛ و
از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اﮔﺮ اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻧﮫﺎده ﺷﺪه ،ﺑﺪون
ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻧﺎﺷﯿﮕﺮی و ﮐﻮﺗﺎھﯽ از ﺟﺎﻧﺐ آنھﺎ ،ھﻼک و ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ،ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻧﺪارد .وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ دارد و ﺿﺎﻣﻦ
آن ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ اﺟﯿﺮ در اﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎل را ﺗﻠﻒ ﮐﺮد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﻟﺒﺎس ﺑﺮ اﺛﺮ
ﮐﻮﺑﯿﺪن رﻧﮕﺮز ﭘﺎره ﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﭘﺎی ﺣﻤﻞﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺎر ﺑﻠﻐﺰد و ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو اﻓﺘﺪ ،ﯾﺎ
رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ﺑﺎر را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد ،و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن آن
ﻏﺮق ﮔﺮدد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ،اﺟﯿﺮ ﺿﺎﻣﻦ آن ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﮐﺸﺘﯽ ﻏﺮق ﮔﺮدد ،ﯾﺎ از ﺑﺎﻻی ﺣﯿﻮان ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ آن
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺣﺠﺎﻣﺘﮕﺮ و ﻧﯿﺸﺘﺮزﻧﻨﺪه ،ﮐﺴﯽ را ﻧﺸﺘﺮ و رگزد ،و از ﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮوف و
ﻣﻌﻤﻮﻟﺶ ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮد و ھﻤﺎﻧﺠﺎ را رگ زد ،ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
اھﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮده ﺗﻨﮫﺎ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش اﻋﻤﺎل ﻧﯿﮏ و ﺻﺎﻟﺢ ﻣﯽرﺳﺪ؛ و از ھﯿﭻ ﯾﮏ از
اﺋﻤﻪ ﺟﻮاز ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ و اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺟﺮت
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ اﺟﺮت ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ از آنھﺎ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ا ﺟﺮت ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻗﺮآن
اﺳﺖ) .رﺳﺎﺋﻞ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ،ص (۱۷۵
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

از ﻣﮑﺎن ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد و ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ را ﺣﺠﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد و رگ زد ،و ﺑﺎﻋﺚ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »اﺟﯿﺮ ّ
ﺧﺎص« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج» :اﺟﲑ ﺧﺎص« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدی او را اﺟﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ّ
ﻣﺪت
ﹼ
ﻣﺸﺨﺼﯽ را در ﻧﺰدش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ) ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،اﺳﺘﺨﺪام
ﮔﺮدد( .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ،ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﮐﺎری ،ﯾﺎ ﭼﺮاﻧﯿﺪن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﺟﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ اﺟﯿﺮ ﺧﺎص در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻋﻤﻞ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ّ
ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه )اﺟﯿﺮ ﺧﺎص(،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری و ﻧﺎﺷﯿﮕﺮی و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ
ﺗﻠﻒ ﺷﺪن اﺟﻨﺎس  -ﮐﻪ در دﺳﺘﺶ ﯾﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎرش ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه  -ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺳﮫﻞاﻧﮕﺎری و ﻧﺎﺷﯿﮕﺮی و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ ﺗﻠﻒ
ﺷﺪن اﺟﻨﺎس ﻣﯽﮔﺮدد.
»ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﺮدهی ا ﺟﯿﺮ ﺷﺪه«

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهای را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺧﻮﯾﺶ اﺟﯿﺮ ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن
ﺑﺮده ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺮود؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮار داد اﺟﺎره ،ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﮐﺮدن ﺑﺎ آن را ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﺑﺮده ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺑﺮده ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ در ﺳﻔﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ.
»در ﭼﻪ وﻗﺖ ،اﺟﯿﺮ و ﻣﺰدور ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺰد ﻣﯽﺷﻮد؟«

ﺟﺰﺋﯿﺎت »اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮت« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
س:
ِ
ج» :اﺟﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮک« ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎرش ﻓﺎرغ ﻧﮕﺮدد ،ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و
»اﺟﯿﺮ ﺧﺎص« از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﺪت اﺟﺎره در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ،وی را در ﮐﺎری ﻧﮕﻤﺎرد و از او ﮐﺎری
را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب »اﺟﺎره«
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س :ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻣﻮرد اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮت »ﺑﺮای اﺟﯿﺮ« ﺑﺪاﻧﯿﻢ؛
زﯾﺮا ﮐﺎرھﺎ ﻓﺮاوان و ّ
ﻣﺘﻨﻮ ع اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ؟
ج :ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ،واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺟﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ اﻣﺮ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻌﺠﯿﻞ) .اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺷﺮط ﮔﺬارد ﮐﻪ اﺟﺎره
ﺑﮫﺎ را در ھﻤﺎن اوان ﺷﺮوع ﺑﭙﺮدازد(.
 -۲زود ﭘﺮداﺧﺘﻦ اﺟﺮت ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ اﯾﻦ »ﺗﻌﺠﯿﻞ اﺟﺮت« ،در ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺷﺮط
ﺑﺎﺷﺪ .١
 -۳درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓ ﹺﻊ ﻣﻮرد اﺟﺎره.

و ھﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ» ،اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮت« ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
 -۱اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪای را اﺟﺎره ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺮت
ﺧﺎﻧﻪ را ھﺮ روز از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد
اﺟﺎره ،وﻗﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺟﺮت را ﺗﺒﯿﯿﻦ و روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۲اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را اﺟﺎره ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰد
آن را در ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻃﻮل ﯾﮏ روز ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ( ،از
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
 -۳اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ را اﺟﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﺎ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :ھﺮ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از آرد را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ درھﻢ در ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﭙﺰد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن را از ﺗﻨﻮر
درﻧﯿﺎورده ،ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻧﻤﯽﺷﻮد.
 -۴اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺴﯽ را اﺟﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺸﺖ ﺑﺰﻧﺪ؛ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
 /زﻣﺎﻧﯽ آن اﺟﯿﺮ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﺸﺖ را راﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺎ ﮐﻨﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ آن اﺟﯿﺮ

 -١ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ﻧﻤﻮد و اﺟﺮت را ﺑﺮای اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت اﺟﺎرهدھﻨﺪه ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﮔﺮدد ...اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻤﺎﻧﻨﺪ وام ﻣﺆﺟﻞ و ﻣﮫﻠﺖ داری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪھﮑﺎر ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﯿﺶ از ﻓﺮا رﺳﯿﺪن زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ وام ،آن را ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﯽدھﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﺸﺖ را )ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن( روی ھﻢ ﺑﭽﯿﻨﺪ و
ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دھﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،آﺷﭙﺰی را اﺟﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﺮای ﺿﯿﺎﻓﺖ و ﺟﺸﻦ ﺑﭙﺰد؛ و آﺷﭙﺰ
ﻧﯿﺰ ﻏﺬا را ﭘﺨﺖ ،در آن ﺻﻮرت در ﭼﻪ وﻗﺖ آﺷﭙﺰ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :زﻣﺎﻧﯽ آﺷﭙﺰ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻏﺬا را ﺑﺮای ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن در ﻇﺮفھﺎ ﺑﺮﯾﺰد؛
زﯾﺮا در ﻋﺮف ﻣﺮدم ،رﯾﺨﺘﻦ ﻏﺬا در ﻇﺮف ،از زﻣﺮهی ﮐﺎرھﺎی آﺷﭙﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه:

ھﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرش ،اﺛﺮ و ﻧﺸﺎﻧﻪای در اﺟﻨﺎس و اﺷﯿﺎء وﺟﻮد
دارد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :رﻧﮕﺮز و ﮔﺎزر و ﺟﺎﻣﻪﺷﻮی ،ﺑﺮاﯾﺶ اﯾﻦ ﺣﻖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﮐﺎرش ،ﺟﻨﺲ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰدش در ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﮫﺪارد و آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪھﺪ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ و ﻧﺸﺎﻧﻪی ﮐﺎرش در ﺟﻨﺲ ﻇﺎھﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪّ :
ﺣﻤﺎل و
ﮐﺸﺘﯿﺒﺎن؛ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰدﺷﺎن ،ﺟﻨﺲ را در ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪھﻨﺪ.
١

»ﭘﺎرهای از ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎره؛ و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ و اﺟﯿﺮ«

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺮط ﮔﺬارد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮدش ﻓﻼن
ﺷﯽء را ﺑﺴﺎزد؛ آﯾﺎ وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺷﯽء ،از دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺷﯽء را ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ِ
آن را ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﺎم ﺑﮕﺬارد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎزﻧﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ﺷﯽء
از دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد.

ﹺ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ« در اﯾﻨﺠﺎ :ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﻪ اﺟﯿﺮی و ﻣﺰدوری
 -١ﻣﺮاد از »

ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ« ]ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺟﯿﻢ[ ،و ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را
ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ اﺟﯿﺮ و ﻣﺰدور» ،
ﹶ
ﹺ
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ« ]ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﯿﻢ[ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﻪ اﺟﯿﺮی و ﻣﺰدوری ﻣﯽﮔﯿﺮد» ،
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س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ّ
ﺧﯿﺎط ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻟﺒﺎسھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
دوﺧﺘﯽ ،ﻣﺰدت ﯾﮏ درھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﺟﺎﻣﻪھﺎی روﻣﯽ
دوﺧﺘﯽ ،ﻣﺰدت دو درھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮارداد اﺟﺎرهای درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﻓﺮد ﺧﯿﺎط ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
داد ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺰد آن ﻣﯽﮔﺮدد) .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهی ﻟﺒﺎسھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
دوﺧﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ درھﻢ؛ و اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ھﯿﺄت ﻟﺒﺎسھﺎی روﻣﯽ دوﺧﺖ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ دو
درھﻢ ﻣﯽﮔﺮدد(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺧﯿﺎط ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را اﻣﺮوز ﺑﺪوزی ،در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﯾﮏ درھﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮی ،و اﮔﺮ آن را ﻓﺮدا ﺑﺪوزی ،ﻧﯿﻢ درھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ

ﮔﺮﻓﺖ«؛ ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎرهای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻟﺒﺎس را در ھﻤﺎن روز دوﺧﺖ،
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ درھﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﺒﺎس را ﻓﺮدای آن روز دوﺧﺖ ،در آن
ّ
ﺻﻮرت »اﺟﺮت ﻣﺜﻞ« ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﻧﺒﺎﯾﺪ »اﺟﺮت ﻣﺜﻞ« ،از ﻧﺼﻒ درھﻢ ﺗﺠﺎوز
ﮐﻨﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺷﺮط ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ
رو ﺷﺨﺺ ﺧﯿﺎط ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪه ،ﻣﺴﺘﺤﻖ
اﺟﺮت ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﺧﯿﺎط ﯾﺎ رﻧﮕﺮز داد؛ و ﺧﯿﺎط ﻧﯿﺰ آن را دوﺧﺖ و
رﻧﮕﺮز ھﻢ آن را رﻧﮓ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس و ﺧﯿﺎط و رﻧﮕﺮز اﺧﺘﻼف ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺧﯿﺎط ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮدم ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﻗﺒﺎء ﺑﺪوزی ،وﻟﯽ ﺗﻮ آن را ﭘﯿﺮاھﻦ ﻧﻤﻮدی«؛ و ﺧﯿﺎط ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﭼﯿﺰی
را دوﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮدی«.
و ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ رﻧﮕﺮز ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ دﺳﺘﻮر دادم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ
ﺑﺰﻧﯽ و ﻟﯽ ﺗﻮ آن را رﻧﮓ زرد ﻧﻤﻮدی«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﺳﺨﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از
اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﮐﺪام از ﺧﯿﺎط و رﻧﮕﺮز ﺑﻪ
ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ،ﺿﺎﻣﻦ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﺎر
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﺎط و رﻧﮕﺮز را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻞ ﻟﺒﺎس )ﻟﺒﺎس
ﻧﺎدوﺧﺘﻪ و رﻧﮓ ﻧﺸﺪه( ﺿﺎﻣﻦ ﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻣﺰدی را ﺑﺪانھﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻟﺒﺎس را از آنھﺎ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ آنھﺎ اﺟﺮت ﻣﺜﻞ را ﺑﭙﺮدازد .و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺮت
ً
ﻣﺜﻞ از اﺟﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺧﯿﺎط ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﺪون ﻣﺰد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ و
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﻮدی«؛ و ﺧﯿﺎط ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ا ﺟﺮت و ﻣﺰد ،ﺳﺎﺧﺘﻪام«؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف ،اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد
دارد؛ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺳﺨﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻗﺒﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت و ﻣﺰد وﺟﻮد داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت
در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺒﺎس و ﺧﯿﺎط ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
ِ
ّ
ﭘﺮداﺧﺖ اﺟﺮت وﺟﻮد
ﺑﻪ ﺧﯿﺎط اﺟﺮت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ،ﺗﻌﺎﻣﻞ
ِ
ّ
ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﯿﺎط اﺟﺮﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﯿﺎط در ﮐﺎرش ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﺟﺮت و ﻣﺰد ،ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ وی ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺴﺦ اﺟﺎره

س :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻗﺮارداد اﺟﺎره وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ھﻤﭽﻮن روال
ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ )ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد(؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ:
اﮔﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺎره را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎ
ﻣﺮﮔﺶ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد؛
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ،ﻗﺮارداد اﺟﺎره را ﺑﺮای ﻣﺆﮐﻞ ﺧﻮﯾﺶ؛ ﯾﺎ ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺑﺮای
ﮐﻮدک؛ ﯾﺎ ﭘﺪر ،ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎ ﻣﺮگ وی
ﻓﺴﺦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ،ﺑﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﻋﺬری از ﻋﺬرھﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؟
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ج :آری؛ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﻋﺬری از ﻋﺬرھﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ:
ﮐﺴﯽ در ﺑﺎزار ،ﻣﻐﺎزهای را ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت اﺟﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﭘﺲ از آن ورﺷﮑﺴﺖ ﮔﺮدد؛ ﯾﺎ
ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻐﺎزهای را ﺑﻪ اﺟﺎره و ﮐﺮاﯾﻪ دھﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻠﺲ و ورﺷﮑﺴﺖ ﮔﺮدد و
ﺑﺪھﮑﺎریھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی زﯾﺎد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺰ از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻐﺎزهای ﮐﻪ آنھﺎ را ﺑﻪ اﺟﺎره داده،
ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن ﺑﺪھﮑﺎریھﺎ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺮارداد اﺟﺎره را ﻓﺴﺦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﻨﺰل و ﻣﻐﺎزهی وی را ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺟﺎره ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ در ﻓﺴﺦ اﺟﺎره ﻋﺬر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :آری؛ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ از زﻣﺮهی ﻋﺬرھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد اﺟﺎره،
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽدھﺪ؛ وی ﺑﺎ
ﻣﺮدی ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺗﺎ )ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﺶ( او را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ آن ﮔﺎه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻋﺬری ،از ﺳﻔﺮ ﻣﻨﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﻧﺼﺮاف از ﺳﻔﺮ ،ﻋﺬر ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ وی ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﭼﮫﺎرﭘﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﺰدورش ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮدش ﺑﺎ او ﺑﺮود.
ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪن اﺟﺎره ﺑﺎ ﺷﺮوط

س :آﯾﺎ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ،ﺑﺎ ﺷﺮوط ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ اﺟﺎره ﻧﯿﺰ  -ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش  -ﺑﺎ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ
ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ھﺮ ﮔﺎه اﺟﺎره ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدد ،و اﺟﯿﺮ و ﻣﺰدور ﻧﯿﺰ ﮐﺎرش را در اﺟﺎرهی ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺟﯿﺮ ،اﺟﺮت ﻣﺜﻞ را ﺑﭙﺮدازد؛ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ً
اﺟﺮت ﻣﺜﻞ ،از اﺟﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدد.
ّ
ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر در اﺟﺎره
ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر« در ﻗﺮارداد اﺟﺎره درﺳﺖ اﺳﺖ؟
س :آﯾﺎ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ »

ج :آری؛ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ ّ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر در ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ
در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش درﺳﺖ ﺑﻮد.

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﻌﻪ«

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﻌﻪ«
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ »ﺷﻔﻌﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺷﻔﻌﻪ« ،از واژهی »ﺷﻔﻊ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی » ّ
ﺿﻢ« )ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ،ادﻏﺎم
ﮐﺮدن ،ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ،ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮدن ،زوج ،ﺟﻔﺖ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ّ ّ
ﺣﻖ ﺗﻤﻠﮏ در ﺧﺎﻧﻪ و
و در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ» ،ﺷﻔﻌﻪ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ دﻓﻊ ﺿﺮر و زﯾﺎن ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ھﻤﺠﻮاری) .و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ» ،ﺷﻔﻌﻪ«
در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع :اﻧﺘﻘﺎل ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﯾﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪای ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ و ھﻤﺴﺎﯾﻪی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮﯾﮏ و ھﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺷﺮﯾﮏ و
ھﻤﺴﺎﯾﻪی او ﺣﻖ دارد ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ،ﺳﮫﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ(.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و ﺷﺮﯾﮏ
ﯾﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪی وی از اﯾﻦ ﻓﺮوش اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت آنھﺎ ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ آن را ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ّ
ﺣﻖ »ﺷﻔﻌﻪ« ﺑﺮای وی ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد» ،ﺷﻔﯿﻊ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
س :ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺟﻮب »ﺷﻔﻌﻪ« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ّ
جّ :
ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ در وھﻠﻪی ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻻی ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ّ
ﺣﻖ ﮐﺎﻻی
ِ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﮫﻢ آب و راه ،ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ﺷﻔﻌﻪ
ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -١ﺷﻔﻌﻪ را ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ »ﺿﻢ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ
ﺷﻔﻌﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﺪاﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( .ﻋﻼﻣﻪ ﻋﯿﻨﯽ

در ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ« ﻋﺒﺎرت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﺪاﯾﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :زﯾﺮا ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻔﻌﻪ ﺑﻪ

ﺟﮫﺖ وﺟﻮد ﺧﺎﻧﻪاش ،ﻣﻠﮏ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺿﻤﻤﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ و از ھﻤﯿﻦ ﮐﻠﻤﻪ،
واژهی »ﺷﻔﺎﻋﺖ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻣﺸﻔﻮع ﻟﻪ( ،ﺑﻪ
ﺳﻮی اھﻞ ﺛﻮاب ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﻌﻪ«

١٢٣

ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻻی ﺑﻪ ﻓﺮوش
از اﯾﻦ رو در ھﻨﮕﺎم ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن »ﺷﺮﯾﮏ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ِ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ( ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪای ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ در ﺳﮫﻢ آب و راه و
ھﻤﺴﺎﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﯾﮏ ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را واﮔﺬار ﮐﺮد ،در آن
آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﮫﻢ آب ﯾﺎ راه ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ او ﻧﯿﺰ ﺣﻖ
ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ،از ِ
ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را واﮔﺬار ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :در ﭼﻪ وﻗﺖ» ،ﺷﻔﻌﻪ« ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟ و در ﭼﻪ وﻗﺖ» ،ﺷﻔﻌﻪ« ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
و در ﭼﻪ وﻗﺖ ،در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج» :ﺷﻔﻌﻪ« ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺎ ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺑﺎ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  -ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮی آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ؛ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ
ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن آن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ  -در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :ﺻﻮرت »ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻔﻌﻪ« را ﺑﯿﺎن دارﯾﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻔﯿﻊ )ﺻﺎﺣﺐ ّ
ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ( از ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،دو ﻧﻔﺮ را در
ھﻤﺎن ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻀﻮر دارد و از ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻮاه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ وی ﺧﻮاھﺎن ﺷﻔﻌﻪ اﺳﺖ؛ و )در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ( ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ» ،ﻃﻠﺐ ﻣﻮاﺛﺒﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﭙﺲ ﺷﻔﯿﻊ از آن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در دﺳﺖ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻮد،
ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ؛ و ﯾﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﯿﻦ ،ﮔﻮاھﯽ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ دھﻨﺪ؛ و ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﺑﺮای وی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و )در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ( ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت» ،ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻔﯿﻊ )ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ( ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﻣﺰﺑﻮر را اﻧﺠﺎم داد؛ ﺳﭙﺲ
ﻃﻠﺐ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ،آﯾﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺲ از »ﻃﻠﺐ ﻣﻮاﺛﺒﻪ« )ﺑﻪ ﻣﺠﺮد
آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻓﺮوش ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ،آن را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ( ،و ﭘﺲ از »ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ« ﺑﺎﺷﺪ،

١٢٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی وی ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ١؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻠﺐ ﺷﻔﻌﻪاش را  -ﭘﺲ از ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ  -ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺪون ﻋﺬر ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی وی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .٢
س :ﺣﮑﻢ ﺷﻔﻌﻪ در ّ
ﺣﻤﺎم و آﺳﯿﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺷﻔﻌﻪ در ِﻣﻠﮏ و زﻣﯿﻦ )اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل و داراﯾﯽ ِﻣﻠﮑﯽ( واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ آن
ﻣﻠﮏ و زﻣﯿﻦ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ّ
ﺣﻤﺎم ،آﺳﯿﺎب ،ﭼﺎه و ﻣﻨﺎزل ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ
ِ
در ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻋﻤﻮم داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﺷﻔﻌﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺎﻧﻪ و درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﯿﺎط و ﻋﺮﺻﻪی آن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﻔﻌﻪای
در آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
س :آﯾﺎ در ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﺸﺘﯽھﺎ ،ﺷﻔﻌﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎری و ﮐﺸﺘﯽھﺎ ﺷﻔﻌﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد.
س :آﯾﺎ در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﻔﻌﻪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ّ
ذﻣﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :در اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﻔﻌﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ّ
ذﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ
ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺨﺸﺶ و ھﺪﯾﻪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺪ ،آﯾﺎ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﻌﻪ در آن واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻔﻌﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ وی زﻣﯿﻦ
ﻋﻮض ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪن
ﻋﻮض ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ ﮔﺮدد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ِ
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ِ
ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﻮض.
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
ِ

 -١رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ؛ و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ از او ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و ﻣﺸﺎﺟﺮه را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺷﻔﻌﻪاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﳌﺴﺘﺼﻔﯽ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ .در ھﺪاﯾﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم

اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ؛ و ﻇﺎھﺮ ﻣﺬھﺐ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا ھﺮ ﮔﺎه ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﺳﻘﺎط آن ،ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
»اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﻌﻪ«
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ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺤﺾ  -ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻮﺿﯽ در آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ
ِ
 ﻣﺎﻟﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت در آن ﺷﻔﻌﻪ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرتھﺎیذﯾﻞ ،ﺷﻔﻌﻪ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
• ﻓﺮدی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،زﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺧﻮﯾﺶ درآورد) .ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﮫﺮ زن
ﻗﺮار دھﺪ(.
• زﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،از ﻣﺮد ﺧﻠﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻣﻨﺰل ،ﺧﺎﻧﻪای را اﺟﺎره ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮدهای را آزاد ﮐﻨﺪ.
• در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺮای اﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﮑﺎر:

آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﻃﻠﺒﯽ از دﯾﮕﺮی دارد؛ در اﯾﻨﺠﺎ ّ
ﻣﺪﻋﯽ
ً
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع را اﺳﺎﺳﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه و
ﺷﺮ ّ
ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد و از ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ
ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﮑﻮت :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ از دﯾﮕﺮی ﻃﻠﺒﯽ دارد ،و ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ
ﻣﺪﻋﯽ و ّ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺰاع ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ(.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ،ﺑﺮای »اﻗﺮار« ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺷﻔﻌﻪ
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺮار ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻓﺮوش آن ﺧﺎﻧﻪ« اﺳﺖ) .و
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺮار :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﻃﻠﺒﯽ از دﯾﮕﺮی دارد و
او ھﻢ ّادﻋﺎی ّ
ﻣﺪﻋﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ(.
س :ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ،ﭘﺲ از ﻃﻠﺐ ﻣﻮاﺛﺒﻪ و ﭘﺲ از ﻃﻠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻔﯿﻊ )ﺻﺎﺣﺐ
ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :ﺷﻔﯿﻊ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮود و ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده
و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮاھﺎﻧﻢ؛ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آن ﺧﺎﻧﻪ و زﻣﯿﻦ از ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ  -ﺧﺮﯾﺪار  -ﺑﭙﺮﺳﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار
ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ّ
ﻣﺪﻋﯽ  -ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﯿﻊ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ  -اﻋﺘﺮاف
ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ دﺳﺘﻮر دھﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪار ،زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺷﻔﯿﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ
و ﻗﯿﻤﺖ آن را از ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺴﺘﺎﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار ،ﺣﻖ ﺷﻔﯿﻊ را در ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ،
ﻣﺪﻋﯽ  -ﺷﻔﯿﻊ  -را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ )ﺷﺎھﺪ آوردن( وادار ﺳﺎزد؛ اﮔﺮ ّ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ از اﻗﺎﻣﻪ
ﻧﻤﻮدن ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﺎﺗﻮان و ﻋﺎﺟﺰ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪار ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ّ
ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ وی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ  -ﺷﻔﯿﻊ  -ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
آن ادﻋﺎی ﺷﻔﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آ ﮔﺎھﯽ و اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد.
و اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدن اﻧﮑﺎر ورزﯾﺪ و ﯾﺎ ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮد ،در
آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ از ﺧﺮﯾﺪار  -ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ  -ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدن آن را ﻧﯿﺰ اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﻊ
دﺳﺘﻮر دھﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮدن ّﺑﯿﻨﻪ و دﻟﯿﻞ و
ﺷﺎھﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت از ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻨﻤﻮدهام«؛ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرم ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻔﯿﻊ ّ -
ﻣﺪﻋﯽ  -ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
ﻧﻤﻮده ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺷﻔﻌﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ«.
ّ
س :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻔﯿﻊ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﺿﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد ،آﯾﺎ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻮل ﻗﯿﻤ ِﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮدن ﻗﺎﺿﯽ ،ﺑﺮ ﺷﻔﯿﻊ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﭘﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد
ﺷﻔﻌﻪ را ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺷﻔﯿﻊ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ را ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮد ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﻨﺰﻟﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش ﮔﺮﻓﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﯿﺒﯽ در
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ﺷﺪ؛ ﯾﺎ از اول ،در ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ،ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ،
وﻟﯽ آن را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﺑﺎ »ﺧﯿﺎر
ﻋﯿﺐ« ﯾﺎ »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟
ﻣﻌﯿﻮب ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی »ﺧﯿﺎر
ﺟﻨﺲ
ِ
ج :آری؛ ﺷﻔﯿﻊ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﺗﺎ ِ
ﻋﯿﺐ« ﯾﺎ »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
س :آﯾﺎ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ )در ﻣﻮرد اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﻔﻌﻪ( ،ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و ﻣﺮاﻓﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
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ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ،در دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ وی در ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ،ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن
ﺧﺮﯾﺪار ،ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ ﺷﺎھﺪان )ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﻔﻌﻪ( ﮔﻮش ﻧﮑﻨﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه
ﺧﺮﯾﺪار در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﺣﻀﻮر وی ﻓﺴﺦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺷﻔﻌﻪ را ﻋﻠﯿﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺮده و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻗﯿﻤﺖ در وﻗﺖ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی ﻓﺮوﺷﻨﺪه واﮔﺬارد.
ِ
س :اﮔﺮ ﺷﻔﯿﻊ از ﻓﺮوش ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ،اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،وﻟﯽ ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻔﯿﻊ از ﻓﺮوش ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ ،اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ
ﺗﻮان ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺷﻔﻌﻪاش را دارد ،آن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﻔﻌﻪاش ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺠﻠﺲ آ ﮔﺎه ﺷﺪن ،ﺷﺎھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺰد
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻔﻌﻪی او ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد اﮔﺮ در
ِ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻧﺰد زﻣﯿﻦ ﺷﺎھﺪ ﻧﮕﺮﻓﺖ.
س :اﮔﺮ ﺷﻔﯿﻊ ،ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮﺿﯽ ﮐﻪ آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﻌﻪاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻮﺿﯽ را ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﻔﯿﻊ ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار وﻓﺎت ﮐﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺎ وﻓﺎت آنھﺎ ،ﺷﻔﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻔﯿﻊ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺷﻔﻌﻪی وی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار وﻓﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﻌﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺷﻔﯿﻊ ِﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ را  -ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ادﻋﺎی ﺷﻔﻌﻪ ﮐﻨﺪ -
ﻓﺮوﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺷﻔﯿﻊ ِﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ادﻋﺎی ﺷﻔﻌﻪ ﮐﻨﺪ،
ﭘﯿﺶ از ﻓﯿﺼﻠﻪی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی وی ،ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ِ
ﺷﻔﻌﻪاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺧﺎﻧﻪاش وﮐﯿﻞ ﻧﻤﻮد؛ و ﺷﺨﺺ وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ دارد) ،وﮐﺎﻟﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ( و آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻓﺮوش
رﺳﺎﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮای وﮐﯿﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﺧﺎﻧﻪ ادﻋﺎی ﺷﻔﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی وﮐﯿﻞ ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻔﻌﻪای ﺑﺮای وی
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ،ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪای وﮐﯿﻞ ﮐﺮد؛ و ﺷﺨﺺ وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
وﺟﻮدی ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ دارد) ،وﮐﺎﻟﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ( و آن ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار،
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮای وﮐﯿﻞ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪای در آن ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وﮐﯿﻞ ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدن آن ﺑﺮای
دﯾﮕﺮی ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی وی ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﻓﺮدی ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪای را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﻢ آن دارد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ  -ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖ
ﺷﻔﻌﻪ دارد  -ﻋﻮارض و زﯾﺎنھﺎی ﺧﺎﻧﻪ را از ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﭼﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ]ﮐﻪ ﻋﻮارض و زﯾﺎ نھﺎی
ﺧﺎﻧﻪ را از ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮده [،ﺧﻮاھﺎن ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش ﮔﺮدد؛
]زﯾﺮا وی ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ اﺳﺖ؛[ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی وی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﺎﻧﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪی او
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی] ،ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ را[ ﺑﻪ »ﺷﺮط ﺧﯿﺎر« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﺮوﺧﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ]ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ[ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش ﺑﺎ وی ﻣﻨﺎزﻋﻪ و
دادﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ )ﺷﻔﯿﻊ( ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش ﺑﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ]ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ را[ ﺑﻪ »ﺷﺮط ﺧﯿﺎر« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺧﺖ؛ ﺳﭙﺲ
ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﻔﯿﻊ ﻧﯿﺰ ادﻋﺎی ﺷﻔﻌﻪ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ادﻋﺎی
ﺷﻔﻌﻪی ﺷﻔﯿﻊ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺷﻔﯿﻊ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاھﺎن ﺷﻔﻌﻪاش
ﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﻌﻪ«
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س :اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ]ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ را[ ﺑﻪ »ﺷﺮط ﺧﯿﺎر« ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺷﻔﯿﻊ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ادﻋﺎی ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺷﻔﯿﻊ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﺷﻔﻌﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻓﺎﺳﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺷﻔﻌﻪای در
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و در ﺻﻮرت ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺷﻔﻌﻪ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ذﻣﯽ ،ﺧﺎﻧﻪای را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﯿﻊ آن ﺧﺎﻧﻪ ،ﻓﺮدی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ّ
ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ذﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت آن
ِ
ﯾﺎ ّ
ذﻣﯽ ،ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ّ
ذﻣﯽ ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاب و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮک
ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮاب و ﺧﻮک ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺷﻔﯿﻊ و ﺧﺮﯾﺪار در ﻣﯿﺰان ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻮﮔﻨﺪش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻔﯿﻊ و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺳﺨﻨﺶ ﺷﺎھﺪی آورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻮﮔﻨﺪش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻔﯿﻊ و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺳﺨﻨﺶ ﺷﺎھﺪی آورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺷﺎھﺪان ﺷﻔﯿﻊ ،ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮد
ِ
ﮔﻮاھﺎن ﺧﺮﯾﺪار ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﺪ.
ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﯿﺰان ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ اﺧﺘﻼف
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺮﯾﺪار ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّ
ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ﮐﺪام ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ دارای دو ﺻﻮرت اﺳﺖ:
 -۱اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﭘﻮل ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در آن
ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺸﻮد.
 -۲و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﭘﻮل ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در آن
ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ،ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار
ﭘﺎﯾﯿﻦ آورده اﺳﺖ.
س :ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﮐﺎھﺪ ،ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ آن ﭼﯿﺰی را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ اﮔﺮ ﺷﻔﯿﻊ ،ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻔﻌﻪ را ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺪام ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﭙﺮدازد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﭼﯿﺰی از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را از ﺧﺮﯾﺪار ﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ از ﺷﻔﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ را از ﺧﺮﯾﺪار ﺳﺎﻗﻂ
ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﻪی ﻗﯿﻤﺖ از ﺷﻔﯿﻊ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﻪ اﺻﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .و ھﺮ ﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت زﯾﺎدهی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﺷﻔﯿﻊ ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺷﻔﯿﻊ ،ادﻋﺎی
ﺷﻔﻌﻪ ﮐﺮد و ﺷﻔﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وی ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﺪ )و ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ از
ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛( در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﻔﯿﻊ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻘﺪی و ﻓﻮری ﺑﭙﺮدازد؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺪی
و ﻓﻮری ﺑﮕﯿﺮد ،و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﮫﻠﺖ ّ
ﻣﻌﯿﻦ آن ،ﺻﺒﺮ
ِ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد؛ و ِ]در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ[ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻮری و ﻧﻘﺪی وادار ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﻌﻪ«
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س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪای را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ]ﮐﯿﻠﯽ[ ﯾﺎ وزﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮد؛ و ﺷﻔﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ آن ﺧﺎﻧﻪ را ]ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ
ﺧﺮﯾﺪار[ ﺑﮕﯿﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ،ﻣﺜﻞ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ﯾﺎ وزﻧﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪای در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﻔﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ
آن ﺧﺎﻧﻪ را ]ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش از ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه[ ﺑﮕﯿﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺷﻔﯿﻊ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ،ﺧﺎﻧﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎری از ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪای را در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺷﻔﯿﻊ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ،ھﺮ ﯾﮏ از آن دو زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ
دارد؛ و ﺑﻪ ﺷﻔﯿﻊ ]ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ[ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻖ
ﺷﻔﻌﻪ دارد ،ﺑﻪ ھﺰار درھﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و او ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش را واﮔﺬار ﻧﻤﻮد؛
ﺳﭙﺲ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ن ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻗﯿﻤﺖ )ھﺰار درھﻢ( ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ ﯾﺎ آن ﻣﻨﺰل در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺟﻮ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ﺑﻪ ھﺰار درھﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ
ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪای وﺟﻮد دارد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ واﮔﺬار ﻧﻤﻮدن ﺷﻔﻌﻪی ﺷﻔﯿﻊّ ،
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش
 ﻃﺒﻖ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ  -ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ و ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﺑﺪو رﺳﯿﺪه ،ﻓﺮﯾﺐ وﻧﯿﺮﻧﮓ وﺟﻮد دارد.
س :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ ھﺰار درھﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ؛ و ﺷﻔﯿﻊ ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را
واﮔﺬار ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺷﻔﯿﻊ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﮔﺸﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری دﯾﻨﺎر ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ھﺰار درھﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ از زﻣﺮهی ﻏﺮر و ﻓﺮﯾﺐ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻏﺮر و ﻓﺮﯾﺐ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﭘﺲ از واﮔﺬار ﻧﻤﻮدن ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ،
دﯾﮕﺮ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﻊ ﺧﺒﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺷﻔﻌﻪ را واﮔﺬار ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار آن ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ،ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از آن ﺷﺨﺺ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ
ﺑﺮای ﺷﻔﯿﻊ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺷﻔﯿﻊ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش ﻃﺒﻖ روال
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ و ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺷﺨﺼﯽ را وﮐﯿﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای وی ﺧﺎﻧﻪای را ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و او ﻧﯿﺰ
ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻪای را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ و ﺷﻔﯿﻊ ﻧﯿﺰ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺷﺪ؛ د
راﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺮف دﻋﻮای ﺷﻔﯿﻊ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺆﮐﻞ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺮف دﻋﻮای ﺷﻔﯿﻊ ،وﮐﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮫﺪهدار ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮدن
ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ ،ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده
ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺆﮐﻞ ،ﻃﺮف دﻋﻮای ﺷﻔﯿﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻣﯿﺪان و ﻧﺎﺣﯿﻪای را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد و در آن ﺧﺎﻧﻪای را ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ
َ
درﺧﺘﯽ را ﻏﺮس ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻣﯿﺪان و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻔﯿﻊ
واﮔﺬار ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪھﺎ و درﺧﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪھﺎ و درﺧﺘﺎن را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮕﯿﺮد؛  -ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪھﺎ و درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﯾﺮان
ﺷﺪه و ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد  -و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪار را وادار
ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ درﺧﺘﺎن و وﯾﺮان ﮐﺮدن ﺧﺎﻧﻪھﺎ ﺑﭙﺮدازد.
س :اﮔﺮ ﺷﻔﯿﻊ ،ﻣﻨﺰﻟﯽ را ﮔﺮﻓﺖ و در آن ﺧﺎﻧﻪای را ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ درﺧﺘﯽ را ﮐﺎﺷﺖ؛
ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ادﻋﺎی ﺣﻖ ﮐﺮد؛ از اﯾﻦ رو )ﻣﻨﺰل را ﺑﻪ ﺣﻖدار ﺗﺤﻮﯾﻞ
دادﻧﺪ و( ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺴﺦ ﮔﺮدﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻔﯿﻊ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺰل را ]ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،از
آنھﺎ[ ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪای را ﮐﻪ در آن ﻣﻨﺰل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ درﺧﺘﯽ را ﮐﻪ در آن ﮐﺎﺷﺘﻪ،
از ﮐﺴﯽ ﻧﮕﯿﺮد.

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﻌﻪ«
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س :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪای وﯾﺮان ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪای ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﯾﺎ درﺧﺘﺎن
ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺴﯽ ﺧﺸﮏ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎغ ﺑﺮای ﺷﻔﯿﻊ )ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش( ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ،آن ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎغ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪ را وﯾﺮان ﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺣﯿﺎط آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ آن را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﺷﻔﯿﻊ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ھﻤﺎن ﺣﺼﻪاش ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺎی ﺧﺮاب
ﺷﺪه را از ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی زﻣﯿﻨﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن زﻣﯿﻦ ،ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،و
ﺑﺮ آن ﻧﺨﻞھﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺮﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ؛ ﺳﭙﺲ آن زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻔﯿﻊ ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ
ﺷﻔﻌﻪاش[ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺷﻔﯿﻊ ،زﻣﯿﻦ ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ آن را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ از ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮕﯿﺮد؟
١
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﯿﻦ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل آن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻣﯿﻨﯽ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺨﻞ و ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﻣﯿﻮه و
ﻣﺤﺼﻮل آن ﻧﺨﻞ را ﭼﯿﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ،زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻔﯿﻊ ]ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪاش[
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻔﯿﻊ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺷﻔﯿﻊ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﮫﻢ ﻣﯿﻮه و ﻣﺤﺼﻮل آن ﻧﺨﻞ را از ﻗﯿﻤﺖ
آن زﻣﯿﻦ ﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی آن ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﺎﻧﻪای را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ و ﺷﻔﯿﻊ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را واﮔﺬار
ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« ﯾﺎ »ﺧﯿﺎر ﺷﺮط« ﯾﺎ »ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ« ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؛ آﯾﺎ د راﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺷﻔﯿﻊ دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد؟

 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺛﻤﺮه ،در ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ
ﺑﺪون ذﮐﺮ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ھﺪاﯾﻪ«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و
ﻓﯿﺼﻠﻪی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﻧﺪارد و ﺣﻖ
ﺷﻔﻌﻪی وی دوﺑﺎره ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺪون ﻓﯿﺼﻠﻪی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻓﺴﺦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ
ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ دارد.
س :اﮔﺮ در ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،و زﻣﯿﻦ را در ﻣﯿﺎن
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﻪی آنھﺎ ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﻪی آنھﺎ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪای ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺎن ﻓﺮوش آن ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﻦ و
ﺣﻘﻮق ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻔﮑﯿﮏ
ِ
س :اﮔﺮ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ در آن ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ دارﻧﺪ ،و ھﺮ ﮐﺪام از
آنھﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻔﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﻣﻨﺰل در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻨﺰل در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد رؤوس آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در
اﯾﻨﺠﺎ اﺧﺘﻼف و ﺗﻔﺎوت اﻣﻼک اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
س :ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،ﻣﺜﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
آن ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،و ﯾﮏ
ج :ﺧﺎﻧﻪای در ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ؛ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ از ِ
آن ﻓﺮد ﺳﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﻤﯽ
آن دﯾﮕﺮی و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آن از ِ
ﺳﻮم آن از ِ
از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ در
1
ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ﻣﺴﺎویاﻧﺪ و ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ  6ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﺎﻧﻪای را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای
ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮل آن ،ﻟﺒﺎس ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ،ﺧﺎﻧﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﯿﻊ ﺧﺎﻧﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﺎس؛ زﯾﺮا
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻟﺒﺎس ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ و ﻗﺮارداد
ّ
دوﻣﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب »ﺷﻔﻌﻪ«
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س :آﯾﺎ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮرتھﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺣﺪود
ﻃﻮل
ِ
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪای را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ذراع در ِ
ّ
ﺣﺪود ﺣﺼﻪی
ﻃﻮل
ِ
ﺣﺼﻪی ﺷﻔﯿﻊ را ﻧﻔﺮوﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﯾﮏ ذراع در ِ
ﺷﻔﯿﻊ ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ﺷﻔﯿﻊ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ اﺗﺼﺎل و ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﻣﯿﺎن ِﻣﻠﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻠﮏ ﺷﻔﯿﻊ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺷﻔﻌﻪ ،آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
س :آﯾﺎ ﻋﻼوه از ﺣﯿﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺣﯿﻠﻪای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺷﻔﻌﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد
دارد؟
ج :ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﻋﻼوه از ﺣﯿﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر ،ﺣﯿﻠﻪای دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ
ﮐﺮدن ﺷﻔﻌﻪ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮﻟﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻘﯿﻪی آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪی ھﻤﺴﺎﯾﻪ در
دوم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﺣﻖ
اول ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ در ﺣﺼﻪی ِ
ﺣﺼﻪی ِ
١
ﺷﻔﻌﻪای ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
س :آﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺣﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻫﺪاﻳﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا ﺷﻔﯿﻊ ،ھﻤﺴﺎﯾﻪی ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﺟﺰ آن ﮐﻪ
ﺧﺮﯾﺪار در ﺣﺼﻪی دوم ﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﺮﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺮ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﯿﻠﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﺳﮫﻢ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ و
ﯾﮏ درھﻢ آن را ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارد؛ و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی دﯾﮕﺮی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة« ﮔﻮﯾﺪ :ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ :ﻓﺮدی ﺧﺎﻧﻪای دارد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل

ھﺰار درھﻢ اﺳﺖ؛ و وی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻔﯿﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﮕﯿﺮد؛ از اﯾـﻦ
رو وی ﯾﮏ
دھﻢ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﮫﺼﺪ درھﻢ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ﻧﻪ دھﻢ آن را ﺑﻪ ﯾﮑﺼﺪ درھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻔﻌﻪ ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ دھﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺷﻔﯿﻊ در ﻧﻪ دھﻢ آن
ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻪ دھﻢ آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ،در ﺧﺎﻧﻪ

ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﯾﮏ دھﻢ آن ،ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺣﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ،
ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺣﯿﻠﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮدن ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١

 -١اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻔﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ دﻓﻊ ﺿﺮر و زﯾﺎن واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺣﯿﻠﻪ را
ﻣﺒﺎح ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺮر و زﯾﺎن را دﻓﻊ ﻧﻨﻤﻮدهاﯾﻢ؛ و اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺣﯿﻠﻪ ،ﻣﻨﻊ اﺛﺒﺎت ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ھﺪاﯾﻪ«(

ِ

ﮐﺘﺎب »ﺷﺮﮐﺖ«
)»ﺷﺮاﮐﺖ« ﯾﺎ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ«(

ﮐﺘﺎب »ﺷﺮﮐﺖ«
)»ﺷﺮاﮐﺖ« ﯾﺎ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ«(
س» :ﺷﺮﮐﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺷﺮاﮐﺖ« ﯾﺎ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ« ﻋﺒﺎرت از درآﻣﯿﺨﺘﻦ دو ﻣﺎل در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﺎل از دﯾﮕﺮی ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﻮد؛ و اﯾﻦ ﺷﺮاﮐﺖ ،ﯾﺎ ﺑﺎ
درآﻣﯿﺨﺘﻦ ﻣﺎل از دو ﻃﺮف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل ﺑﯽآن ﮐﻪ درآﻣﯿﺨﺘﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﻮد؛ ﯾﺎ ﻣﺎل ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﯽآن ﮐﻪ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮔﺮدﻧﺪ و
ﮐﺴﯽ در درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن آنھﺎ دﺧﺎﻟﺖ و ﻧﻘﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ درآﻣﯿﺨﺘﻪ و
ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻧﺪ.
]ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎی
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ در ﮐﺎرھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﺗﺠﺎری ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺸﺎورزی و» ...ﺷﺮﮐﺖ«
ﯾﺎ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ[.
س :اﻗﺴﺎم »ﺷﺮﮐﺖ« را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج» :ﺷﺮﮐﺖ« ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ» :ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻼک« و »ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻘﻮد«.
س» :ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻼک« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺻﻮرت »ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻼک« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ،ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ
ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺟﻨﺲ
ﺟﻨﺴﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ دو ﻧﻔﺮ در ِ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﺮ دو ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
س :ﺣﮑﻢ »ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻼک« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺣﮑﻢ »ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻼک« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﮫﻢ او َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻼک،
ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س» :ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻘﻮد« ﭼﯿﺴﺖ؟
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ج» :ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻘﻮد« ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ﻧﻮع اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻮع ،دارای اﺣﮑﺎم و
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻮع ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ.
 -۲ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن.
 -۳ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ.
 -۴ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮه.
س» :ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ« را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟
ج» :ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ«:ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﺎل ،ﺗﺼﺮف و وام ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ؛ و ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ و ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ]و ھﺮ ﯾﮏ از آن دو
ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﮐﻔﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺷﻮد[؛ و ھﺮ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ  -ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﻮﺷﺎک ﺧﺎﻧﻮادهاش  -در ﺑﯿﻦ آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ» ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ« :ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺣﻖ
َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺪﻧﯽ در ھﻤﻪی اﻧﻮاع ﻣﺸﺎرﮐﺖھﺎ داده ﺷﻮد ،و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،و دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ،و َرھﻦ و ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﻮدن از ﻣﺎل
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎری و ...اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن
آنھﺎ در ﻣﻮرد ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺸﻮد[.
و ھﺮ ﻗﺮض و َدﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻻزم ﮔﺮدد و ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻮاردی ﺑﻮد ﮐﻪ در آن
ﺷﺮاﮐﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺿﺎﻣﻦ او اﺳﺖ.
و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ در ﻣﯿﺎن دو ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﻣﯿﺎن آزاد و ﺑﺮده ،و ﮐﻮدک و اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ،و ﮐﺎﻓﺮ و ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از آن
دو ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ارث ﺑﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﺎل ،ﺷﺮﮐﺖ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و آن ﻣﺎل ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ »ﺷﺮﮐﺖ ِع ِ◌ﻧﺎن« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ  -ﻋﻼوه از آن ﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ  -ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :آری؛ ﻋﻼوه از آن ﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪی ﺷﺮاﯾﻂ ّ
ﺻﺤﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ درھﻢ ،دﯾﻨﺎر و ﭘﻮلھﺎی
راﯾﺞ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ
ﻏﯿﺮ درھﻢ و دﯾﻨﺎر و ﭘﻮل راﯾﺞ ،در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ در
ﺳﯿﻢ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﻃﻼ و ﭘﺎرهای از زر ﯾﺎ ِ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮاﮐﺖ ،درھﻢ و
دﯾﻨﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺰد آنھﺎ ،ﮐﺎﻻھﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،ﻧﺼﻒ ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ؛ و
ﭘﺲ از آن ﻗﺮارداد ﺷﺮاﮐﺖ را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
س» :ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎن« ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﻧﻮع ّ
ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻮارد ﺗﺠﺎرت ،ﯾﺎ در
ِ
ِ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ] .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ:
ِ
دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ دارای ّ
اھﻠﯿﺖ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺎل و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮد را روی ھﻢ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﯾﺎ دارای ﺳﮫﻢھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آن را ﺑﺎ ھﻢ در
ﮐﺎری ﺳﻮدآور ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻣﯿﺎن
ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺎن و ﺧﺴﺎرت وارده ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺮﻋﮫﺪهی
آنھﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺸﻮد.
َ
ھﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻖ دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد ،ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس وﮐﺎﻟﺖ از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازد ،و ﻃﻠﺒﮑﺎری را وﺻﻮل و ﺟﻨﺲ
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪهی ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ و در ﮐﻞ در راﺳﺘﺎی ﺧﯿﺮ و
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.
و ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎن ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽاش ،دارای ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ھﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ رﺑﻮی و ﺣﺮام را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و اﻣﻮال ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ را ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
آنھﺎ ﻗﺎﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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ّ
 -۲ﻻزم اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و درﺻﺪ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ﺳﻮد و زﯾﺎن ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی آنھﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن
ﮐﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ زﻣﯿﻨﻪی ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺣﻖ آنھﺎ را ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮد ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮد :ھﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﻮدی ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ﺑﺮای ﻓﻼﻧﯽ ،و ھﺮ
ﻣﻘﺪار ﺳﻮدی ﮐﻪ از ﮔﻨﺪم ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺳﻮد ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺳﻮد دﯾﮕﺮی ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮫﻢ ﺟﺰو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺮار دھﺪ،
ﻻزم اﺳﺖ ارزش ﻧﻘﺪی آن را ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
 -۵ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺮ ﯾﮏ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار ﺳﮫﻢ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﮫﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از آنھﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم اﺳﺖ در ﭼﮫﺎر روز ،ﯾﮏ روز را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮای اداره و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺷﺮﮐﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ادارهی اﻣﻮر آن اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻘﻮق و ﻣﺨﺎرج او را از اﺻﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 -۶ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﮐﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺸﻮد ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ او ﻗﻄﻊ ﺷﺪه
و ﺣﻖ او در ﺳﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ورﺛﻪی ﻓﻮت ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان
ﻓﺮد دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ او را ﻣﻨﺤﻞ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺷﺮﮐﺎء آن را اداﻣﻪ ﺑﺪھﻨﺪ[.
س :ﺣﮑﻢ »ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺎ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ؛ ]ﯾﻌﻨﯽ
ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﮐﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻔﯿﻞ او ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد[؛ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺷﺮاﮐﺖ ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار
ﺟﻨﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﺗﻨﮫﺎ از ھﻤﺎن
ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ آن
ِ
ِ
ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ از ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ؛ و در آن ﺻﻮرت
ِ
ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ از آن ﺟﻨﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﻮل آن ﺣﺼﻪ را از
وی ﺑﮕﯿﺮد و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :آﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن ،ﺗﻔﺎﺿﻞ و زﯾﺎدت در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ھﺮ دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن ،ﺗﺴﺎوی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﺳﺖ ﺑﻮد ،ﺗﻔﺎﺿﻞ و زﯾﺎدت در آن
ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺴﺎوی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ
ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و زﯾﺎدﺗﯽ در ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ از دو ﺷﺮﯾﮏ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ
ﻗﺮارداد ﺷﺮاﮐﺖ ِﻋﻨﺎن ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ؟
ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
سّ :
ﺻﺤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج» :ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن« ﺑﻪ ﺳﺎن »ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ« اﺳﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ،
ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ درھﻢ ،دﯾﻨﺎر و آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ دارﻧﺪ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻨﮓ ﻃﻼ و ﭘﺎرهھﺎی زر و ﺳﯿﻢ ﮔﺪاﺧﺘﻪّ ،
ﺻﺤﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ] .از اﯾﻦ رو دو
ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای را ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎن ﺑﺮ روی ھﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮫﻢ ﺟﺰو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺮار دھﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ارزش ﻧﻘﺪی آن را ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ[.
س :اﮔﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﯾﮏ ،دﯾﻨﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی دﯾﮕﺮی
درھﻢ ﺑﻮد؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎن درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎن درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ :دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﭘﯿﺶ
از آن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﯾﮑﯽ از آن دو
ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﻠﻒ
ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﻨﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﮫﻢ
آن ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
ِ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،از ِ

ﮐﺘﺎب ﺷﺮﮐﺖ )»ﺷﺮاﮐﺖ« ﯾﺎ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ«(
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ﺟﻨﺲ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﻮل آن ﺣﺼﻪ را از او
ﺧﻮﯾﺶ از آن ِ
ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط و آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎن در آﻣﯿﺨﺘﻦ و ﻗﺎﻃﯽ
ﻧﻤﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺷﺮﮐﺎء ،ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آن
دو ﺑﺮای ﺧﻮدش درھﻢھﺎی ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ )از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﮐﺖ( را ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺳﻮد ﺷﺮاﮐﺖ،
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﮐﻪ وی ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺷﺮط ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ )از اﯾﻦ رو
ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺘﻀﺮر ﮔﺮدد(.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ِﻋﻨﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﺎوﺿﻪ و ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻨﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺑﻪ
ﻣﻀﺎرﺑﻪ دادن ﻣﺎل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﮐﺴﯽ را وﮐﯿﻞ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺎلَ ،دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ّ
ﮔﺮو ﺑﺪھﻨﺪ؛ﺑﻪ ﮔﺮو ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﮐﺴﯽ را اﺟﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ؛ ]و در ﮐﻞ ،در
راﺳﺘﺎی ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ؛[ و دﺳﺖ ھﺮ
ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ،دﺳﺖ »اﻣﺎﻧﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺻﻮرت »ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﺻﻮرت »ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :دو ﺧﯿﺎط ﯾﺎ دو رﻧﮕﺮز ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﯿﻦ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
َ
َ
]و ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ» ،ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺪان« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺪان ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو
ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ در ﮐﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﯿﺎﻃﯽ ،آﺳﻔﺎﻟﺖﮐﺎری ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی و ...ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ھﺮ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﮫﺎرت و
ّ
ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
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دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺪان ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮداود آن را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ» :ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
س و ﺳﻌﺪ س و ّ
ﻋﻤﺎر س روز ﺑﺪر ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ،ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ھﺮ ﭼﻪ را
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻋﻤﺎر س و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س دﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﻌﺪ س دو ﻧﻔﺮ اﺳﯿﺮ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد آورد و ﺑﻌﺪ از آن رﺳﻮل ﺧﺪا
ج ھﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺶ از
ّ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ روی داده ﺑﻮد«[.
س :در »ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ« ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ھﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء در »ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ« ﻗﺒﻮل ﺑﮑﻨﺪ ،اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﺧﻮد
وی و ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎر را ﯾﮑﯽ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ اﻧﺠﺎم داد و دﯾﮕﺮی در اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر
ﻧﻘﺸﯽ را اﯾﻔﺎء ﻧﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت و ﻣﺰد ھﻤﺎن ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺟﺮت ،ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﺎن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺑﻠﮑﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
س» :ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮه« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮه« ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،دو ]ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ[ ﻧﻔﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ّ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮﯾﺶ ،ﮐﺎﻻ و ﺟﻨﺴﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری و ﺳﭙﺲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ] .و در ﺳﻮد آن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ[.
و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ و ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ در آن ﭼﻪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﮐﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ در ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮه ،ﺗﻔﺎﺿﻞ و زﯾﺎدت در ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮه ،ﺗﻔﺎﺿﻞ و زﯾﺎدت در ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء
اﺟﻨﺎس ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه در
ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ِ
ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻧﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﻨﺎس ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺳﻪ ﯾﮏ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ،ﺳﻪ ﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آوردن ھﯿﺰم ،ﯾﺎ ﻋﻠﻒ آوردن ،ﯾﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟

ﮐﺘﺎب ﺷﺮﮐﺖ )»ﺷﺮاﮐﺖ« ﯾﺎ »ﻣﺸﺎرﮐﺖ«(
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ج :ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﯾﻦ اﻣﻮر درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮﮐﺎء ﮐﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮی را
ﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮد ،ﯾﺎ ھﯿﺰﻣﯽ را آورد و ﯾﺎ ﻋﻠﻒ و ﮔﯿﺎھﯽ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد ،ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از
آن ،ﻣﺎل ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺎﺋﺶ در آن ﺳﮫﻤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
آن دﯾﮕﺮی؛ و ھﺮ دو ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
آن ﻓﺮدی ﺑﻮد و ﻣﺸﮑﯿﺰهی آب از ِ
س :اﮔﺮ ﻗﺎﻃﺮ از ِ
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ آن ﻗﺎﻃﺮ و ﻣﺸﮑﯿﺰه ،آب ﺑﯿﺎورﻧﺪ و آن را ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و در ﺳﻮد آن ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﮐﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ،آب را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺎﻃﺮ و ﻣﺸﮑﯿﺰه ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ]و
آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮوﺧﺖ[ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ّ
آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آب را آورده اﺳﺖ؛
از
ﺣﺎﺻﻠﻪ،
درآﻣﺪ
و
ﺳﻮد
ﮐﻞ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ِ
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ آب را آورده ،ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻃﺮ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺰد ﻣﺜﻞ ﻣﺸﮑﯿﺰه را
ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﮑﯿﺰه ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ آب را آورده ،ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺸﮑﯿﺰه ﺑﻮد ،در
آن ﺻﻮرت ﻣﺰد ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻃﺮ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎﻃﺮ ﺑﭙﺮدازد .١
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ در ﺷﺮاﮐﺘﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺴﺘﻨﺪ و از
ﺷﺮاﮐﺖ ﻓﺎﺳﺪ ،ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪهای را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮد و
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ
ِ
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی آنھﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ،در ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺗﻔﺎﺿﻞ و زﯾﺎدﺗﯽ را
ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﮐﺎت ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ھﯿﭻ ﯾﮏ از دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﺮﯾﮑﺶ ،زﮐﺎت ﻣﺎل او را ﺑﭙﺮدازد.

 -١ﻓﺴﺎد ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ ،ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آنھﺎ ﺑﺮ ِاﺣﺮاز و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺷﯽء
ﻣﺒﺎح  -ﮐﻪ ھﻤﺎن آب اﺳﺖ  -ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﺟﻮب ﻣﺰد ﺑﺪان ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه
ّ
ﺷﯽء ﻣﺒﺎح در ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺴﺐﮐﻨﻨﺪه  -ﮐﻪ ھﻤﺎن آورﻧﺪهی آب اﺳﺖ  -ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﮔﻮﯾﺎ
ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ  -ﻗﺎﻃﺮ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﯿﺰه  -را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ وی
ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ اﺟﺮت و ﻣﺰد آن را ﺑﭙﺮدازد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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س :اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺟﺎزه داد ﺗﺎ زﮐﺎﺗﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو
ھﺮ ﯾﮏ از دو ﺷﺮﯾﮏ ،زﮐﺎت ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺗﺎوان و
ﻏﺮاﻣﺖ ،واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﺷﺮﯾﮏ ّ
دوﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ﭼﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده،
ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺧﻮاه از ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ اول ،اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ّ
دوﻣﯽ از
ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ اول ،اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﺪان ﭼﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .١
س :آﯾﺎ ﻗﺮارداد ﺷﺮاﮐﺖ ﭘﺲ از ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪن آن ،ﺑﺪون ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻗﺮارداد ﺷﺮاﮐﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮﯾﮏ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ
از آن دو) ،اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ( ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدد و ﺑﻪ دارﺣﺮب )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.

 -١اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ رو ﻧﻤﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯽ در ﭘﯽ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ،
زﮐﺎت ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن و ﯾﮑﺠﺎ
زﮐﺎت ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی را ﭘﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ،ﺣﺼﻪی ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ »ﻣﻀﺎرﺑﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﻀﺎرﺑﻪ از »ﺿﺮب« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﮔﺮدش در زﻣﯿﻦ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﯾﻌﻨﯽ
َ
ََ َُ َ َ ۡ
� ُ�ون ِ�
ﻣﺴﺎﻓﺮت در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :وءاخرون ي ِ
َۡ
ََُۡ َ
َ ۡ
َّ
ٱ� ِ
�ض يبتغون مِن فض ِل ٱ�ِ] ﴾...اﻟﻤﺰﻣﻞ[۲۰ :؛ »و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮی روزی و
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا در زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﻀﺎرﺑﻪ» ،ﻗﺮاض« ھﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ »ﻗﺮاض« از »ﻗﺮض« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻗﻄﻊ و ﺑﺮﯾﺪن اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎﻟﺶ را ﺟﺪا ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،و
ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﻮد و ﻣﺎﻟﺶ را ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﻣﯽدھﺪ(.
و »ﻣﻀﺎرﺑﻪ« در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ ،ﻋﺒﺎرت از ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺮاﮐﺖ در ﺳﻮد و
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ و ﮐﺎر از ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ
ّ
ﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻀﺎرﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ
ھﺮ ﮐﺎر ﺳﻮدآور ﻣﺸﺮوﻋﯽ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺪھﺪ ،و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد .و ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﻀﺎرﺑﻪ در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
زﯾﺎن
ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،ﻣﺎل ﻧﻘﺪی را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺪھﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺗﺠﺎرت ﮐﻨﺪ و در درﺻﺪ ﺳﻮد و ِ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ[.
و ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﻣﻮاﻟﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﮔﺬﺷﺘﻪ ]ﺑﺎب »ﺷﺮﮐﺖ«[ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و
ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ؛ ]از اﯾﻦ رو در ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ھﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ؛
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ ،ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻧﻘﺪی آن را ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن
ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ[.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ ﻗﺮارداد ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟
ج :ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،ﻣﺮاﻋﺎت دو ﺷﺮط ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
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 -۱ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ُ
ﻀﺎرب ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ( ﻗﺮار
)ﻣ ِ
ّ
ﺗﺴﻠﻂ و ّ
ﺗﺼﺮﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،در آن ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﻮد و درآﻣﺪ
ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﮕﺮدد.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﻀﺎرﺑﻪ از ﺣﯿﺚ ﻗﺮارداد و اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ درﺳﺖ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای
ﻋﺎﻣﻞ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ھﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﭙﺮدازد و ھﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﺼﺮف ﻋﺎﻣﻞ را در ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ّ
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎلَ ،دﺧﻞ و ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﯾﺎ در ﯾﮏ ﮐﺎﻻی
ّ
ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﺎوز و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ]و در ﺻﻮرت ّ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖﻧﺎﻣﻪ،
ﺗﻌﺪی و ﺧﯿﺎﻧﺖ و
ِ
ﺧﺴﺎرت از ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد[.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﺮای ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺑﺮای ﻣﻀﺎرب )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ(
ﻣﻌﯿﻦ ،ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﻨﺪ؛ و ﺑﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ھﻤﺎن ّ
ﻣﺪت ّ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻣﺪت ّ
ﻣﻌﯿﻦ،
ﻗﺮارداد ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﺪھﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﺮاﯾﺶ اﺟﺎزهی
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪھﺪ؛ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رأی و دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ،
رﻓﺘﺎر ﮐﻦ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺎل را ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ
ﻋﺎﻣﻞ اول ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎل ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﯽﮔﺮدد؟
داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ِ

١٥٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎل ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﯾﻦ
ِ
ﺗﺼﺮف ﻋﺎﻣﻞ ّ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻗﺮارداد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی َدﺧﻞ و ّ
دوم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ،
ِ
ِ
ِ
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺎل را ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻓﺎﯾﺪه
ﻋﺎﻣﻞ اول ﻣﺎل را ﺑﺮای
ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ِ
و ﺳﻮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭼﻮن ِ
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺪان ﺷﺮط ﺳﭙﺮد ﮐﻪ ﺳﻮد و درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﻧﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺪو اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ
ھﻢ ﺑﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﺪھﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ،ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻋﺎﻣﻞ اول و ﻋﺎﻣﻞ دوم
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻋﺎﻣﻞ اول و دوم
ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻧﺼﻒ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ» :آن ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺮه و ﺳﻮد ﻣﺎ ﮔﺮداﻧﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ
ﻧﺼﻒ اﺳﺖ«؛ و ﻋﺎﻣﻞ اول ﻧﯿﺰ ﻣﺎل را ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺑﺪان ﺷﺮط داد ﮐﻪ ﺳﻮد و درآﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﯿﻦ آن دو ﻧﻔﺮ ،ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﻮم ﺑﺮای او و ﯾﮏ ﺳﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﺷﺮﯾﮏ او؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺳﻮد و درآﻣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﺼﻒ آن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻣﺎل ،و ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ دوم و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آن ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول ﻣﯽرﺳﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :آن ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫﺮه و ﺳﻮد ﺗﻮ ﮔﺮداﻧﺪ ،در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﻧﺼﻒ اﺳﺖ«؛ و ﻋﺎﻣﻞ اول ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ دوم ﮔﻔﺖ» :ھﺮ آن ﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردی،
دو ﺳﻮم آن ﻣﺎل ﻣﻦ و ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﻣﺎل ﺗﻮ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺳﻮد و درآﻣﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ّ
دوم ،و دو ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻋﺎﻣﻞ اول
ﻣﯽرﺳﺪ.
س :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻧﺼﻒ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ و ﮔﻔﺖ:
آن ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ و ﻋﺎﻣﻞ اول ﻧﯿﺰ ﻣﺎل ﻣﻀﺎرﺑﻪ
»آن ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل روزی دھﺪ ،ﻧﺼﻔﺶ از ِ
ﻋﺎﻣﻞ اول ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎل ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﻀﺎرﺑﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
 -١اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ِ
اول و دوم ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺑﯿﻨﺸﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب »ﻣﻀﺎرﺑﻪ«
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را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪان ﺷﺮط ﺑﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ داد ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮای او
ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻋﺎﻣﻞ دوم ،ﻧﺼﻒ
ّ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ّاوﻟﯽ ﭼﯿﺰی از آن ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻧﺼﻒ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻋﺎﻣﻞ
دوم ﻧﯿﺰ دو ّ
ﺳﻮم ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻗﺮار داد ،و ﻋﺎﻣﻞ اول ﻧﯿﺰ ﺑﺪان راﺿﯽ و
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻣﯽرﺳﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻧﺼﻒ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ را و ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻧﯿﺰ ﻧﺼﻒ
ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﺎل ﺧﻮدش ﺑﺮای ِ
دﯾﮕﺮ آن را ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﻋﺎﻣﻞ اول ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻓﺎﯾﺪه را از ِ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دو ﺳﻮم ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد را ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ّ
دوم ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دارای ﻣﺎل ﺑﻮد؛ و ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ داد؛ و
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل را در ﺑﺎزار ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ]ﺑﺮدهاﻧﺪ و[ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ
ِ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ آﯾﺎ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
وﻧﺪان َﻣﺤﺮم
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل آزاد ﻣﯽﮔﺮدد) .ھﻤﭽﻮن ﺧﻮﯾﺸﺎ ِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﺮده ،ﺧﻮد
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮﻣﯽ ﮔﺮدد؛ آن
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺎﻟﮏ
ِ
ِ
ﺑﻪ ﺧﻮد آزاد ﻣﯽﮔﺮدد(.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ،آنھﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺧﺮﯾﺪ آنھﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺣﺴﺎب ِ
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺮ وی آزاد
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
ج :اﮔﺮ در ﻣﺎل ،ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪهای وﺟﻮد داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺑﺮ وی آزاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﺎل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺎل ،ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪهای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری آنھﺎ ﺑﭙﺮدازد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﮫﺎء و ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪرای ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻ رﻓﺖ و در آنھﺎ
ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮدی رو ﻧﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ّ
ﺣﺼﻪی ﺧﻮﯾﺶ را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﺗﺎوان و ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﭙﺮدازد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺼﻪی ﺧﻮﯾﺶ را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل
ﭼﯿﺰی را ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﺑﺮ ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی ،ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺣﺼﻪی ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اﺳﺖ ،ﺑﺪو ﺑﭙﺮدازد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﺑﭙﺮدازد؟
ج :ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و داد و ﺳﺘﺪ
ﺑﭙﺮدازد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺿﺮورتھﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ از ﻣﺎل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻋﺎﻣﻞ را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ دﺧﻞ و
ّ
ﺗﺼﺮف وی در ﻣﺎل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻋﺎﻣﻞ را از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و او از ﻋﺰل و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺧﻮﯾﺶ،
اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت َدﺧﻞ و
ّ
ﺗﺼﺮف وی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ از ﻋﺰل ﺧﻮﯾﺶ آ ﮔﺎھﯽ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻘﺪاری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻻ در ﻧﺰد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﻋﺰل وی ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻھﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﻮل آن ﮐﺎﻻھﺎ ،ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،او را ﻋﺰل ﮐﺮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮل ﻧﻘﺪ
)درھﻢ و دﯾﻨﺎر( اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ،دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ در آنھﺎ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﻀﺎرﺑﻪ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪاری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻃﻠﺐ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻃﻠﺐھﺎ و وامھﺎ را
وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﮔﺮ در ﻣﺎل ،ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮدی وﺟﻮد داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ،ﻋﺎﻣﻞ را ﺑﻪ وﺻﻮل
ﻗﺮضھﺎ وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ در ﻣﺎل ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪهای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت وﺻﻮل

ﮐﺘﺎب »ﻣﻀﺎرﺑﻪ«
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ﮐﺮدن ﻗﺮضھﺎ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻗﺮضھﺎی
ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،وﮐﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﯿﺰی از اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ از ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻣﺎل ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ،آن ﻣﺎل ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺑﺎ
اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ) .ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﻪی زﯾﺎنھﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ و ﮐﺴﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه،
ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد(؛ و اﮔﺮ ﻣﺎل ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮد و ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻮد ،در آن
ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻋﺎﻣﻞ ،ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه را در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ( و ﭘﺲ از آن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ھﻼک و
ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻋﺎﻣﻞ ،ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪ را ﺑﻪ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﺗﺎ
اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﻮد و درآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺸﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﻤﻪی زﯾﺎنھﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ و
ﮐﺴﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و
ّ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد(.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل و ﻋﺎﻣﻞ ،ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻣﻀﺎرﺑﻪ را ﻓﺴﺦ ﮐﺮدﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از آن دوﺑﺎره ﻗﺮارداد ﻣﻀﺎرﺑﻪ را در
ﺑﯿﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﻠﻒ ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪهی ﻣﻀﺎرﺑﻪی اول )ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ(
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪی ﻣﻀﺎرﺑﻪی اول ،ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا
ﻓﺎﯾﺪه و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻠﻪی ﻣﻀﺎرﺑﻪی اول ،ھﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﺎرﺑﻪی دوم ﻧﺪارد.
س :ﻗﺮارداد ﻣﻀﺎرﺑﻪ در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻗﺮارداد ﻣﻀﺎرﺑﻪ در ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد:
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

 -۱ھﺮﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۲ھﺮ ﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدد و ﺑﻪ دار ﺣﺮب )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
 -۳ھﺮ ﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﺮای ﻗﺮارداد ﻣﻀﺎرﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و آن ﻣﺪت ﺳﭙﺮی
ﮔﺮدد) .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮح آن ﮔﺬﺷﺖ(.

ﮐﺘﺎب »وﮐﺎﻟﺖ«

ﮐﺘﺎب »وﮐﺎﻟﺖ«
س» :وﮐﺎﻟﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :وﮐﺎﻟﺖ« )ﺑﻪ ﻓﺘﺢ و او ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ً
واﮔﺬاری و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن اﺳﺖ؛ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ» :وﮐﻠﺖ ﻓﻼﻧﺎ« ،ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﺮدم؛ و »وﮐﻠﺖ اﻻﻣﺮ اﻟﯿﻪ؛ ﮐﺎ ر را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﮐﺮدم«؛ و وﮐﺎﻟﺖ( در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﻧﺎﺋﺐ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ در َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف
ّ
ﮐﺎری ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮار دھﺪ.
و ھﺮ آن ﻋﻘﺪ و ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آنھﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺷﺨﺺ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﮐﯿﻞ
ﻧﻤﻮدن ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در اﻧﺠﺎم آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .از اﯾﻦ رو ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ھﻤﻪی ﻋﻘﻮد
و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ﻧﮑﺎح ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ھﻤﺴﺮ ،و ﻓﺴﺦ ﮔﺮداﻧﯿﺪن
ُ
ﻋﻘﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻃﻼق و ﺧﻠﻊ ،وﮐﯿﻞ ﻧﻤﻮدن دﯾﮕﺮی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻘﻮق و
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی دﯾﻨﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ در آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ زﮐﺎت و ادای ﻓﺮﯾﻀﻪی ﺣﺞ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را ﻧﺪارد ،ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت و اﺟﺮای ﺣﺪود ﻧﯿﺰ
وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﻧﯿﺲ س ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺮاه اﯾﻦ
آﻗﺎ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻤﺶ ﺑﺮو؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺮم زﻧﺎی ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮدّ ،
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮ او ﺟﺎری
ﮐﻦ«.
ً
و در ﻋﺒﺎدتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺪف از آنھﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺴﺐ ّ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻤﺎز و
روز؛ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻟﻌﺎن ،ﻇﮫﺎر ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﺬر و
ﺷﮫﺎدت ،دﯾﮕﺮی را وﮐﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺣﺮام
و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺰ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادن آن ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن وﮐﯿﻞ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﺎ در آنھﺎ وﮐﯿﻞ دﯾﮕﺮان
ﺷﻮد(.
س :ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺸﺮﯾﻊ »وﮐﺎﻟﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
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ج :وﮐﺎﻟﺖ از آن ﺟﮫﺖ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
َ
ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ،ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ َرﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازد؛ ﺗﺎ او ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از او ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آنھﺎ ﺑﭙﺮدازد.
)و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج وﮐﺎﻟﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮐﺎرﮔﺰار ﺟﻤﻊآوری زﮐﺎت
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :و اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫﺎ«؛ »و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ و
ِ
ھﺴﺘﻨﺪ« .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ زﮐﺎت ،از ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای

ﺟﻤﻊآوری زﮐﺎت ،وﮐﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری از زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺮا
وﮐﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮد« .و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺮ س ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺰد وﮐﯿﻞ ﻣﻦ ﮐﻪ رﺳﯿﺪی
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻧﺰده ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ از او درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻦ! و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺖ دﻟﯿﻞ و رﺳﯿﺪی ﺑﻪ او

ﺑﺪھﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب او ﺑﮕﺬار« .اﺑﻮداود(
س :ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ »ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﮐﻼء ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﺳﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ھﺴﺘﻨﺪ:
 -۱ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺮﯾﺪ و
ّ
ﻓﺮوش و اﺟﺎره؛ و ﺣﻘﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﻮد و ﻗﺮادادھﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو وﮐﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ ،و ﭘﻮل ﮐﺎﻻ را
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ آن را از ﺧﺮﯾﺪار
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭼﻮن ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و در آن ﻋﯿﺒﯽ را دﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ و دادﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۲ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻧﮑﺎح ،ﺧﻠﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ؛ و ﺣﻘﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﻮد و ﻗﺮادادھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻞ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪی زن از وﮐﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺮ وﮐﯿﻞ زن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ زن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﯿﺮد) .ﯾﻌﻨﯽ
وﮐﯿﻞ زن ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮدن زن ﻣﻠﺰم ﻧﯿﺴﺖ(.
ﺷﮑﺎﯾﺖ ِ◌ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه و
س :آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و ﺑﺮدن
ِ
دادﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﻮدن درﺳﺖ اﺳﺖ؟

١٥٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :آری؛ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و ﺑﺮدن ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ دادﮔﺎه و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﺋﺮ ﺣﻘﻮق و اﺛﺒﺎت آنھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو وﮐﯿﻞ
ﻣﺪﻋﯽ ،ﺑﺮای ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ،اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا ﻧﻤﺎﯾﺪ و وﮐﯿﻞ ّ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ
ِ
ّ
دﻋﻮای وﮐﯿﻞ و آنﭼﻪ ﺑﻪ آن دﻋﻮا ﺗﻌﻠﻖ دارد را ﺑﺪھﺪ.
س :آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و اﻗﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف دﻋﻮا
درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا ﺑﺪون
رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف دﻋﻮا درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﺑﯿﻤﺎر و دردﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺳﻪ روز راه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﻏﺎﺋﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی
دﻋﻮا ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮف دﻋﻮا ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و وﺻﻮل ﻧﻤﻮدن ﺣﻘﻮق ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :در اﯾﻦ ا ﻣﻮر ،ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و در ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری
درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ ﺣﻘﻮق )ﺣﺪود و
ﻗﺼﺎص( در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻣﺆﮐﻞ از ﻣﺠﻠﺲ ،درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
س :آﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدن ﻗﺮارداد »ﺻﺮف« و » َﺳﻠﻢ« درﺳﺖ اﺳﺖ؟
َ
ج :آری؛ ﺑﺮای ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدن ﻗﺮارداد »ﺻﺮف« و » َﺳﻠﻢ« ﮔﺮﻓﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﯿﺶ از ّرد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،از ﻃﺮف
َ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاش ﺟﺪا ﺷﺪ ،ﻗﺮارداد »ﺻﺮف« و » َﺳﻠﻢ« ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺟﺪا
ﺷﺪن ﻣﺆﮐﻞ از ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد؛ )زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺗﻌﻠﻖ
ّ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﻧﺪارد(.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ وﮐﺎﻟﺖ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮوط ،ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ وﮐﺎﻟﺖ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن دو ﺷﺮط ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺆﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮ وی ﺑﺎﺷﺪ.
)ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺆﮐﻞ دارای ّ
اھﻠﯿ ِﺖ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ(.
 -۲وﮐﯿﻞ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮاﺋﻂ
َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در او وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب »وﮐﺎﻟﺖ«
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س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد آزاد و ﺑﺎﻟﻎ ،ﺷﺨﺺ آزاد و ﺑﺎﻟﻐﯽ را وﮐﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﺑﺮدهای
ﮐﻪ ﺑﺪو اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﺮدهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد را وﮐﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ وﮐﺎﻟﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ.
َ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﻮدﮐﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ وﮐﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آ ﮔﺎھﯽ و اﻃﻼع دارد؛ ﯾﺎ ﺑﺮدهای را
وﮐﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﮐﯿﻞ
ﻧﻤﻮدن آنھﺎ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ّ
ج :ﭼﻨﯿﻦ وﮐﺎﻟﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎ ،ﺑﻪ آن دو وﮐﯿﻞ ﺗﻌﻠﻖ
ّ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺆﮐﻞ آن دو ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را در ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﺧﻮﯾﺶ وﮐﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ؛ و وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎﻻی او را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﺆﮐﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را از ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
آﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ؟
ج :ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪھﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را
ﺑﺪو داد ،ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وﮐﯿﻞ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر
دوم ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را از ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری اﺷﯿﺎء وﮐﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺆﮐﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮدن اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮط اﺳﺖ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻨﺲ ،ﺻﻔﺖ و ﻣﻘﺪار ﻗﯿﻤﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮط اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ وﮐﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺑﺪھﺪ و ﺑﺪو ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻄﺎﺑﻖ رأی و ﺻﻼح دﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻦ«.
س :اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪ و آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ در
او ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهاش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟
ج :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در دﺳﺘﺶ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺐ و
ﻧﻘﺺ ،ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهاش ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
داد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزهی ﻣﺆﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهاش
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

١٦٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد و ﭘﻮل ﮐﺎﻻ را از ﺟﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد و
آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮل ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،وﮐﯿﻞ ﺑﺮای وﺻﻮل ﭘﻮﻟﺶ ،ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ؛ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﻮل ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﺆﮐﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را در ﻧﺰد ﺧﻮد
ﻧﮕﻪ دارد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد )و ﭘﻮل آن را از ﺟﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد( و آن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ؛ و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ آن ﮐﺎﻻ را )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺻﻮل
ﭘﻮﻟﺶ( از ﻣﺆﮐﻞ ﺧﻮد ،ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه در ﻧﺰد ﺧﻮدش
ھﻼک و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﮐﻞ ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﻠﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ،و
وﮐﯿﻞ ﺿﺎﻣﻦ ﺧﺴﺎرت آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ ،ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺻﻮل ﭘﻮﻟﺶ از ﻣﺆﮐﻞ،
ﺗﻮﻗﯿﻒ و ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﻮد و آن ﮐﺎﻻ در ﻧﺰد ﺧﻮدش ھﻼک و ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺿﻤﺎﻧﺖ دارد و ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺿﻤﺎﻧﺖ » َرھﻦ« اﺳﺖ؛ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺿﻤﺎﻧﺖ » َﺑﯿﻊ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دو ﻧﻔﺮ را وﮐﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎع آن دو وﮐﯿﻞ ﺑﺮای
اﻣﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺘﻤﺎع آن دو ﻧﻔﺮ در اﻣﺮ وﮐﺎﻟﺖ ﻻزﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﮐﺎری
ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ آن ﺑﺮﻋﮫﺪهی آنھﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آن دو درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺪون دﯾﮕﺮی در آن َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺆﮐﻞ ،آن دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی
دﻋﻮا ﯾﺎ ﻃﻼق ھﻤﺴﺮش ﺑﺪون ﻋﻮض ،ﯾﺎ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﺑﺪون ﻋﻮض ،ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﺮدن

 -١در ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮل اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب »وﮐﺎﻟﺖ«

١٦١

اﻣﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدش اﺳﺖ و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ،وﮐﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﯾﮑﯽ
از آن دو وﮐﯿﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی در آن َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
س :آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﮐﺎری ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ آن ﺑﺮﻋﮫﺪهی او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ را وﮐﯿﻞ ﺑﺴﺎزد؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای وﮐﯿﻞ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﺑﺪو اﺟﺎزهی ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری را ﺑﺪھﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻄﺎﺑﻖ رأی و ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ،رﻓﺘﺎر ﮐﻦ«.
س :اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﻣﺆﮐﻠﺶ) ،در آن ﮐﺎری ﮐﻪ وﮐﺎﻟﺖ آن ﺑﺮﻋﮫﺪهی او ﻧﮫﺎده
ﺷﺪه (،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را وﮐﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ ،و وﮐﯿﻞ دوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻘﻮد و
ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﮐﯿﻞ دوم در ﺣﻀﻮر وﮐﯿﻞ اول ﺑﻪ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻘﻮد و
ِ
ِ
ﻣﺆﮐﻞ اول درﺳﺖ
ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی در ﺣﻖ
ِ
اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻏﯿﺎب وﮐﯿﻞ اول ﺑﻪ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﭘﺮداﺧﺖ و ﻋﻘﻮد و
ِ
ِ
وﮐﯿﻞ اول ﺑﺪان ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎ راﺿﯽ
ﻗﺮاردادھﺎﯾﯽ را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ
ِ
ﺷﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ داﻣﻨﻪی ﻋﻘﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت وﮐﯿﻞ ،ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﯿﺪ و ﺷﺮطھﺎ ،ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /وﮐﺎﻟﺖ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دارای ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ ،ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻧﻮاﺳﻪ ،ھﻤﺴﺮ ،ﺑﺮده و
ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ )از اﯾﻦ رو ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وﮐﯿﻞ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾﺎ زن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت آنھﺎ ﺑﺮای
ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻀﺎرﺑﻪﮐﻨﻨﺪه،
وﮐﯿﻞ و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ
ّ
وﺻﯽ ،ﺷﺮﯾﮏ ،ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺴﺌﻮل ،ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ(.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر،
ﭘﺪرﺑﺰرگ ،ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻧﻮاﺳﻪ و ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ »ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺜﻞ« ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و داد و ﺳﺘﺪ
ّ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮده و ﻣﮑﺎﺗﺒﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﻧﺪارد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای وﮐﯿﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺪک ﯾﺎ زﯾﺎد ،ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻ
را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم راﯾﺞ و ﻣﺘﺪاول ﻧﯿﺴﺖ.

١٦٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :آﯾﺎ ﺑﺮای وﮐﯿﻞ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺪک ﯾﺎ زﯾﺎد ،ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺜﻞ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺎدت و زﯾﺎن
آن را ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ )و ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺎدﺗﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ،در ﺑﺎزار ّ
ﻣﺮو ج اﺳﺖ( ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪی درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﯾﺎدت
و زﯾﺎن آن را ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪی درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم »زﯾﺎدت و زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎرای ّ
ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺪارﻧﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :زﯾﺎدت در ﻗﯿﻤﺖ و زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎرای ّ
ﺗﺤﻤﻞ آن را ﻧﺪارﻧﺪ« :ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ اﻃﻼق
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺗﺤﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاران و ﺗﺎﺟﺮان داﺧﻞ ﻧﮕﺮدد.
س :ا ﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را وﮐﯿﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮدهاش را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و او ﻧﯿﺰ
ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺮده را ﻓﺮوﺧﺖ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ /
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺼﻒ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮده را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را وﮐﯿﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮده ای را ﺑﺮای او ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و او
ﻧﯿﺰ ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺮده را ﺧﺮﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪری ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﺮده
را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺆﮐﻞ )ﺗﺤﻮﯾﻞ آن( ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
١
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را وﮐﯿﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ درھﻢ ،ده رﻃﻞ ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﯾﮏ درھﻢ ،ﺑﯿﺴﺖ رﻃﻞ از ھﻤﺎن ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﺜﻞ آن ﮔﻮﺷﺖ ،ده رﻃﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ
ﻣﺆﮐﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟

 -١رﻃﻞ :واﺣﺪ وزن و ﻣﻘﯿﺎس وزن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۲اوﻗﯿﻪ ﯾﺎ  ۸۴ﻣﺜﻘﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ وزن در ﺟﺎھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ وزﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﯾﮏ رﻃﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه ،ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﺑﻮد
]ھﺮ ﻣﺜﻘﺎل  ۲۴ﻧﺨﻮد[.
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ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ده رﻃﻞ آن ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﻒ درھﻢ
ﺑﺮ ﻣﺆﮐﻞ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﯿﺴﺖ رﻃﻞ آن ﮔﻮﺷﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ درھﻢ ﺑﺮ ﻣﺆﮐﻞ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻻﯾﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ وﮐﯿﻞ ﺳﺎﺧﺖ؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎﻻ را ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ؟
ج :وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﺎﻻ را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﮐﺎﻻ را
ّ
ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻠﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
آن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
)و از ِ
ّ
ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ وﮐﯿﻞ
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدن ﺑﺮدهای
آن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ،و او ﻧﯿﺰ ﺑﺮده را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﺮده از ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺆﮐﻞ؟
آن وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﺪﻓﻢ از
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮده از ِ
ﺧﺮﯾﺪاری اﯾﻦ ﺑﺮده ،ﻣﺆﮐﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ آن ﺑﺮده را ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺆﮐﻞ ﺧﺮﯾﺪاری
آن ﻣﺆﮐﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ،ﺑﺮده از ِ
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ وﮐﯿﻞ ﺷﺪ؛ آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ آن
ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﻗﺒﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ وﮐﯿﻞ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻗﺒﺾ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻗﺎﻣﻪی
دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻧﯿﺰ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺎم زﻓﺮ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﮐﯿﻠﯽ ،ﻣﺎﻟﮏ ﻗﺒﺾ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و در
ﻗﺒﺾ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،وﮐﯿﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای وﺻﻮل و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﻗﺮض ،وﮐﯿﻞ ﺷﺪ؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و
دادﺧﻮاھﯽ ھﻢ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وﺻﻮل و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ﻗﺮض وﮐﯿﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ ﻧﯿﺰ وﮐﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ،ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ وﮐﯿﻞ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ وﮐﯿﻞ ﺷﺪ ،و ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺮار
ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ وﮐﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ،
ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺆﮐﻠﺶ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ،اﻗﺮارش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  ، /اﮔﺮ در ﻧﺰد ﻏﯿﺮﻗﺎﺿﯽ ،ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺆﮐﻞ ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ،اﻗﺮارش ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺮار از وﮐﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺮار وﮐﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺆﮐﻠﺶ در ﻧﺰد ﻏﯿﺮﻗﺎﺿﯽ
ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺆﮐﻞ ﻏﺎﺋﺐ ﺧﻮﯾﺶ ،وﮐﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ وی از ﺟﺎﻧﺐ
ِ
وﺻﻮل ﻗﺮض ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺪھﮑﺎر دﺳﺘﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﺮض را ﺑﺪو
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪھﮑﺎر ،ادﻋﺎی وﮐﯿﻞ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪو دﺳﺘﻮر داده
ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ.
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ (،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﺼﺪﯾﻖ ادﻋﺎی وﮐﯿﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﻣﺆﮐﻞ
ﺑﺪھﮑﺎر ،ﺑﺪو دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ؛ و ﭘﺲ از آن،
ِ
ﻏﺎﺋﺐ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﺪھﮑﺎر و وﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮض را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺆﮐﻞ ﻏﺎﺋﺐ  -ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ  -ادﻋﺎی وﮐﯿﻞ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ِ
در آن ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆال و ﺟﻮاﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادﻋﺎی
وﮐﯿﻞ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﮑﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺑﺪھﮑﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم ،ﻗﺮض را ﺑﻪ
ﻣﺆﮐﻞ ﻏﺎﺋﺐ )ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ( ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ،اﮔﺮ
ِ
ﻣﺎﻟﺶ در ﻧﺰد وﮐﯿﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،آن را از او ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای اﻣﺎﻧﺖدار ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ )از ﻃﺮف ﻓﻼﻧﯽ( وﮐﯿﻠﻢ ﺗﺎ ودﯾﻌﻪ را
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮم«؛ و اﻣﺎﻧﺖدار ﻧﯿﺰ ادﻋﺎی وی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖدار
دﺳﺘﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ودﯾﻌﻪ را ﺑﺪان ﻓﺮد ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد اﻣﺎﻧﺖدار ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ودﯾﻌﻪ ،اﻣﺮ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ وﮐﯿﻞ ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ از ﻧﺎﺣﯿﻪی
ِ
ﺧﺮﯾﺪار ﺷﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
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ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪی وﮐﯿﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻣﺆﮐﻞ ،وﮐﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و وﮐﯿﻞ ﭘﺲ از ﻋﺰل و ﺑﺮﮐﻨﺎریاش از
ﺗﺼﺮف ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ َدﺧﻞ و ّ
وﮐﺎﻟﺖ ،در ﻣﺎل َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺆﮐﻞ ،وﮐﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ را ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﺒﺮ ﻋﺰل ﺑﺪو ﺑﺮﺳﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺧﺒﺮ ﻋﺰﻟﺶ ﺑﺪو ﻧﺮﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت وی ﺑﺮ
وﮐﺎﻟﺘﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮﻓﺶ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ َدﺧﻞ و
ّ
ﺗﺼﺮف وﮐﯿﻞ ،ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻞ از ﻋﺰﻟﺶ آ ﮔﺎھﯽ و اﻃﻼع ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﮐﻞ وی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :در ﭼﻪ ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﺻﻮرتھﺎی ذﯾﻞ ،وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد:
 -۱ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺆﮐﻞ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ.
 -۲ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺆﮐﻞ ،ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ داﺋﻤﯽ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدد.
ِ
١
ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺆﮐﻞ ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدد و ﺑﻪ دار ﺣﺮب )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .
 -۳ﺟﺪا ﺷﺪن دو ﺷﺮﯾﮏ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ؛ ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ وﮐﯿﻞ دﯾﮕﺮی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل ﺟﮫﺖ آزادی ﺧﻮﯾﺶ؛ ﭘﺲ از آن
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﮐﯿﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
 -۵ﭘﯿﺶ آﻣﺪن ﺣﺠﺮ )ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽ( ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ِ
َ
ّ
ﮐﻪ ﺑﺪو اﺟﺎزهی دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف داده ﺷﺪه )ﻣﺄذون(.
اﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﻮرد ،وﮐﺎﻟﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ ﺧﻮاه وﮐﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪانھﺎ اﻃﻼع و
آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶ھﺮ ﮔﺎه وﮐﯿﻞ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۷ھﺮ ﮔﺎه وﮐﯿﻞ ،ﺑﻪ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ھﻤﯿﺸﮕﯽ و داﺋﻤﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮدد.
ِ

 -١اﮔﺮ ﻣﺆﮐﻞ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﮑﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ او را ﺑﻪ دار ﺣﺮب ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ
داراﻻﺳﻼم )ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و وی ﮐﻤﺎ
ﻓﯽ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺆﮐﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وﮐﺎﻟﺘﺶ ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ و ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
»اﻟﺠﻮھﺮة ّ
اﻟﻨﯿﺮة«(.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

 -۸ھﺮ ﮔﺎه وﮐﯿﻞ ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدد و ﺑﻪ دار ﺣﺮب )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﮑﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ او را ﺑﻪ دار ﺣﺮب ﺑﺪھﺪ ،ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد و ﺑﻪ
داراﻻﺳﻼم )ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
َ
 -۹ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﺆﮐﻞ در آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن وﮐﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب »ﮐﻔﺎﻟﺖ«

ﮐﺘﺎب »ﮐﻔﺎﻟﺖ«
س» :ﮐﻔﺎﻟﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﮐﻔﺎﻟﺖ« ﻋﺒﺎرت از ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ،ﮐﺴﯽ ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ
ّ
و ﺟﺎﯾﺰ اﻟﺘﺼﺮف ،ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﻌﮫﺪی را ﮐﻪ ﻣﯽﺳﭙﺎرد ،ﺑﺮﻋﮫﺪه
ﮔﯿﺮد؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻌﮫﺪ ﻣﯽﺳﭙﺎرد ﮐﻪ ﺳﺮ وﻋﺪه او را در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﺎری روا و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ َّ ٰ ُ ۡ ُ
َ ۡ ٗ ّ َ َّ
ٱ� َ�َ ۡ�تُ َّن� بهِۦٓ إ َّ�ٓ أَن ُ َ
� َ
اط
﴿قال لن أرسِلهۥ مع�م ح
ون موث ِقا مِن
ِ
ِ ِ ِ
� تؤت ِ
ُ
بِ� ۡم] ﴾...ﯾﻮﺳﻒ[۶۶ :؛ »ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ او را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاھﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا
ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺆﮐﺪ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ﮐﻪ او را ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ«.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﻼم ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻔﺎﻟﺖ درﺳﺖ

ﻧﯿﺴﺖ« .ﺑﯿﮫﻘﯽ .و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺿﺎﻣﻦ ﮐﻔﯿﻞ و ﻣﺘﻌﮫﺪ اﺳﺖ«(.
س :آﯾﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ اﻗﺴﺎم و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج» :ﮐﻔﺎﻟﺖ« ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ» :ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ« )ﮐﻪ ﺑﺪان »ﮐﻔﺎﻟﺖ اﺣﻀﺎر« ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ(؛ و »ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل«) :ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﮫﺪ ﺑﺴﭙﺎرد ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ را
ﺳﺮ وﻋﺪه در دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل ،ﻣﺜﻞ آن ﮐﻪ ّ
ﺗﻌﮫﺪ ﺑﺴﭙﺎرد ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻓﻼﻧﯽ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺎه ﭘﻮل را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،او آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد(.
س» :ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ« ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج» :ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ« ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتھﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد:
ﮐﻔﯿﻞ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻧﻔﺲ ﻓﻼﻧﯽ را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدم« )ﺗﺎ او را ﺳﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر در دادﮔﺎه و در
ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻢ(؛ »ﮔﺮدن ﻓﻼﻧﯽ را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدم«؛ »روح ﻓﻼﻧﯽ را ﮐﻔﺎﻟﺖ
ﻧﻤﻮدم«؛ »ﺟﺴﺪ ﻓﻼﻧﯽ را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدم«؛ »ﺳﺮ ﻓﻼﻧﯽ را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدم«؛ »ﻧﺼﻒ ﻓﻼﻧﯽ را
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدم«؛ »ﯾﮏ ﺳﻮم ﻓﻼﻧﯽ را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدم«.

ﮐﺘﺎب »ﮐﻔﺎﻟﺖ«
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و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﻼﻧﯽ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدم«؛ »ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ »ﻓﻼن

ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻦ اﺳﺖ«؛ »ﻣﻦ ﮐﻔﯿﻞ و ﺿﺎﻣﻦ ﻓﻼﻧﯽ ھﺴﺘﻢ«.
س :در ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ )ﮐﻔﺎﻟﺖ اﺣﻀﺎر( ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮐﻔﯿﻞ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖﮐﻨﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه را اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
ﮐﻔﺎﻟﺖ ،اﺣﻀﺎر ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه در وﻗﺖ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﺷﺮط ﺷﺪه ﺑﻮد ،و »ﻣﮑﻔﻮلﻟﻪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ = ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪه( ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺎن اﺣﻀﺎر ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه در ھﻤﺎن
وﻗﺖ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖﮐﻨﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه را در ھﻤﺎن
وﻗﺖ اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﮑﻔﻮلﻟﻪ ﺧﻮاھﺎن اﺣﻀﺎر ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﺷﺪ و
ﮐﻔﯿﻞ او را اﺣﻀﺎر ﻧﮑﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺗﺎ زﻣﺎن اﺣﻀﺎر ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه،
زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :ذﻣﻪی ﺷﺨﺺ ﮐﻔﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ذﻣﻪی ﺷﺨﺺ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ از »ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ« رھﺎ و آزاد ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه را در ﺟﺎﯾﯽ اﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻤﻮدن آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ذﻣﻪی
ﺷﺨﺺ ﮐﻔﺎﻟﺖﮐﻨﻨﺪه آزاد ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻗﺒﺎل آن ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه را در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﺿﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﺑﺪھﺪ ،وﻟﯽ او را در ﺑﺎزار ﯾﺎ در ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داد؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ذﻣﻪی وی از
ﮐﻔﺎﻟﺖ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه را در ﺑﺎزار ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ ،ذﻣﻪاش آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ او را
در ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ،در آن ﺻﻮرت ذﻣﻪاش از ﮐﻔﺎﻟﺖ آزاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﺣﻀﺎر ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺷﺪ و ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او را در ﺳﺮ ﻣﻮﻋﺪ
ﮐﻔﯿﻞ
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ،
ِ
ِ
ّ
ﻣﻘﺮر )در دادﮔﺎه( اﺣﻀﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ او را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮑﺮد ،در آن
ﺻﻮرت وی ﺿﺎﻣﻦ ھﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﮐﻔﯿﻞ ،ﻓﺮد
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮑﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻔﯿﻞ ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ّ
ذﻣﻪاش از ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
)اﺣﻀﺎر ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه( ﻧﯿﺰ آزاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ )اﺣﻀﺎر ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه( ،در اﺟﺮای ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ،ﭼﻪ
ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در اﺟﺮای ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .١
)از اﯾﻦ رو ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﺣﺪ ﯾﺎ
ﻗﺼﺎص ﺑﺮ او را ﺑﭙﺬﯾﺮد(.
س» :ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل« ﭼﯿﺴﺖ؟ و دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج» :ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل« ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ،ﺑﺮای ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ
اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی او اﺳﺖ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﭙﺮدازد؛ و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم،
»ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل« ﮐﺎری روا و ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ َدﯾﻦ )ﺑﺪھﯽ و ﻗﺮض(
ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ  ٢ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺠﮫﻮل ﺑﻮدن آن ،ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﺪارد.
س» :ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل«  ،ﺑﺎ ﭼﻪ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎرات »ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل« ،ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﯿﻞ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل -
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :از ﻃﺮف ﻓﻼﻧﯽ ،ھﺰار درھﻢ را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدم«؛ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮ
ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدم«؛ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻋﻮارض و زﯾﺎنھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
را ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮدم«.

 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ از دﯾﺪﮔﺎه
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف و ﻗﺼﺎص درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻗﺬف ،ﺣﻖ ﺑﻨﺪه ،و در ﻗﺼﺎص ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﺣﻖ ﺑﻨﺪه وﺟﻮد دارد .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﺣﺪ ﻗﺬف
و ﻗﺼﺎص ﺳﺰاوار آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﺪودی ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة« .در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ﺑﻪ ذات ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻔﺎﻟﺖ

در آﻧﮫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی
آنھﺎ از ﮐﻔﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
َ
 -٢اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر» :ھﺮ ﮔﺎه ﻗﺮض و دﯾﻦ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ« :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﺗﺎوان ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ
ھﻼک ﺷﺪهھﺎ و ﻗﺮضھﺎی دﺳﺘﯽ و ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ .و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻮل ﻋﻮض در ﮐﺘﺎﺑﺖ را
ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻔﺎﻟﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﮐﻔﯿﻞ ﻻزم ﻧﯿﺎﯾﺪ،
ادا ﻧﻤﯽﮔﺮد ﺑﺮﺧﻼف آن ﭼﻪ ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﻣﮑﻔﻮلﻋﻨﻪ )ﺑﺮده( اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل از ﻗﯿﺪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﯿﻞ ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ،
ﻓﺎرغ ّ
اﻟﺬﻣﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب »ﮐﻔﺎﻟﺖ«
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س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﺶ را از ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ّ
ﺣﻘﺶ را از ﮐﻔﯿﻞ )ﮐﻔﺎﻟﺖﮐﻨﻨﺪه( ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﮐﻔﯿﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :آن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﻓﺮوﺧﺘﯽ ،ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ آن ھﺴﺘﻢ«؛ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻓﻼﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ آن ھﺴﺘﻢ«؛ و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :آن
ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ از ﺗﻮ ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻦ ﺿﺎﻣﻦ آن ھﺴﺘﻢ«.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻦ ﮐﻔﺎﻟﺖ
آن را ﻧﻤﻮدم«؛ ﺳﭙﺲ در ﻣﯿﺎن ﮐﻔﺎﻟﺖﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻔﺎﻟﺖﺷﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( در ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ و
ﻗﺮض اﺧﺘﻼف ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎھﺪ و دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ّ
)ﺑﯿﻨﻪ( ،در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖﺷﺪه
)ﺑﺪھﮑﺎر( ،ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰار درھﻢ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮐﻔﯿﻞ ﺿﺎﻣﻦ آن ھﺰار درھﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ،اﮔﺮ ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاھﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺪھﯽ و ﻗﺮض ﺑﺪھﮑﺎر ﺷﮫﺎدت
ﻧﺪادﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺨﻦ ﮐﻔﯿﻞ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش در ھﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺪان
اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﺑﺪھﮑﺎر )ﮐﻔﺎﻟﺖﺷﺪه( ﺑﻪ ﻣﻘﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﮐﻔﯿﻞ آن را ﺛﺎﺑﺖ
ﻧﻤﻮده ،اﻋﺘﺮاف و اﻗﺮار ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( در ﺣﻖ ﺧﻮدش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و در
ﻣﻮرد ﮐﻔﯿﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﺪون اﻣﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﮐﻔﺎﻟﺖ ،ھﻢ ﺑﺎ اﻣﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه و ھﻢ ﺑﺪون اﻣﺮ وی درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﮐﻔﯿﻞ ﺑﺎ اﻣﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ،ﮐﻔﺎﻟﺖ او را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪھﯽ او را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد،
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪو ﺑﺮای وﺻﻮل ﭘﻮل ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺪون اﻣﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه ،ﮐﻔﺎﻟﺖ
او را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪھﯽ او را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪو ﺑﺮای وﺻﻮل ﭘﻮل ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﯿﻞ ،ﻣﺎل را از ﻣﮑﻔﻮلﻋﻨﻪ )ﺑﺪھﮑﺎر( ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮐﻔﯿﻞ ،ﻣﺎل را ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل را از
ﻣﮑﻔﻮلﻋﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻔﯿﻞ ،ﻣﺎل را ﭘﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را از وی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﮑﻔﻮلﻋﻨﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و ِ
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ،ﮐﻔﯿﻞ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺷﺪ ،و ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪه )ﻃﻠﺒﮑﺎر( ﺑﺪھﯽ ﺧﻮﯾﺶ را از
ﮐﻔﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻔﯿﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻔﯿﻞ از ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺑﺪھﯽ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪه
)ﻃﻠﺒﮑﺎر( را ﺑﭙﺮدازد؛ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ذﻣﻪی ﮐﻔﯿﻞ از ﮐﻔﺎﻟﺖ آزاد ﮔﺮدد و ﻃﻠﺒﮑﺎر دﺳﺖ از
او ﺑﺸﻮﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر )ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪه( ،ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ﻣﻌﺎف
ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را از او ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ از ﮐﻔﺎﻟﺖ ﮐﻔﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ذﻣﻪی ﮐﻔﯿﻞ از ﮐﻔﺎﻟﺖ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد و ﭼﯿﺰی از ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی
او ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر )ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪه( ذﻣﻪی ﮐﻔﯿﻞ را از ﮐﻔﺎﻟﺖ آزاد ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ذﻣﻪی ﮐﻔﯿﻞ از ﮐﻔﺎﻟﺖ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ ذﻣﻪی ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪه
)ﺑﺪھﮑﺎر( از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ ،آزاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
١
س :آﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮاﺋﺖ از ﮐﻔﺎﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮاﺋﺖ از ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی
»ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۲۴۹/۶در ﺷﺮح اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،زﯾﺎد ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ داده اﺳﺖ؛ و ﺷﺎﻣﯽ در »ﻣﻨﺤﺔ

اﳋﺎﻟﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﺖ »ﺗﻌﻠﻴﻖ« ﺑﻪ »ﺑﺮاﺋﺖ« از ﺟﻤﻠﻪی اﺿﺎﻓﺖ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ
ّ
ﻣﻮﺻﻮف آن اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺋﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺋﺘﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﻠﺒﮑﺎر
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ...

ﮐﺘﺎب »ﮐﻔﺎﻟﺖ«
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ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻔﯿﻞ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺣﮑﻤﺶ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻔﯿﻞ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪار را از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه را از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎرﺑﺮی اﺟﺎره ﻧﻤﻮد؛ و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺣﻤﻞ او
را ﻧﻤﻮد؛  ١آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻔﺎﻟﺘﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ج :اﮔﺮ ﺣﯿﻮان اﺟﺎره ﺷﺪهّ ،
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
٢
ّ
ﻏﯿﺮﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮐﻔﺎﻟﺖ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﯿﻮان اﺟﺎره ﺷﺪه ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و
ِ
ّ
س :آﯾﺎ در ﺻﺤﺖ ﮐﻔﺎﻟﺖ ،رﺿﺎﯾﺖ »ﻣﮑﻔﻮلﻟﻪ« )ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺷﻮﻧﺪه = ﻃﻠﺒﮑﺎر( ﺷﺮط
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﮐﻔﺎﻟﺖ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﮑﻔﻮلﻟﻪ ،آن ھﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻘﺪ؛ و ﺗﻨﮫﺎ
در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﮑﻔﻮلﻟﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﺮﯾﺾ و دردﻣﻨﺪ ﺑﻪ وارﺛﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﮐﻔﺎﻟﺖ دﯾﻮن ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮ«؛ و وارث ﻣﺮﯾﺾ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻃﻠﺒﮑﺎران ،ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻮن او را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﮑﻔﻮلﻟﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﯽ وام ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﮐﻔﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ
از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺪھﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﭼﻪ
را ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از رﻓﯿﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮد؟
 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را اﺟﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﺮای ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن ﺣﯿﻮان ھﻼک ﺷﺪ ،ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر وی
ﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﺎر ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ آن ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
 -٢ﯾﻌﻨﯽ :اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﮐﺮاﯾﻪ ﺷﺪهّ ،
ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮐﻔﯿﻞ از ادای
ِ
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺪان ﻣﺘﻌﮫﺪ ﻧﻤﻮده ،ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻼک ﺷﺪن آن ﺣﯿﻮان
ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﻧﯿﺰ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺲ از آن اﺟﺎره ای ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن
ﺣﯿﻮان ﺑﺎرﺑﺮی ،ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮐﻔﺎﻟﺖ درﺳﺖ
اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ ﻧﻤﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ِ
ﺣﯿﻮان اﺟﺎره ﺷﺪه ،ﮐﻔﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎر اﺟﺎرهﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ ﺣﯿﻮان
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺻﻮرت ھﻼک ﺷﺪن
ِ
ﺧﻮﯾﺶ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺪھﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﯿﻖ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﭼﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،ھﺰار درھﻢ را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ھﺮ ﯾﮏ از
آن دو ﻧﻔﺮ ،ﮐﻔﯿﻞ دﯾﮕﺮی در ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰار درھﻢ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪھﯽ
ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ از رﻓﯿﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﻒ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،از رﻓﯿﻖ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﮕﯿﺮد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد.
ﻧﻤﻮدن »ﻣﺎل ﮐﺘﺎﺑﺖ« )ﺑﺮای ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ( درﺳﺖ اﺳﺖ؟
س :آﯾﺎ ﮐﻔﺎﻟﺖ
ِ
ج :ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل ﮐﺘﺎﺑﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد آزاد ،ﻣﺎل
ﮐﺘﺎﺑﺖ را ﮐﻔﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺮده ﮐﻔﺎﻟﺖ آن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﻣﺎل ﮐﺘﺎﺑﺖ از زﻣﺮهی
»دﯾﻮن ﺻﺤﯿﺢ« )ﺑﺪھﮑﺎریھﺎی ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺺ( ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ  -در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪھﮑﺎر ﻋﺪه ای از ﻣﺮدم اﺳﺖ  -وﻓﺎت ﮐﺮد ،و ﭼﯿﺰی
ﭘﺲ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺖ )ﺗﺎ ﺑﺎ آن دﯾﻮﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد(؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ
ھﻢ از ِ
از ﻃﺮف ّﻣﯿﺖ ،ﮐﻔﺎﻟﺖ ﺑﺪھﯽھﺎی او را ﺑﺮای ﻃﻠﺒﮑﺎران ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻔﺎﻟﺘﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻔﺎﻟﺘﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
 /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻔﺎﻟﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
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س» :ﺣﻮاﻟﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺣﻮاﻟﻪ« )ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺣﺎء ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از »ﺗﺤﻮﯾﻞ« ﯾﺎ
»ﺣﺌﻮل« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺣﺎل ﻋﻦ اﻟﻌﮫﺪ :از ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ«؛
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ؛ و ﺣﻮاﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺮض از
ﻋﮫﺪهی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،اﻧﺘﻘﺎل دادن ﺑﺪھﮑﺎری از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮی را ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی »اﻟﻒ« ﻣﺒﻠﻎ ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ آﻗﺎی
»ب« ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ و ھﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ را از آﻗﺎی »ج« ﻃﻠﺐ دارد .آﻗﺎی »ب« ھﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻦ ھﻢ ھﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ را از آﻗﺎی »ج« ﻃﻠﺐ دارم ،اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را از او وﺻﻮل
ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻗﺎی »ب« اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد را  -ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﻘﮫﯽ آن را »ﺣﻮاﻟﻪ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ  -ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪھﮑﺎری آﻗﺎی »اﻟﻒ« ﺑﻪ آﻗﺎی »ب« ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،و از آن
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ آﻗﺎی »ب« از آﻗﺎی »ج« ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
و از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ،ﺣﻮاﻟﻪ دادن ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻪ ﺑﺪھﮑﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ
ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺎ ﮐﻤﺎل رﺿﺎﯾﺖ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮد و او را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و دارا ﺣﻮاﻟﻪ دھﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻧﻤﻮدن ﺑﺪھﮑﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪھﮑﺎریاش را ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ ،ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﮑﺎری اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺪھﮑﺎر ﻃﻠﺒﮑﺎر را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺣﻮاﻟﻪ داد ،آن

را ﺑﭙﺬﯾﺮد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(.
و ﺣﻮاﻟﻪ در »دﯾﻮن و ﺑﺪھﮑﺎریھﺎ« ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و در »اﻋﯿﺎن« )داراﯾﯽ و اﻣﻮال و ِﻣﻠﮏ و
ﮐﺎﻻ( و »ﺣﻘﻮق« درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ »ﺣﻮاﻟﻪ« ،رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در ّ
ﺻﺤﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ،رﺿﺎﯾﺖ » ُﻣﺤﯿﻞ« )ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه = ﺑﺪھﮑﺎر( و رﺿﺎﯾﺖ » ُﻣﺤﺘﺎل«
)ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه = ﻃﻠﺒﮑﺎر( و رﺿﺎﯾﺖ » ُﻣﺤﺘﺎلﻋﻠﯿﻪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر را ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﺷﺮط اﺳﺖ) .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮاﻟﻪدھﻨﺪه و ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﺳﻪ ﮐﻤﺎل رﺿﺎﯾﺖ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﻮاﻟﻪدھﻨﺪه ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ دادن ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ
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ﺑﺪھﮑﺎرش ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻃﻠﺒﮑﺎر ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ از او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺣﻮاﻟﻪ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺎ ﺑﺪھﮑﺎرش
ھﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﻮاﻟﻪ ﻋﻘﺪ و ﻗﺮاردادی ﻻزم اﻻﺟﺮاء ﺑﺮای ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ در
ﺟﮫﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻃﻠﺒﮑﺎران و ﺑﺪھﮑﺎران اﺳﺖ(.
س :آﯾﺎ ﻓﺮد ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه )ﻃﻠﺒﮑﺎر( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه
)ﺑﺪھﮑﺎر( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﻗﺮارداد ﺣﻮاﻟﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ذﻣﻪی ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( از
ﺑﺪھﯽ آزاد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه )ﻃﻠﺒﮑﺎر( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺪو
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ّ
ﺣﻖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه )ﻃﻠﺒﮑﺎر( ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد )ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
س :ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ّ
ﺣﻖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه )ﻃﻠﺒﮑﺎر( ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ّ /
ﺣﻖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه )ﻃﻠﺒﮑﺎر( ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻣﺮ،
ﺗﻠﻒ و ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد:
 -۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ،ﻗﻀﯿﻪی ﺣﻮاﻟﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد و ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه )ﻃﻠﺒﮑﺎر( ﻧﯿﺰ ّﺑﯿﻨﻪ و دﻟﯿﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ را ﻧﺪارد ،وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ) .در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﻓﺮد ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه  -ﺑﺪھﮑﺎر  -ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه )ﻃﻠﺒﮑﺎر( ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ اﻣﺮ ،ﺗﻠﻒ و ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد:
 -۱ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ،ﻗﻀﯿﻪی ﺣﻮاﻟﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ّ
ﻗﻀﯿﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد و ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ،ﺷﺎھﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ را ﻧﺪارد ،وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ،ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ او را در ﺣﯿﺎﺗﺶ
ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ) .در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﻓﺮد ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻃﻠﺐ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺮای وﺻﻮل ﻃﻠﺒﺶ ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ،اﮔﺮ از ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه
)ﺑﺪھﮑﺎر( ﻣﺜﻞ ﻣﺎل ﺣﻮاﻟﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﺮد و
ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﺗﻮ ﻻزم ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ﻣﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎر را ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮدهام«؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﺨﻦ ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺪو ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎل ﺣﻮاﻟﻪ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﭙﺮدازد.
س :اﮔﺮ ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( از ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه )ﻃﻠﺒﮑﺎر( ،آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻮاﻟﻪ
ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺗﻮ آن را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮی« ،وﻟﯽ ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﺑﺪو ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ
ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻤﻮدی ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻃﻠﺒﯽ را ﮐﻪ از ﺗﻮ دارم از او ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮم«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در
ﻣﯿﺎن ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه و ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﺣﻮاﻟﻪﮐﻨﻨﺪه )ﺑﺪھﮑﺎر( ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﻮﮔﻨﺪش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ْ
س :از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ »ﺳﻔﺎﺗﺞ« )ﺟﻤﻊ » ُﺳﻔ َﺘﺠﺔ« :ﺳﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺮات
ﺗﺠﺎری( ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ» ،ﺳﻔﺎﺗﺞ« ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س» :ﺳﻔﺎﺗﺞ« را از ﺣﯿﺚ ﻟﻔﻆ و ﻣﻌﻨﯽ ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﺪ؟
ج» :ﺳﻔﺎﺗﺞ« در ﻟﻐﺖ ﺟﻤﻊ »ﺳﻔﺘﺠﺔ«  ١ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ﻗﺮﺿﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻗﺮضدھﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن از ﺧﻄﺮ راه در اﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ) .و اﻣﺮوزه »ﺳﻔﺘﻪ« ﺑﻪ ﺳﻨﺪی

 -١ﺳﻔﺎﺗﺞ ،ﺟﻤﻊ » ﹸﺳ ﹾﻔﺘﹶﺠﺔ«  -ﺑﻪ ﺿﻢ ﺳﯿﻦ و ﻓﺘﺢ ﺗﺎء  -و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ورﻗﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺻﻮرت ﺳﻔﺘﻪ

روزﮔﺎران ﭘﯿﺸﯿﻦ( اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل را ﺑﻪ ﻗﺮض ﻣﯽدھﻢ ﻣﺸﺮوط
)در
ِ
ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮای وﮐﯿﻞ ﺧﻮد در ﻓﻼن ﺷﮫﺮ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎ ﻣﻦ ﭘﻮل ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﺷﮫﺮ از او
ﺑﮕﯿﺮم؛ و آن ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﻮل را ﺑﺪو ﺑﻪ ﻗﺮض داد ،و ﺳﭙﺲ از او
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﺪو ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﺮاھﺖ در
ﺳﻔﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ّ
اﻣﻨﯿﺖ راه را ﺷﺮط ﻗﺮار دھﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻗﺮض ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ را ﺑﻪ
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ﺗﺠﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪه  -ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ّ -
ﺗﻌﮫﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در زﻣﺎن ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ در
ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی دارﻧﺪهی ﺳﻨﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪرج در آن را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﮐﺮد آن ﺷﺨﺺ ﺑﭙﺮدازد .و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﺳﻔﺘﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ
ورﻗﻪی ﭼﺎپ ﺷﺪه ای اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺪھﮑﺎر ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪھﯽ ﺧﻮد و ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ آن
را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ آن را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺘﻪ ای از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮﯾﻌﺖ،
ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ(.

دﻧﺒﺎل دارد) ،و ھﺮ ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،رﺑﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب
»اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة«.

ﮐﺘﺎب »ﺻﻠﺢ«
)ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ(

ﮐﺘﺎب »ﺻﻠﺢ« )ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ(
س» :ﺻﻠﺢ« ﯾﺎ »ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در »ﺣﻘﻮق« دﻋﻮا و ﻣﺮاﻓﻌﻪ و ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﻣﺸﺎﺟﺮه
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؛ و دو ﻃﺮف دﻋﻮا ،ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻘﻮق و َﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن
ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،درﮔﯿﺮی و ﺧﺼﻮﻣﺖ از ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف
ﺑﺮﭼﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ» :ﺻﻠﺢ« ﯾﺎ »ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺻﻠﺢ ﻧﯿﺰ
)ھﻤﯿﺸﻪ از ﺧﺼﻮﻣﺖ و درﮔﯿﺮی( ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ.
]و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮی
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﻃﻠﺐ دارد؛ ﺷﺨﺺ دوم ھﻢ ﺑﺪھﮑﺎری ﺧﻮد را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،اﻣﺎ آن ﻣﺒﻠﻎ را
ﺷﺨﺺ
ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﭘﺮھﯿﺰ از اﺧﺘﻼف و ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن
ِ
دوم ،ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻣﺒﻠﻎ ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ََ
و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﻋﻘﺪی ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :ف�
ُّ ۡ َ ۡ
ُج َن َ
اح َعلَ ۡيه َما ٓ أَن يُ ۡصل َِحا بَ ۡي َن ُه َما ُ ۡ ٗ
صلحا ۚ َوٱلصل ُح خ�] ﴾...ٞاﻟﻨﺴﺎء[۱۲۸ :؛ »ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد
ِ
ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺻﻠﺢ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«؛ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای ﮐﻪ ﺣﻼﻟﯽ را ﺣﺮام ﯾﺎ ﺣﺮاﻣﯽ را
ﺣﻼل ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ« .اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی[.
س :اﻗﺴﺎم »ﺻﻠﺢ« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
 -۱ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺮار.
 -۲ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﮑﻮت.
 -۳ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﮑﺎر.
و ھﺮ ﺳﻪ ﺻﻮرت در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺮار ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
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ج :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺮار آن ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﻃﻠﺒﯽ از دﯾﮕﺮی دارد و
او ھﻢ ادﻋﺎی ّ
ﻣﺪﻋﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ،ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
)زﯾﺮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ادﻋﺎی ّ
ﻣﺪﻋﯽ را دروغ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ،او ھﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ(.
س :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﮑﻮت ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﮑﻮت ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دﯾﮕﺮی ﻃﻠﺒﯽ دارد،
و ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻪ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ آن را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺒﻠﻐﯽ
ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
س :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﮑﺎر ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﮑﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺷﺨﺼﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ و ﻃﻠﺒﯽ از دﯾﮕﺮی
ً
دارد و( ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮع را اﺳﺎﺳﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ
دادﮔﺎه و ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد )و از ﺷﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ( در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ
ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺮار ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺮار در دﻋﻮای »ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎل« ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻋﻘﻮد و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد؛ و اﮔﺮ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺮار ،در دﻋﻮای »ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ« ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ،
اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در »اﺟﺎرات« ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد.
س :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﮑﻮت و اﻧﮑﺎر ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ّ
ج :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﮑﻮت و اﻧﮑﺎر ،در ﺣﻖ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ »ﻓﺪﯾﻪ دادن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻮﮔﻨﺪ« و »ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن درﮔﯿﺮی و ﺧﺼﻮﻣﺖ« ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ١؛ و در ﺣﻖ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ
»ﻣﻌﺎوﺿﻪ« ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .٢
 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﮑﻮت و اﻧﮑﺎر در ﺣﻖ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ »ﻣﻌﺎوﺿﻪ«
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺮ وی ادﻋﺎ ﺷﺪهِ ،ﻣﻠﮏ وی
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻋﻮض آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ و ﭼﻮن ﺧﺼﻮﻣﺖ
و اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا ﺑﺮ وی ﻻزم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮای وی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻓﺪﯾﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -٢زﯾﺮا ﻣﺪﻋﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺣﻖ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ در
ّ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻋﻮﺿﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ او ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :ﺣﮑﻢ ﺷﻔﻌﻪ در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
اﻟﻒ( ﻣﺮدی در ﻣﻮرد ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ب( ﻣﺮدی در ﻣﻮردی ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪای ﺻﻠﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ج :در ﻣﻮرد ّاوﻟﯽ ﺷﻔﻌﻪ واﺟﺐ ﻧﻤﯽآﯾﺪ و در ﺧﺎﻧﻪی ّ
دوﻣﯽ ،ﺣﻖ ﺷﻔﻌﻪ وﺟﻮد دارد.
س :اﮔﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻗﺮار ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﯽء ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ،
ﺣﻖ داری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را از ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :آری؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻋﻮض ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎل اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﮑﻮت ﯾﺎ اﻧﮑﺎر ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﺮای
آن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،در اﯾﻦ
ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد
ﻧﺰاع ﻧﯿﺰ ﺣﻖداری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺎﻻ را از ِ
ّ
ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺪﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮﺿﯽ را ﮐﻪ از ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎز ﭘﺲ دھﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ
ﺟﺪﯾﺪ )ﺣﻖدار و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را از آن ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ( وارد ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺷﻮد .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺎﻻ ،ﺻﺎﺣﺐ و ﺣﻖداری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار )از ﺑﺪل ﺻﻠﺢ( ﺑﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎز ﭘﺲ دھﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ )ﺣﻖدار و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﺎﻻ ادﻋﺎی ﻣﻠﮑﯿﺖ و ﺣﻖ ﻧﻤﻮده( در ھﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﭙﺮدازد.
س :ﻣﺮدی ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪای ﺣﻖ دارد؛ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺣﺪود آن را
ّ
ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ادﻋﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ از
ّ
ﻣﺪﻋﯽ اول ﻋﻮﺿﯽ را ﮐﻪ در ﺻﻠﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﭼﯿﺰی از او ﺑﺎزﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .١
س :آﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در دﻋﻮای »اﻣﻮال و داراﯾﯽ«» ،ﻣﻨﺎﻓﻊ«» ،ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺪ و ﺧﻄﺎ« و
»ﺣﺪود« درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺟﺰ در »ﺣﺪود« درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
 -١زﯾﺮا ادﻋﺎی وی در ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﺳﺮای ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻼف وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻖداری ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد و ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ھﻤﻪی ﺧﺎﻧﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻋﻮض ﺻﻠﺢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﯿﺰی
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ از اﯾﻦ رو ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮض ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(.

ﮐﺘﺎب »ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ«
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س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼن زن ،ھﻤﺴﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و آن زن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ
ﺷﺮ ّ
ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ از ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ
ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ )در ﺣﻖ زن( ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ُ
»ﺧﻠﻊ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ زﻧﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﺮد ،ﺷﻮھﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آن ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ )و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ از ﺷﺮ آن زن ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ دادﮔﺎه و
ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد( ،در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎ آن زن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ،ﺑﺮدهی او اﺳﺖ؛ و آن ﺷﺨﺺ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ از
ّ
ﺷﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ درﮔﯿﺮی و ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻧﮑﺸﺪ (،در ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ در ﺣﻖ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »آزاد
ﮐﺮدن ﺑﺮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،وﮐﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﻮد؛ و وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ از
ﻃﺮف او )ﺑﺎ ّ
ﻣﺪﻋﯽ( ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮد؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وﮐﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وﮐﯿﻞ ،ﭘﺮداﺧﺖ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮده ،ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺆﮐﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﮐﻪ وﮐﯿﻞ ﺑﺪان ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮده ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﮕﺮ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮ
آن ﮐﻪ وﮐﯿﻞ آن ِ
وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،از ﻃﺮف ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺪون اﻣﺮ او ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ِ
ج :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،در ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -۱آن ﻓﺮد از ﻃﺮف ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ و ﺑﺪون اﻣﺮ او ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﮐﻨﺪ و آن ﻣﺎل را ﻧﯿﺰ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

 -۲اﮔﺮ )ﺑﺮای ّ
ﻣﺪﻋﯽ( ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺻﺎﳊﺘﮏ ﻋﻠﯽ اﻟﻔﯽ ﻫﺬه او ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺪی ﻫﺬا«؛

»ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ھﺰار )درھﻢ( ﺧﻮد ،ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺑﺮدهام ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻧﻤﻮدم«؛ در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﻮد ّ
ﺗﻌﮫﺪ ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۳و اﮔﺮ )ﺑﺮای ّ
ﻣﺪﻋﯽ( ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار درھﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮدم«؛
ﺳﭙﺲ آن ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ داد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
و در ﻣﻮرد ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﻣﺒﻠﻎ را از ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ او )و ﺑﺪون اﻣﺮ او( ﺑﺎ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۴و اﮔﺮ )ﺑﺮای ّ
ﻣﺪﻋﯽ(  -ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ آن
را ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ دھﺪ  -ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار درھﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﻧﻤﻮدم«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ اﺟﺎزهی »
ﺟﺎﻧﺐ او ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﺪه( ﻣﻮﻗﻮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را اﺟﺎزه
داد ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ آن را اﺟﺎزه
ﻧﺪاد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺮﯾﮏ ،از ﮐﺴﯽ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻮده؛ و ﯾﮑﯽ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ،از ﺣﻖ ﺧﻮد
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺮﯾﮏ دوم ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﯾﮏ وی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪھﮑﺎر
ﺧﻮﯾﺶ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺧﻮد را از او ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺼﻒ ﻟﺒﺎس
را وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﺮﯾﮏ وی ﺿﺎﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم َدﯾﻦ ﺑﺮای او
ﻣﯽﮔﺮدد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ،ﻧﺼﻒ ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ را از ﺑﺪھﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺷﺮﯾﮏ وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او در آن ﭼﻪ وﺻﻮل ﻧﻤﻮده ،ﺳﮫﯿﻢ ﺷﻮد؛ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪهی ﻃﻠﺐﺷﺎن را از ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ:
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺣﺼﻪی ﻃﻠﺒﺶ )ﮐﻪ از ﺑﺪھﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(،
ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ وی درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم دﯾﻦ را ﺑﺮای او
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب »ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ«
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س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی » َﺳﻠﻢ« ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آن دو
ﺷﺮﯾﮏ ،از ﺣﻖ ﺧﻮد )ﮐﻪ در ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد( در ﻣﻘﺎﺑﻞ رأس اﻟﻤﺎل
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی وﻓﺎت ﮐﺮد و از ﭘﺲ ﺧﻮد وارﺛﺎﻧﯽ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ؛ و آن وارﺛﺎن )ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث( ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ و
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او را از ّ
ارﺛﯿﻪ و ﻣﺎﺗﺮک ّﻣﯿﺖ ﺑﯿﺮون ﮐﺮدﻧﺪ؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ از اﯾﻦ رو ﺣﻮاس ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮب ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮش ﻓﺮا ﺑﺪه و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻦ:
 -۱اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﻪ ارﺛﯿﻪ و ﻣﺎﺗﺮک ّﻣﯿﺖ ،داراﯾﯽ ﻣﻠﮑﯽ و زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل
ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و در ّ
ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد.
 -۲و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺛﯿﻪ و ﻣﺎﺗﺮک ّﻣﯿﺖ ،ﻧﻘﺮه ﺑﺎﺷﺪ و وارﺛﺎن ﺑﺪو ﻃﻼ ﺑﺪھﻨﺪ؛ ﯾﺎ ارﺛﯿﻪ
ﻃﻼ ﺑﺎﺷﺪ و وارﺛﺎن ﺑﺪو ﻧﻘﺮه ﺑﺪھﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۳و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺛﯿﻪ و ﻣﺎﺗﺮک ّﻣﯿﺖ ،ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و اﺟﻨﺎس دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ و وارﺛﺎن ﺑﺎ
او در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼ و
ﻧﻘﺮهای ﮐﻪ ﺑﺪو ﻣﯽدھﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ﻧﺼﯿﺐ
او ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺿﺎﻓﻪی آن ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻘﯿﻪی ﺳﮫﻢ او از ارﺛﯿﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
 -۴و اﮔﺮ ارﺛﯿﻪ و ﻣﺎﺗﺮک ّﻣﯿﺖَ ،دﯾﻨﯽ در ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﻮد ،و وارﺛﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ او را از ﺣﻘﯽ ﮐﻪ در آن َدﯾﻦ دارد ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن دﯾﻦ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﺑﺮﺳﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮط ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺻﻠﺢﮐﻨﻨﺪه ُ)ﻣﺼﺎﻟﺢ(
-۵
ﺑﺪھﮑﺎران را از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﻣﻌﺎف ﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از ورﺛﻪ ﭘﯽﮔﯿﺮ ﺳﮫﻢ
ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﺑﺪھﮑﺎران ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺻﻠﺢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،ھﺰار درھﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ )و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی( ﻃﻠﺐ
داﺷﺖ ،و ﺑﺎ او ﺑﺮ ھﺰار درھﻢ ﻣﮫﻠﺖ دار و ّ
ﻣﺆﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ
ِ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ،ﺣﻖ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را
ﻣﮫﻠﺖدار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .١
س :اﮔﺮ ھﺰار درھﻢ ﻧﻘﺪی را ﺑﺎ ﻣﻘﺪاری دﯾﻨﺎر ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد،
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی »ﺻﺮف«
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی َﺻﺮف ﻧﯿﺰ ،ﺗﺄﺟﯿﻞ )در ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﯽ از دو ﭘﻮل( درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ھﺰار درھﻢ ّ
ﻣﺆﺟﻞ ﻃﻠﺐ داﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﺑﺪھﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ
ِ
ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ ﻧﻘﺪی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ھﺰار درھﻢ ﺳﯿﺎه ﻃﻠﺐ داﺷﺖ ،و ﺑﺎ ﺑﺪھﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ
ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٣
ﻓﺎﯾﺪه:
 -١زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی درھﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﺶ  -ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻧﺴﯿﻪ  -درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺑﺎﻻ را
ﺑﻪ »ﺗﺄﺧﲑ و ﻣﻬﻠﺖ« ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.

 -٢زﯾﺮا ﻧﻘﺪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﺴﯿﻪ اﺳﺖ؛ و ﻧﺼﯿﺐ او ﻧﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ )ﯾﻌﻨﯽ وی ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻘﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از او ﮐﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﻋﻮض ﻣﺪت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮام
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(.
 -٣زﯾﺮا ﭘﻮل ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻧﺴﯿﻪ داﺧﻞ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ و ﺳﻔﯿﺪی ،وﺻﻔﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ھﺰار در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﯾﮏ وﺻﻒ اﺿﺎﻓﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﺑﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از ھﺰار ﭘﻮل ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺮ  ۵۰۰ﭘﻮل ﺳﯿﺎه ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ
ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺣﻖ ﻓﺮد ،ھﻢ در اﻧﺪازه و ھﻢ در وﺻﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻼف وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﻧﺪازهی َدﯾﻦ ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﺮ دو ﻧﯿﺰ ﺧﻮب و ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﻣﺜﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ
اﺳﺖ و ﺻﻔﺖ در آن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪا ّرد ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﺾ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮط اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب »ﺻﻠﺢ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ«
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ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮ آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﻘﺪ »ﻣﺪاﯾﻨﻪ«  ١ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
»ﻣﻌﺎوﺿﻪ« ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ٢؛ و ﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی آن را ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮدی
دﯾﮕﺮ ھﺰار درھﻢ ﺳﺮه و ﺧﺎﻟﺺ ﻃﻠﺐ دارد ،و ﺑﺎ ﺑﺪھﮑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ای درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻖ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و او را از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

» -١ﻣﺪاﻳﻨﻪ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮض و وام) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
 -٢زﯾﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺑﺎ و ﺳﻮد وﺟﻮد دارد.

ﮐﺘﺎب »ﻫﺒﻪ«
)ﺑﺨﺸﺶ و ﻫﺪﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب »ﻫﺒﻪ«
)ﺑﺨﺸﺶ و ﻫﺪﯾﻪ(
س» :ھﺒﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ھﺒﻪ« )ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ھﺎء و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺎء( ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن )در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت
ّ
ﻣﺎل
ﺧﻮﯾﺶ( ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺪون ﻋﻮض ﺑﻪ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ درآورد) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺸﺶ ِ
ﺣﻼل ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ و رﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی »ھﺒﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﭘﻮل ،ﻣﻘﺪاری ﻟﺒﺎس ،ﻣﻨﺰل ،زﻣﯿﻦ و ...ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون ﻋﻮض و ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺪھﺪ.
و ھﺒﻪ و ﺑﺨﺸﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺪﯾﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ھﺮ
دوی آنھﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؛ و در ﻣﻮرد آنھﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :لَن َ� َنالُوا ْ ۡٱل َّ
� َح َّ ٰ
�
ِ
ُ ُ ْ
ُ َ
تنفِقوا م َِّما � ُِّبون] ﴾...آل ﻋﻤﺮان[۹۲ :؛ »ﺑﻪ اوج ﻧﯿﮑﯽ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از
َ ۡ َ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽدارﯾﺪ اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﻨﯿﺪ« .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َءا� ٱل َمال
ۡ
� َو ۡ َ
َ َٰ
� ُح ّبِهِۦ َذوِي ٱل ُق ۡر َ ٰ
ٱ� َ�ٰ َ ٰ
�] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة[۱۷۷ :؛ »ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺆﻣﻨﺎن آن اﺳﺖ
ﮐﻪ از داراﯾﯽ ﺧﻮد ھﺮ ﭼﻨﺪ آن را دوﺳﺖ ﻣﯽدارد ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
ّ
و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻳﺎ �ﺴﺎء اﻟـﻤﺴﻠﻤﺎت! ﻻ ﺤﺗﻘﺮن
ٌ
ﺟﺎرة ﺠﻟﺎرﺗﻬﺎ ولﻮ ِﻓﺮﺳﻦ ﺷﺎ ٍة«؛ »ای زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن! ھﯿﭻ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ای ھﻤﺴﺎﯾﻪاش را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﻢ اھﻤﯿﺘﯽ ھﺒﻪاش ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ھﺪﯾﻪاش ﺳﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ُ
و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :لﻮ ُد ُ
ذراع او ﻛ ٍ
ٍ
ﺮاع
ﻋﻴﺖ اﻰﻟ
ُ
ُ
ُ
ﻻﺟﺒﺖ  ،ولﻮ اُﻫﺪی ّ
ﻟﻘﺒﻠﺖ«؛ »اﮔﺮ ﺑﺮای ذراع ﯾﺎ ﭘﺎﭼﻪی ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی دﻋﻮت
اﻰﻟ ذراع او ﻛﺮاع

ﺷﻮم ،اﺟﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ و اﮔﺮ ذراع ﯾﺎ ﭘﺎﭼﻪای ﺑﻪ ﻣﻦ ھﺪﯾﻪ ﺷﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﻢ« .ﺑﺨﺎری.
ّ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻬﺎدوا ﺤﺗﺎﺑّﻮا«؛ »ﺑﻪ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ھﺪﯾﻪ ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﺗﺮﻣﺬی.

ﮐﺘﺎب »ﻫﺒﻪ« )ﺑﺨﺸﺶ و ﻫﺪﯾﻪ(
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و از ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﺎﻛن رﺳﻮل اﷲ ج ﻳﻘﺒﻞ اﻬﻟﺪﻳﺔ و ُ� ُ
ثﻴﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ«؛

»ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ھﺪﯾﻪ را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﭘﺎداش ﻣﯽداد« .ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮداود و
ﺗﺮﻣﺬی(.
س :ارﮐﺎن »ھﺒﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ارﮐﺎن ھﺒﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از» :اﯾﺠﺎب« و »ﻗﺒﻮل«) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ارﮐﺎن ھﺒﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از:
اﻟﻒ( ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ درﺧﻮاﺳﺖﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺨﺸﯿﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ.
ب( ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻼم ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻣﯽﭘﺬﯾﺮم«؛
»ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ« ،ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺑﺨﺸﺶدھﻨﺪه ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﮐﻼم ﯾﺎ
ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ از آن ادﻋﺎﯾﺶ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﮑﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ورﺛﻪی
ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد(.
س :آﯾﺎ ﭘﺲ از »اﯾﺠﺎب و ﻗﺒﻮل« )از ﻃﺮف ﺑﺨﺸﺶﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه( ،ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ھﺒﻪ و ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﺶ ،ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺑﺮای اﺗﻤﺎم ھﺒﻪ ،ﻗﺒﺾ و درﯾﺎﻓﺖ آن ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﺪه ،ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺑﺨﺸﺶﮐﻨﻨﺪه ھﺒﻪ را در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺒﺾ ﮐﺮد ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ آن را
ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺑﺨﺸﺶﮐﻨﻨﺪه ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺒﻪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺶﮐﻨﻨﺪه اﺟﺎزهی ﻗﺒﺾ آن را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺪه ﺑﺪھﺪ.
س :ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭼﻪ اﻟﻔﺎﻇﯽ» ،ھﺒﻪ« از ﻃﺮف ﺑﺨﺸﺶﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ُ
ُ
ج» :ھﺒﻪ« ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد» :وھﺒﺖ« ]ھﺪﯾﻪ دادم[؛ »ﻧﺤﻠﺖ« ]ﺑﺨﺸﯿﺪم[؛
ُ
»اﻋﻄﯿﺖ« ]اﻋﻄﺎ ﮐﺮدم ،ﭘﯿﺸﮑﺶ ﻧﻤﻮدم[؛ »اﯾﻦ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺗﻮ دادم«؛ »اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﺮای ﺗﻮ
١
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ«؛ و »اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﺪم« ؛ »ﺗﻮ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺳﻮار
ﻧﻤﻮدم« ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺪﻓﺶ از اﯾﻦ ﺳﻮاری» ،ھﺒﻪ« ﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ :اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻮ دادم؛ و ھﺮ ﮔﺎه وﻓﺎت ﻧﻤﻮدی و
ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪی ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .و ھﺮ ﮔﺎه آن ﻓﺮد ﺑﻤﯿﺮد ،ﺟﻨﺲ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﺪه ﺑﻪ وارﺛﺶ ﻣﯽرﺳﺪ؛ و ﺷﺮط ھﺒﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ دوﺑﺎره ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

١٩٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮد،
ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺒﻪ ﮐﺮدن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ھﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ،از دﯾﮕﺮ اﺟﺰاﯾﺶ ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ھﺒﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮک درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ھﺒﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺮده،
ﺣﻤﺎم و آﺳﯿﺎب.
س :اﮔﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮک را ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ( ھﺒﻪ ﮐﺮد،
آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ھﺒﻪ ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎل ﻣﺸﺘﺮک را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد و ھﻤﺎن
ج :ﭼﻨﯿﻦ ھﺒﻪ و ﺑﺨﺸﺸﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ِ
ﻗﺴﻤﺖ ھﺒﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ھﺒﻪ درﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی آرد را ﮐﻪ ھﻨﻮز ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ،و روﻏﻦ را ﮐﻪ ھﻨﻮز در ﮐﻨﺠﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ھﺒﻪ ﮐﺮد ،ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ھﺒﻪ و ﺑﺨﺸﺸﯽ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﮔﻨﺪم را آرد ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺷﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ
ھﺒﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ھﺒﻪ ای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺒﻪ ﻗﺮاردادی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﮔﺮدد.
س :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﺒﻪ ﺑﺎ »ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن ھﺪﯾﻪ« ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﮔﺎھﯽ
اوﻗﺎت اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺶ از ھﺒﻪ ﮐﺮدن در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او
ھﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ »ﻗﺒﺾ ھﺒﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻗﺒﺾ ﭘﯿﺸﯿﻦ اﮐﺘﻔﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﻋﻘﺪ ھﺒﻪ ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﮔﺮدد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺒﺾ و درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت
ﻧﮕﯿﺮد؛ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﭼﯿﺰی را
ﺑﺒﺨﺸﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ھﻤﺎن ھﺒﻪ )ﺑﺪون ﻗﺒﺾ ﮐﺮدن( ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﭼﯿﺰ
ِ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در ﻗﺒﺾ آن ھﺒﻪ ،ﭘﺪرش ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب »ﻫﺒﻪ« )ﺑﺨﺸﺶ و ﻫﺪﯾﻪ(

١٩٥

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ھﺒﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر آن ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ،ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه را ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ ،ھﺒﻪ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﭘﺪرّ ،
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﭘﺪر اﯾﻦ ﺑﭽﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﮫﺪهدار ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻧﮕﮫﺪاری آن ﺑﭽﻪ ﺑﻮد و ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه را ﻗﺒﺾ
ﮐﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ و ھﺒﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ای ﺑﯽﭘﺪر ]ﯾﺘﯿﻢ[ ،ﭼﯿﺰی ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،و ﻣﺎدرش آن ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪه
ﺷﺪه را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ھﺒﻪ ای درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﭽﻪی ﺑﯽﭘﺪر و ﻣﺎدر ،در آﻏﻮش ﻓﺮدی
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ و آن ﻓﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻋﮫﺪهدار ﺗ ّ
ﺮﺑﯿﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری او ﺑﻮد و ﭼﯿﺰی ﺑﺪان
ﺑﭽﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ و آن ﻓﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ آن را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﺧﻮد ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻗﺒﺾ ھﺒﻪ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،آﯾﺎ ھﺒﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ّ
ﺳﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﺗﺸﺨﯿﺺ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و ھﺒﻪ را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮد ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺒﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ّ
ﺳﻦ ﺗﻤﯿﯿﺰ و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد) ،ﻣﻄﺎﺑﻖ آن
ﭼﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ (،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ وی ،ھﺒﻪ را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای دو
ﻧﻔﺮ ھﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  : /اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻨﯿﻦ ھﺒﻪ ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ای را ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ ھﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﭼﻨﯿﻦ ھﺒﻪ ای درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ھﺒﻪ در ھﺮ دو ﺻﻮرت،
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ دادن ﻋﻮض در ھﺒﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ج» :ھﺒﻪ« ﺑﻪ ﺷﺮط دادن ﻋﻮض درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدن
ھﺮ دو ﻋﻮض ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه دو ﻃﺮف ،دو ﻋﻮض را ّرد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدﻧﺪ،
ﻗﺮارداد ھﺒﻪ درﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،و اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﮑﻢ »داد و ﺳﺘﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ھﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺮ دو ﻋﻮض را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﺧﯿﺎر ﻋﯿﺐ« و »ﺧﯿﺎر رؤﯾﺖ« ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،و در ھﺮ دو ﻋﻮض ،ﺷﻔﻌﻪ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.

١٩٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺟﻨﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﮐﻨﯿﺰ را )ﺑﺮای
ﺧﻮد( ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت »ھﺒﻪ« ﺻﺤﯿﺢ ،و »اﺳﺘﺜﻨﺎ« ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪن و ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺒﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺒﻪاش را
ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد؛ و در ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺒﻪاش را از ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد؛ و آن
ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺪﯾﻪ ،ﻋﻮﺿﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﭼﯿﺰی را در ﺷﯽء ھﺒﻪ ﺷﺪه اﻓﺰوده ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺟﺰء َ
ﻻﯾﻨﻔﮏ و ﺟﺪاﻧﺎﺷﺪﻧﯽ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﯾﮑﯽ از ھﺒﻪﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪو ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
• ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ و ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺪو ھﺒﻪ ﺷﺪه ،ﺧﺎرج ﮔﺮدد.
و رﺟﻮع در ھﺒﻪ ،ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش
ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪن و ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺒﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﮑﺮوه )ﻣﮑﺮوه ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻰﻓ ﻫﺒﺘﻪ ﺎﻛلﻠﻜﺐ ﻳﻌﻮد ﻰﻓ ﻗﻴﺌﻪ ،ﻟیﺲ ﻨﻟﺎ ﻣﺜﻞ الﺴﻮء« ١؛ »آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ھﺒﻪاش
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ﺧﻮد را ﻣﯽﺧﻮرد؛ و ذﮐﺮ

ﮐﺮدن ﻣﺜﺎل زﺷﺖ ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
]و از زﯾﺪ ﺑﻦ اﺳﻠﻢ از ﭘﺪرش رواﯾﺖ اﺳﺖ :از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ:
اﺳﺒﯽ را در راه ﺧﺪا ﺑﺨﺸﯿﺪم .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺳﺐ را ﺑﺪو داده ﺑﻮدم ،از آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮاﻇﺒﺖ
ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ اﺳﺒﻢ را از او ﺑﺨﺮم ،ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ او ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺳﺐ را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ارزان ﺑﻔﺮوﺷﺪ .درﺑﺎرهی ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺐ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺆال ﮐﺮدم .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ�ﺸﺮﺘه وان اﻋﻄﺎ ﻛﻪ ﺑﺪرﻫﻢ واﺣﺪ ،ﻓﺎن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻰﻓ ﺻﺪﻗﺘﻪ ﺎﻛلﻠﻜﺐ ﻳﻌﻮد ﻰﻓ ﻗﻴﺌﻪ«؛
»آن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﮑﻦ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ درھﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺻﺪﻗﻪاش
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاﻏﺶ را ﻣﯽﺧﻮرد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[

 -١ﺑﺨﺎری.

ﮐﺘﺎب »ﻫﺒﻪ« )ﺑﺨﺸﺶ و ﻫﺪﯾﻪ(
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س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺿﻮع »ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪن و ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺒﻪ« را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ّ
ﻣﻘﯿﺪ
ﻧﻤﻮدﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﺸﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ھﺒﻪاش را از آنھﺎ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد؟
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ِ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺒﻪاش را از آنھﺎ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زن و ﺷﻮھﺮ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
س :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺒﻪ ،ﻋﻮﺿﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮد
ھﺒﻪدھﻨﺪه ﺑﺪھﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺒﻪدھﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺒﻪاش را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم »ﻋﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺒﻪ« ﻣﯽﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺻﻮرت ﻋﻮﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد
ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﻓﺮد ھﺒﻪدھﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را در ﻋﻮض ھﺒﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮ«؛ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺟﺎی ھﺒﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮ«؛ ﯾﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺒﻪی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﮕﯿﺮ«؛ ﭘﺲ ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮد ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﻋﻮض را ﺑﻪ ﻓﺮد ھﺒﻪدھﻨﺪه ﺑﺪھﺪ ،و ھﺒﻪدھﻨﺪه ﻧﯿﺰ
آن را ﻗﺒﺾ ﺑﮑﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت »رﺟﻮع در ھﺒﻪ« ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ای از ﻃﺮف ﻓﺮد ھﺒﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ،ﻋﻮﺿﯽ را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
ھﺒﻪدھﻨﺪه  -از روی اﺣﺴﺎن و ﺑﺨﺸﺶ  -ﺑﺪھﺪ و ﺷﺨﺺ ھﺒﻪدھﻨﺪه آن ﻋﻮض را ﻗﺒﺾ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺣﻖ رﺟﻮع وی در ھﺒﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺪﯾﻪ ،ﻋﻮﺿﯽ را ﺑﻪ ھﺒﻪدھﻨﺪه داد؛ ﺳﭙﺲ در
ﻧﯿﻤﯽ از ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺣﻘﺪاری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و در آن ادﻋﺎی ﺣﻖ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻮض )ھﺒﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را از ھﺒﻪدھﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺼﻒ ﻋﻮض را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ھﺒﻪدھﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﯿﻤﯽ از ﻋﻮض ،ﺣﻘﺪاری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و در آن ادﻋﺎی ﺣﻖ ﻧﻤﻮد ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ھﺒﻪدھﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را از ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ھﺒﻪدھﻨﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را از ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﻣﮕﺮ آن
ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻋﻮض را ﺑﻪ ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﺒﻪ را
ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ »رﺟﻮع در ھﺒﻪ« ،ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﺷﺮاﺋﻄﯽ ھﻢ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :در ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺟﻮع در ھﺒﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻣﺮ
در ّ
ﺻﺤﺖ »رﺟﻮع در ھﺒﻪ« ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -۱رﺿﺎﯾﺖ ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه و ھﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه.
 -۲ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ .١
س :اﮔﺮ ﭼﯿﺰ ھﺒﻪ ﺷﺪه ،ﺿﺎﯾﻊ و ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای آن ﺣﻘﺪاری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و در
آن ادﻋﺎی ﺣﻖ ﻧﻤﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮد ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﺿﺎﻣﻦ آن ھﺒﻪی ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻘﺪار
ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺗﺎوان و ﻏﺮاﻣﺘﺶ را ﺑﺪو ﭘﺮداﺧﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻓﺮد ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺣﻘﺪار ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻓﺮد ھﺒﻪدھﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺑﺮای وﺻﻮل ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ج :ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای وﺻﻮل ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﺪار ھﺒﻪی ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮد ھﺒﻪدھﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﺼﺮف ﺧﻮد درآورد ،آﯾﺎ در ﺣﻖّ
س :ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ،ﻣﺎل ﺻﺪﻗﻪ را در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ و ّ
وی ،ﻗﺒﺾ ﺻﺪﻗﻪ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺻﺪﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎن ھﺒﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺪون ﻗﺒﺾ ﺻﺪﻗﻪ ،ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛
)ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ( ﺻﺪﻗﻪی ﭼﯿﺰھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﯾﮏ ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ دو ﻓﻘﯿﺮ ﺻﺪﻗﻪ داد ،آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪای درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺪﻗﻪ ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺪﻗﻪ )از ﺷﺨﺺ ﻓﻘﯿﺮ( درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ ،ﺻﺪﻗﻪ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد ،ﺑﺮای ﺻﺪﻗﻪدھﻨﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ آن
را از او ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد.

س :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ُ » ، /ﻋﻤﺮی«
)ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ( و » ُرﻗﺒﯽ« )ﺑﺨﺸﺶ ﭘﺲ از ﻣﺮگ( ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارﻧﺪ؟
ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ
جُ » :ﻋﻤﺮی« ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ٢؛ و » ُﻋﻤﺮی« ﺑﺮای
ِ
از ﻣﺮگ او ﻓﺮزﻧﺪان و وارﺛﺎﻧﺶ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﭼﯿﺰ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮑﻨﻨﺪ؛ و
ِ

ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻓﺮد ھﺒﻪﮔﯿﺮﻧﺪه در ﭼﯿﺰ ھﺒﻪ ﺷﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ّ
 -١زﯾﺮا ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ﺟﺰ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﯾﺎ
ﺑﻪ ﻗﻀﺎء و ﻓﯿﺼﻠﻪی ﻗﺎﺿﯽ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود.
» -٢ﻋﹸﻤﺮی« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﻨﺰل ﺧﻮﯾﺶ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت

ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ ،وﻓﺎت ﮐﺮد ،ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد؛
اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ و ﭼﻮن آن
ِ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮط آن )ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت وی ،ﺧﺎﻧﻪ

ﮐﺘﺎب »ﻫﺒﻪ« )ﺑﺨﺸﺶ و ﻫﺪﯾﻪ(
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از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ُ » ، /رﻗﺒﯽ« ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ١؛ وﻟﯽ اﻣﺎم

اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ »رﻗﺒﯽ« ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] ٢ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎلُ » ،ﻋﻤﺮی« -
ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ : -آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺰل ،زﻣﯿﻦ ﯾﺎ درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮهی ﺧﻮد را
ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ھﺪﯾﻪ ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ِ
درﺣﺎل ﺣﯿﺎت اﺳﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ُﻋﻤﺮی و ﺑﺨﺸﺶ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺮ س
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد ...» :ھﺮ ﮔﺎه ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ای ﺑﺮای ﺗﻮ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ او

ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺣﻘﯽ در آن ﻧﺪارﻧﺪ« .ﻣﺴﻠﻢ.
و » ُرﻗﺒﯽ«  -ﺑﺨﺸﺶ ﭘﺲ از ﻣﺮگ  -آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﻦ
ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻣﺮدم ﺧﺎﻧﻪ ام از آن ﺗﻮ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﻓﻮت ﮐﺮدی ﺧﺎﻧﻪات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪا ج » ُرﻗﺒﯽ« ﮐﺮاھﺖ دارد .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺮای
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ھﺪﯾﻪ ﻣﺮدم ،اﻧﺘﻈﺎر ﻧﮑﺸﯿﺪ واﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا اﻣﻮال آنھﺎ ﺣﻖ وارﺛﺎن

اﺳﺖ« .اﺣﻤﺪ و اﺑﻮداود

ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ  -ﺑﺨﺸﻨﺪه  -ﺑﺮﮔﺮدد( ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوط ﻓﺎﺳﺪ،
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ھﺪاﯾﻪ(
ُ ١
آن ﺗﻮ و
 »رﻗﺒﯽ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻣﺮدم ،ﺧﺎﻧﻪام از ِﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﻓﻮت ﮐﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٢زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺎﻧﻪام ﺑﺮای ﺗﻮ اﺳﺖ«؛ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺶ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﻠﯿﮏ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ ﮐﻪ
آن ﺗﻮ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺶ از ﻣﻦ ﻓﻮت ﮐﺮدی ،ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ ﻣﺮدم ،ﺧﺎﻧﻪام از ِ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻦ اﺳﺖ« ،ﺷﺮط ﻓﺎﺳﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ »ﻋﻤﺮی« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و دﻟﯿﻞ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ در ﺟﻮاز »ﻋﻤﺮی« و ّرد »رﻗﺒﯽ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ُﻋﻤﺮی را اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و ُرﻗﺒﯽ را
ّرد ﮐﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا در ﻧﺰد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی
»رﻗﺒﯽ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ وﻓﺎت ﮐﺮدم ،آن ھﺒﻪ از آن ﺗﻮ اﺳﺖ؛ و »رﻗﺒﯽ« از ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ُرﻗﺒﯽ ھﺮ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻈﺮاﻧﺪ ﺗﺎ دﯾﮕﺮی ﺑﻤﯿﺮد و ھﺒﻪ ﺑﺪو ﺑﺮﺳﺪ؛ و ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ
ّ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ُرﻗﺒﯽ در ﻧﺰد
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ »ﻋﺎرﯾﺖ«
ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا رﻗﺒﯽ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻧﺘﻔﺎع و ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮگ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ را ﮐﺸﯿﺪن ،ﺑﺎ روح ﺑﺮادری و دﯾﻨﯽ و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﺳﺖ ،و ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﻮﺳﻪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﮐﺸﺘﻦ او وادار ﮐﻨﺪ(.

ﮐﺘﺎب »ﻏﺼﺐ«

ّ
)ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺎروا و ﺳﺘﻢ ﮐﺎراﻧﻪ
ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﺮدم(

ﮐﺘﺎب »ﻏﺼﺐ«

ّ
)ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺎروا و ﺳﺘﻢ ﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﺮدم(
س» :ﻏﺼﺐ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻏﺼﺐ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎروا و ﺳﺘﻢ ﮐﺎراﻧﻪ و ﺑﺪون
اﺟﺎزهی ﻣﺎﻟﮏ ،ﺑﺮ اﻣﻮال ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﮔﺮانﺑﮫﺎ و ﻣﺤﺘﺮم و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل،
ّ
ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ] .و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ» ،ﻏﺼﺐ«
ﯾﻌﻨﯽ :ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ .و ﻏﺼﺐ ،ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻇﻠﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽھﺎﯾﯽ را در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﯽ دارد؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َۡ َ
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ٰ ً َ َّ َ ۡ َ ُ َّ ٰ ُ َ َّ َ ّ ُ
ون إِ� َما يُؤخ ُِره ۡم ِ�َ ۡو ٖ� �شخ ُص �ِيهِ
﴿و� �س� ٱ� �فِ� �ما �عمل ٱل�ل ِم ۚ
ۡ َ َ ۡ َ ُّ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ٓٞ
َ ۡ
ۡ َۡ َ
ُۡ
�د�هم هواء﴾٤٣
� ُمقن ِِ� ُر ُءو ِس ِهم � يرتد إِ� ِهم طر�همۖ وأ ِٔ
ٱ�ب�ٰ ُر ٤٢مه ِطعِ
]إﺑﺮاھﯿﻢ[۴۳-۴۲ :؛
»ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﺧﺪا از ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯽﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،آﻧﺎن
را ﺑﻪ روزی ﺣﻮاﻟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢھﺎ در آن ﺑﺎز ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ )ﺳﺘﻤﮕﺮان( ﺳﺮھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﮏ راﺳﺖ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دﻟﮫﺎﯾﺸﺎن ﺗﮫﯽ

ﻣﯽﮔﺮدد«.
ۡ
َ
َ
َۡ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
َ ُ
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و� تأ�ل ٓوا أ ۡم َ�ٰل�م بَ ۡي َن�م ب ِٱل�ٰ ِط ِل] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة[۱۸۸ :؛
»و اﻣﻮال ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺨﻮرﯾﺪ«.
ّ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺧﻄﺒﻪی ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻓﺮﻣﻮد» :ان دﻣﺎء�ﻢ وامﻮاﻟ�ﻢ واﻋﺮاﺿ�ﻢ
ﺣﺮام ﻋﻠﻴ�ﻢ ،ﻛﺤﺮﻣﺔ ﻳﻮﻣ�ﻢ ﻫﺬا ،ﻰﻓ ﺷﻬﺮ�ﻢ ﻫﺬا ﻰﻓ ﺑ��ﻢ ﻫﺬا« ]اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[؛ »ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﺧﻮنھﺎ ،اﻣﻮال و ﻧﻮاﻣﯿﺲﺗﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪﺣﺮام ﺑﻮدن اﯾﻦ روز ،در اﯾﻦ ﻣﺎه و

در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺘﺎن«.
از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد ...» :وﻻ �ﺮﺴق ﺣ� �ﺮﺴق وﻫﻮ
ُ
مﺆﻣﻦ ،وﻻ ﻳنﺘﻬﺐ ﻧﻬﺒﺔ ﻳﺮﻓﻊ اﻨﻟﺎس اﻴﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﺼﺎر ﻫﻢ ﺣ� ﻳنﺘﻬﺒﻬﺎ وﻫﻮ مﺆﻣﻦ« ]ﺑﺨﺎری

ّ
ﮐﺘﺎب »ﻏﻀﺐ« )ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺎروا و ﺳﺘﻢﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم(
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و ﻣﺴﻠﻢ[؛ » ...و دزد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دزدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﻏﺎرﺗﮕﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻏﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺮدم

ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارﻧﺪ«[.
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻣﺎﻟﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ آن ِ
ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺼﺐ ،اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ
ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ )و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ روز آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﭙﺮدازد(؛ و اﮔﺮ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ،ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ او را زﻧﺪاﻧﯽ
ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ِ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ،واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﻧﺸﺪه ،ﻏﺎﺻﺐ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ ﺗﮑﻠﯿﻒ ِ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه
را در زﻧﺪان ﻧﮕﻪ دارد) .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮدﮐﻪ اﮔﺮ ِ
در ﻧﺰد ﻏﺎﺻﺐ ﻣﯽﺑﻮد ،آن را ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺎ آن زﻣﺎن او را زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ( .و
اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺮﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻏﺎﺻﺐ را وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
» ِ
ﺑﺪل« ِ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه« ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺪل ِ
سِ » :
ج :اﮔﺮ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ھﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﮫﯽ وﺟﻮد
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه در ﻧﺰد وی ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮ
دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮔﻨﺪم و ﻏﯿﺮه .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ِ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺿﺎﻣﻦ ﮔﺮدد؛ و
وی ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ِ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺷﯿﺎی ﺷﻤﺎرﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ِ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ وی
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ِ
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ﯾﺎ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ،در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ِ
س :آﯾﺎ در ﺿﻤﺎﻧﺖ ِ
دﯾﮕﺮان او را ﺗﻠﻒ ﮔﺮداﻧﻨﺪ ،ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﻀﯿﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و در ھﺮ ﺻﻮرت ﺑﺮ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ھﻼک
ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺿﻤﺎﻧﺖ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﻮاه ِ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻏﺎﺻﺐ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
س :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را از دﯾﮕﺮی ﻏﺼﺐ ﮐﻨﺪ و آن را ﻣﻌﯿﻮب و ﻧﺎﻗﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ در ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه در ﻧﺰد ﻏﺎﺻﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در آن
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد) .از اﯾﻦ رو
ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻘﺼﺎن ِ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی را از دﯾﮕﺮی ﻏﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن را ﻣﻌﯿﻮب و ﻧﺎﻗﺺ ﮐﻨﺪ ،ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ
ارزش و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از آنھﺎ را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺮﯾﺪاری و
ﺟﻨﺲ ﻣﻌﯿﻮب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪی ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻋﯿﻦ آن را ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ از ارزش آن ﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ(.
ﻓﻌﻞ ﻏﺼﺐ
س :اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮد؛ و در ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ِ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ؛ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات )ﭼﻨﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ( ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﻧﮫﺎده
اﺳﻢ آن ِ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺮدﯾﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ آن را ذﺑﺢ و ﮔﻮﺷﺖ
آن را ﺑﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﮔﻨﺪﻣﯽ را ﻏﺼﺐ و آن را آرد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ آھﻨﯽ را ﻏﺼﺐ و آن
را ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ؛ و ﯾﺎ ﻓﻠﺰی را ﻏﺼﺐ و آن را ﻇﺮف درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎّ ،
ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻟﮏ از ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻓﺮد
ﻣﻠﮑﯿﺖ
ِ
ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺮ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﻣﺎﻟﮏ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ از ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﮫﺮهﺑﺮداری و اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮد و آن را ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ آردی را
ﻏﺼﺐ و آن را ﺑﺎ روﻏﻦ درآﻣﯿﺨﺖ و ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  -در
ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
ﭘﺮداﺧﺖ
ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺻﻮرت اول  -ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه را وادار ﺑﻪ
ِ
ِ
ِ
ﻗﯿﻤﺖ ِ
ﻗﯿﻤﺖ آرد ،ﺿﺎﻣﻦ ﮔﺮداﻧﺪ و
ﭘﺮداﺧﺖ
ﺿﻤﺎﻧﺖ
 در ﺻﻮرت دوم  -ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪِ
ِ
ِ
ﻟﺒﺎس و آرد را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﯿﻦ آن ﻟﺒﺎس
رﻧﮓ داده ﺷﺪه و آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻧﮓ ﻟﺒﺎس و
روﻏﻨﯽ ﮐﻪ در آرد ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ،از ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻨﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮد و در آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را ﺳﺎﺧﺖ ،ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺑﺮ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﯿﻤﺖ آن ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.

ّ
ﮐﺘﺎب »ﻏﻀﺐ« )ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺎروا و ﺳﺘﻢﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم(
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س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮد و آن را از ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻟﮏ آن ،ﻣﺨﻔﯽ و ﭘﻨﮫﺎن داﺷﺖ،
ﻗﯿﻤﺖ
و ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺿﺎﻣﻦ ﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد
ِ
ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺎﻟﮏ آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ِ
در ﻣﯿﺎن آن دو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺎﻟﮏ ،اﺧﺘﻼف
ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮد ،دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک و ﺷﺎھﺪی ﺑﯿﺎورد؛ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ دﻟﯿﻞ و ﺷﺎھﺪی آورد ،در آن ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﺎﻣﻦ
ِ
ِ
ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﺿﻤﺎﻧﺖ ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﺟﻨﺲ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دﻟﯿﻞ و ﺷﺎھﺪی ﮐﻪ
س :اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺨﻦ
ِ
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ آورده؛ ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﺑﺎز زدن ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه از ﺳﻮﮔﻨﺪ؛ و ﯾﺎ
ﺟﻨﺲ ﮔﻢ ﺷﺪه )و
ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺳﺨﻦ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻏﺎﺻﺐ ،ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ
ِ
ِ
ِ
ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﻏﺼﺐ ﺷﺪه( ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ
ِ
اﻓﺰون ﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﺻﺐ آن را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻗﯿﻤﺖ را از ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﯿﺮد؟
ِ
ج :اﮔﺮ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺨﻦ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮدش ،ﺿﺎﻣﻦ آن ﺟﻨﺲ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد،
در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺨﺴﺖ ﻋﻤﻞ
ﮐﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه را از ﻏﺎﺻﺐ ﺑﮕﯿﺮد و ﻋﻮض آن را ﺑﺪو
ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻨﺲ ،ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دﻟﯿﻞ و
ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه  -ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺳﺨﻦ
ِ
ﺷﺎھﺪی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ آورده ،و ﯾﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺮﺑﺎز زدن ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه از
ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ ھﯿﭻ
ﺳﻮﮔﻨﺪ  -ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ
ِ
آن ﻏﺎﺻﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎری ﻧﺪارد و ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه از ِ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻏﺼﺐ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﭘﺮداﺧﺖ و آنھﺎ را ﺑﻪ درھﻢ و دﯾﻨﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد،
و ﯾﺎ از آنھﺎ ﻇﺮوف ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮه ای ﺳﺎﺧﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ از آنھﺎ
زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ از آنھﺎ زاﺋﻞ
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ در ھﺮ ﺻﻮرت ،ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ .١
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺪون اﻣﺮ او ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻟﮏ
آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ذﺑﺢﮐﻨﻨﺪه را ﺿﺎﻣﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه را ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ را ﭘﺎره ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎرﮔﯽ ﻟﺒﺎس ،اﻧﺪک و ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن آن ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭘﺎرﮔﯽ
ﻟﺒﺎس ،زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ذرﯾﻌﻪی ﭘﺎرﮔﯽ آن از ﺑﯿﻦ
ﻣﺎﻟﮏ ﻟﺒﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وی را ﺿﺎﻣﻦ ھﻤﻪی ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
ﻣﯽرود؛ از اﯾﻦ رو ِ
ِ
س :ﺷﻤﺎ در ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻏﺼﺐ« ،آن را ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻮد و ﺷﺮوط ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻏﺼﺐ
ﺷﺪه» ،ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﮔﺮانﺑﮫﺎ ،ﻣﺤﺘﺮم و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،و ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ واﻧﺘﻘﺎل« ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪهی اﯾﻦ ﻗﯿﻮد و ﺷﺮوط ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ،در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ج :ﻓﺎﯾﺪهی اﯾﻦ ﻗﯿﻮد و ﺷﺮوط در ِ
 -۱اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮی را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ
آن ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺷﺮاب و ﺧﻮک از اﺟﻨﺎس ﻗﯿﻤﺘﯽ،
ﻣﺤﺘﺮم و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ،ﺷﺮاب ﯾﺎ ﺧﻮک ﻓﺮد
ّ
ذﻣﯽای را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ آن ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا از دﯾﺪﮔﺎه زﻧﮫﺎرﯾﺎن
و ّ
ذﻣﯿﺎن ،ﺷﺮاب و ﺧﻮک دارای ﻗﯿﻤﺖ و ارزش ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /اﮔﺮ
-۲
ﻓﺮدی ،زﻣﯿﻨﯽ را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت در زﻣﯿﻦ ،ﻗﻀﯿﻪی »ﻏﺼﺐ« ﺗﺤﻘﻖ
 -١اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺮه ای ﮐﻪ ﻏﺼﺐ
ﮐﺮده و در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ درآورده ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﭙﺮدازد؛ زﯾﺮا در آن ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻣﮫﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ
)ھﻤﺎﻧﻨﺪ درھﻢ و ﻇﺮوف ﻧﻘﺮهای( ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ رﯾﺨﺘﮕﺮی و
ﻗﺎﻟﺐ رﯾﺰی ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه ﭘﺮداﺧﺖ وﻟﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ درھﻢ و دﯾﻨﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ را ﻻﯾﻪ ﻻﯾﻪ
ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ھﺮ ﺳﻪ اﻣﺎمّ ،
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ از آن زاﺋﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﳉﻮﻫﺮة
اﻟﻨﲑة«(

ّ
ﮐﺘﺎب »ﻏﻀﺐ« )ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺎروا و ﺳﺘﻢﮐﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم(
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ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﯿﻦ از زﻣﺮهی اﻣﻮال ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ اﺧﺘﻼف وﻗﺘﯽ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮدی زﻣﯿﻨﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﺪ و آن
زﻣﯿﻦ در دﺳﺖ ﺧﻮدش ھﻼک ﮔﺮدد ١؛ در آن ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه  -از
دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  - /ﺿﺎﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ آن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /ﻗﻀﯿﻪی »ﻏﺼﺐ« در زﻣﯿﻦ
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه زﻣﯿﻨﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدش
ﮔﺮﻓﺖ و در آن زﻣﯿﻦ  -ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮدش ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ در آن  -ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن آن ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  ، /ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻣﯿﻨﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮد و در آن درﺧﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺮد ،در
آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ درﺧﺘﺎن را ﺑﺮﯾﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را
وﯾﺮان و زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اول ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ و اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺮﯾﺪن
درﺧﺘﺎن و وﯾﺮان ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﻌﯿﻮب و ﻧﺎﻗﺺ ﻣﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
درﺧﺘﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﺮان ﺷﺪه و
ﺑﺮای ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ
ِ
ِ
آن ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و درﺧﺘﺎن از ِ
ﺣﯿﻮان( ﻏﺼﺐ ﺷﺪه در دﺳﺖ ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﺘﯿﺠﻪ داد،
س :اﮔﺮ )ﮐﺎﻻ و
ِ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ آن ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﯿﻮان ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ،اﻣﺎﻧﺘﯽ در دﺳﺖ ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ج :ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﮐﺎﻻ و
ِ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد؛ و ﻣﯿﻮه ای ﮐﻪ از ﺑﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
آﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه در ﻧﺰد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در دو ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ
ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
 -١ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﯿﻼب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺮه و ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد و درﺧﺘﺎن و ﺧﺎک آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

 -۱در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ )در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری( ﺣﺎﺻﻞ و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه،
ّ
ﺗﻌﺪی و ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺳﮫﻞ اﻧﮕﺎری و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه آن را از ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
 -۲در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ِ
و ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﻨﯿﺰی را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﺪ ،و ﺧﻮد وی ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آن ﮐﻨﯿﺰ زﻧﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
و آن ﮐﻨﯿﺰ در ﻧﺰد وی ﺑﭽﻪای را ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﭽﻪ ﻧﻘﺼﯽ در ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺿﻤﺎﻧﺖ اﯾﻦ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ارزش
ﺑﭽﻪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ذرﯾﻌﻪی ﺑﭽﻪی
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﭘﺮداﺧﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ از دوش ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﭽﻪی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ،ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﺒﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺼﺎن را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﺮد و ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ای را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮد و
در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﺑﺮده ای را ﻏﺼﺐ ﮐﺮد  -و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل - :ﯾﮏ ﻣﺎه از او ﮐﺎر
ﮐﺸﯿﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ آﯾﺎ ﺑﺮﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنھﺎ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻓﺮد ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﭼﻪ ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ،ﻧﯿﺴﺖ؛  ١و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻊ آنھﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آنھﺎ ،ﻧﻘﺺ و ﻋﯿﺒﯽ در آنھﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد.

 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ »ﻗﻀﺎﻳﯽ« ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﭼﻪ ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ
»دﻳﺎﻧﺖ« ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب »ودﯾﻌﻪ«
)اﻣﺎﻧﺖ ،ﺳﭙﺮده(

ﮐﺘﺎب »ودﯾﻌﻪ«
)اﻣﺎﻧﺖ ،ﺳﭙﺮده(
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ »ودﯾﻌﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ودﯾﻌﻪ« از »اﻟﻮدع« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺗﺮک ﮐﺮدن و رھﺎ ﻧﻤﻮدن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و »ودﯾﻌﻪ« در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آن را
ﻧﺰد اﻧﺴﺎن ﺟﺎﯾﺰ اﻟﺘﺼﺮف ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ از آن ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ ،و ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ در
آن ﺑﺎﻗﯽ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﺎﺷﺪ .١
]ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ» ،ودﯾﻌﻪ« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪی را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
آن ،ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﺳﭙﺎرد ﺗﺎ ھﺮ ﮔﺎه درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد آن را ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
و ھﺮ ﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺑﺮادرش ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎﻧﺖ ﻧﮕﮫﺪاری
ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ آن ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﺎر از ﺑﺎب
ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری ﺑﺮ ﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻘﻮا اﺳﺖ.
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج  ،ودﯾﻌﻪ ﻧﮫﺎدن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ
َ ۡ َ ّ َّ
ُۡ
ََ ََ
ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ...﴿ :فل ُيؤ ِد ٱ�ِي ٱؤت ِم َن أ�ٰنت ُهۥ] ﴾...اﻟﺒﻘﺮة[۲۸۳ :؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎﻧﺖدار ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ«.
ّ
و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اد اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻰﻟ ﻣﻦ اﺋﺘﻤﻨﮏ«؛ »اﻣﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ را
اﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده ﺑﺮﮔﺮدان« .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود[.
س :ﺣﮑﻢ ودﯾﻌﻪ در ﻧﺰد اﻣﺎﻧﺖدار ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ودﯾﻌﻪ در ﻧﺰد اﻣﺎﻧﺖدار» ،اﻣﺎﻧﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻣﺎﻧﺖدار ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ
ودﯾﻌﻪ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ھﺮ ﮔﺎه
 -١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن
ودﯾﻌﻪ و اﻣﺎﻧﺖ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ودﻳﻌﻪ« درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﯾﮏ ﭼﯿﺰ از روی ﻗﺼﺪ اﺳﺖ؛
وﻟﯽ »اﻣﺎﻧﺖ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ در دﺳﺘﺮس ﮐﺴﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎد،

ﻟﺒﺎﺳﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.

ﮐﺘﺎب »ودﯾﻌﻪ« )اﻣﺎﻧﺖ ،ﺳﭙﺮده(

٢١١

اﻣﺎﻧﺖ در ﻧﺰد اﻣﺎﻧﺖدار  -ﺑﺪون ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ او  -ﺿﺎﯾﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رود،
ﺿﺎﻣﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ رو ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎﻧﺖدار اﺳﺖ،
و ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻧﮕﮫﺪاری آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ(.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ اﻣﺎﻧﺖدار واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ودﯾﻌﻪ ّ
ھﻤﺖ ﮔﻤﺎرد؟
ج :ﻓﺮد اﻣﺎﻧﺖدار ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ودﯾﻌﻪ ﺑﭙﺮدازد ،و ھﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ذرﯾﻌﻪی ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﮫﺪاری آن را ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻏﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺳﭙﺮد ،ﯾﺎ آن را در ﻧﺰد ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ
ﮔﺬاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪاش آﺗﺶ ﺑﮕﯿﺮد و ﺟﻨﺲ
اﻣﺎﻧﺘﯽ را ﺑﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪاش ﺑﺴﭙﺎرد؛ ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖدار در ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﻢ ﻏﺮق ﺷﺪن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺟﻨﺲ اﻣﺎﻧﺘﯽ را در ﮐﺸﺘﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ ﺿﺎﻣﻦ
آن ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ .١
س :اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ دار ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری اﯾﻦ ودﯾﻌﻪ را ﺑﻪ
ھﻤﺴﺮت ﻧﺴﭙﺎر«؛ وﻟﯽ اﻣﺎﻧﺖ دار آن را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﺳﭙﺮد؛ ﯾﺎ ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﯾﻦ
ودﯾﻌﻪ را در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻦ«؛ وﻟﯽ اﻣﺎﻧﺖدار آن را در ﺧﺎﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ از ھﻤﺎن
ﻣﻨﺰل ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ودﯾﻌﻪی اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
اﻣﺎﻧﺖ دار ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ،اﻣﺎﻧﺖدار ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ودﯾﻌﻪ ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ودﯾﻌﻪ را در ﻣﻨﺰﻟﯽ دﯾﮕﺮ ]ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﺰل ﺧﻮدش[ ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ آن
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ودﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﺎﻧﺖ دار آﻣﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر،
اﺟﯿﺮ و ﻣﺰدوری را ﮐﺮاﯾﻪ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮت آن ﻣﺰدور ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ؟
ج :اﺟﺮت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ودﯾﻌﻪ ،ﺑﺮﻋﮫﺪهی اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﺪاﯾﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ آنھﺎ
دﻟﯿﻞ و ﺷﺎھﺪی ﺑﯿﺎورد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻣﺎل اﻣﺎﻧﺖ دار ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎ
س :اﮔﺮ )ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ( ِ
ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺸﺖ ،در
ﻓﻌﻞ ﺧﻮد اﻣﺎﻧﺖدارِ ،
دﺧﺎﻟﺖ و ِ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺎل
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﻣﺎﻧﺖدارِ ،
ﺟﻨﺲ
وی ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت وی ﺷﺮﯾﮏ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖدارِ ،
ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﻗﺎﻃﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و
ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ﺑﺮاﺑﺮ ودﯾﻌﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺣﮑﻢ
س :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ دار از ِ
وﺟﻮب ﺿﻤﺎن آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎﻧﺖ دار ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ
ِ
ّ
ﮐﻞ آن ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد ،در
آن ﺻﻮرت وی ﺿﺎﻣﻦ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ
س :اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖدار ،ﺑﺨﺸﯽ از
ِ
ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﻣﺴﺘﺮد
ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪی ِ
ّ
ﻗﺎﻃﯽ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﮐﻞ ﻣﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﮐﻞ ﻣﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ودﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﺎﻧﺖ دار آﻣﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺎﻧﺖ دار ﺑﺎ
وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ودﯾﻌﻪ را دارد ،آن را در ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽدھﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ،ودﯾﻌﻪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ دار در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری آن
ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ّ
ﺗﻌﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖ دار در ﺑﺮاﺑﺮ ودﯾﻌﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ دارد؛ و اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﮫﺪاری آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ّ
ﺗﻌﺪی ﻧﮑﺮده ،اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه
ﺧﻮاھﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ودﯾﻌﻪ ﺷﺪه ،و اﻣﺎﻧﺖ دار ﺗﻮان ﺗﺤﻮﯾﻞ آن را ﻧﯿﺰ دارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺑﺎز ھﻢ ودﯾﻌﻪ را ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﻧﻔﺲ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎرّ ،
ﺗﻌﺪی و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖ دار در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ودﯾﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد او ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و او ﺑﺮ آن ﺳﻮار ﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺑﻪ
ودﯾﻌﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و او آن را ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮده ای ﺑﻪ ﻧﺰدش ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﻮد و وی

ﮐﺘﺎب »ودﯾﻌﻪ« )اﻣﺎﻧﺖ ،ﺳﭙﺮده(
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آن ﺑﺮده را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﺎ آن ﺑﺮده را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﺑﺪھﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﮐﻮﺗﺎھﯽ
و ّ
ﺗﻌﺪیاش را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ و دوﺑﺎره ودﯾﻌﻪ در دﺳﺘﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
١
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﻣﺎﻧﺖ دار ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ودﯾﻌﻪ ﻧﺪارد .
س :اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ودﯾﻌﻪاش ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﺎﻧﺖ دار آﻣﺪ و ﺧﻮاھﺎن
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ودﯾﻌﻪاش ﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺎﻧﺖ دار ﻣﻨﮑﺮ ودﯾﻌﻪ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﺎﻧﺖ از دوش اﻣﺎﻧﺖ دار ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در
ﺑﺮاﺑﺮ ودﯾﻌﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ )ﭘﺲ از اﻧﮑﺎر( اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ
از ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﺑﺮاﺋﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  -ﮔﺮﭼﻪ ودﯾﻌﻪ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ و ﻋﻤﻞ وی ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد
ّ
ﻌﺪی و ﺧﯿﺎﻧﺖ« در ودﯾﻌﻪ ،داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 زﯾﺮا ﺧﻮد »اﻧﮑﺎر« ،در ﻣﻔﮫﻮم »ﺗس :آﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ دار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ودﯾﻌﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﯿﻢ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﭙﺮدازد .٢
ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺣﻤﻞ و ﻣﺨﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮت
س :اﮔﺮ ِ
ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﻊ ﻧﮑﻨﺪ و ﺑﯿﻢ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن را ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه آن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﭙﺮدازد.

 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺗﻌﺪی و ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ »ﺗﻌﺪﹼ ی و ﻛﻮﺗﺎﻫﯽ«،

ﺣﮑﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود؛ و اﮔﺮ ﭘﺲ از اﯾﻦ ،دوﺑﺎره در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ودﯾﻌﻪ ﮐﻮﺗﺎھﯽ و
ّ
ﺗﻌﺪی ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت در ﺑﺮاﺑﺮ ودﯾﻌﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ دارد.
 -٢و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﺖ؛ و ﺟﻮاز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ دو ﻗﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ﻳﻜﯽ آن ﮐﻪ ّ
اﻣﻨﯿﺖ راه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و دﻳﮕﺮ آن ﻛﻪ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه او را از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ودﯾﻌﻪ ﻣﻨﻊ
ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه او را از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ودﯾﻌﻪ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و او ﺑﺎ ودﯾﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮت رﻓﺖ و ودﯾﻌﻪ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ .و در آن ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ودﯾﻌﻪ ،ﺣﻤﻞ و ﻣﺨﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮدن ﺑﺎ آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻧﻔﺮ ِ◌
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ودﯾﻌﻪای را در ﭘﯿﺶ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از آن دو ِ
اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﺑﻪ ﻧﺰد اﻣﺎﻧﺖدار آﻣﺪه و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺼﻪی ودﯾﻌﻪی او را ﺑﺪو ﺑﺎز
ﮔﺮداﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺼﻪی ودﯾﻌﻪی او را ﺑﺪو ﺑﺴﭙﺎرد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺖ دھﻨﺪهی ّ
دوﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺪه ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ دھﻨﺪهی اوﻟﯽ ﻧﺪھﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ /
ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎﻧﺖدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺼﻪی ودﯾﻌﻪی او را ﺑﺪو ﺑﺴﭙﺎرد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ودﯾﻌﻪ ای را در ﭘﯿﺶ دو ﻧﻔﺮ ﮔﺬاﺷﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از
ﻧﻔﺮ اﻣﺎﻧﺖدار درﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ودﯾﻌﻪ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﭙﺎرد؟
آن دو ِ
ِ
ج :اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ودﯾﻌﻪ از ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد،
ﻧﻔﺮ اﻣﺎﻧﺖدار ،ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و
در آن ﺻﻮرت ودﯾﻌﻪ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ھﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو ِ
ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﺼﻒ آن ﺑﭙﺮدازد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ودﯾﻌﻪ از ﭼﯿﺰھﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن
ﺻﻮرت درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺎ اﺟﺎزهی دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری )ﺗﻤﺎﻣﯽ(
ودﯾﻌﻪ ﺑﭙﺮدازد.
ﻣﻨﺰل اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاد و
س :اﮔﺮ اﻣﺎﻧﺖ دار ودﯾﻌﻪ را ﺑﻪ
ِ
ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻠﻒ و ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖ دار ﺿﺎﻣﻦ آن
ِ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﺿﺎﻣﻦ اﺳﺖ .١
ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ
س:
ِ
ِ
اﺟﺮت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺖدار؟
اﺟﺮت ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ودﯾﻌﻪ ،ﺑﺮﻋﮫﺪهی اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج :ﭘﺮداﺧﺖ
ِ

 -١زﯾﺮا اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪه ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ راﺿﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ راﺿﯽ
ﻣﯽﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ودﯾﻌﻪی ﺧﻮﯾﺶ را در ﻧﺰد اﻣﺎﻧﺖ دار ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ!
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ﮐﺘﺎب »ﻋﺎرﯾﻪ«
س» :ﻋﺎرﯾﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻋﺎرﯾﻪ« ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻣﺎﻟﮏ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ
ﻋﻮض ،در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﯽ ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ» ،ﻋﺎرﯾﻪ« ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ،ﻣﺪﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮی ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﻮد(.
س» :ﻋﺎرﯾﻪ« در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺎرﯾﻪ ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﯾﺎت ﻗﺮآن و
ّ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج  ،ﻋﺎرﯾﻪ دادن ﻣﺸﺮوع و روا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ

ُ ْ ََ

ۡ

ۡ

ّ
� َو َّ
َ َ َ
ٱ�ق َو ٰ
ى] ﴾...اﻟﻤﺎﺋﺪة[۲ :؛ »در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری ،ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
﴿...و�عاونوا � ٱل ِ ِ

را ﯾﺎری دھﯿﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﻧﮑﻮھﺶ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
َََُۡ َ َۡ ُ َ
ٓ َ
ُ َ
َّ َ ُ
َّ َ ُ َ
اعون﴾٧
ِين ه ۡم يُ َرا ُءون ٦و�منعون ٱلم
ِين ه ۡم عن َص�ت ِ ِه ۡم َساهون ٥ٱ�
﴿ٱ�
]اﻟﻤﺎﻋﻮن[۷-۵ :؛ »ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺳﭙﺎرﻧﺪ؛ ھﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ

ً
ﮐﻪ رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از دادن وﺳﺎﯾﻞ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ )ﻣﻨﺰل ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ و اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ( ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.
ُ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪُ » :
واﷲ ﻰﻓ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﺎﻛن اﻟﻌﺒﺪ ﻰﻓ ﻋﻮن اﺧﻴﻪ«؛ »ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻨﺪهاش را ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ،ﺑﺮادرش را ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﮐﻨﺪ«) .اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ(
و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس زره ای را از ﺻﻔﻮان ﺑﻦ ّ
اﻣﯿﻪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﻔﻮان
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ! ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﻪ آن

را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎرﯾﻪ و اﻣﺎﻧﺘﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺮم« .ﻧﺴﺎﯾﯽ[
س :ﺑﺎ ﭼﻪ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎراﺗﯽ »ﻋﺎرﯾﻪ« ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟

ﮐﺘﺎب »ﻋﺎرﯾﻪ«

٢١٧

ج :اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﯾﺢ در ﻋﺎرﯾﻪ دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ

ِ

ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ دادم«؛ »اﯾﻦ ﺑﺮده را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﮔﻤﺎردم«؛ »ﺧﺎﻧﻪام را ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ

ﺗﻮ ﻗﺮار دادم«؛ و »اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺎ زﻧﺪه ھﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮ دادم«.
و اﮔﺮ ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ)» :ﻣﺤﺼﻮل( اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﻏﺬا و ﺧﻮراک ﺗﻮ ﮐﺮدم«؛
»اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﺗﻮ اﻋﻄﺎ ﮐﺮدم« و »ﺗﻮ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺳﻮار ﻧﻤﻮدم«؛ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ زﻣﺎﻧﯽ
»ﻋﺎرﯾﻪ« ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺼﺪش از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ» ،ھﺒﻪ و ﺑﺨﺸﺶ« ﻧﺒﺎﺷﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﻋﺎرﯾﻪ در ﻧﺰد ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻋﺎرﯾﻪ در ﻧﺰد ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه» ،اﻣﺎﻧﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎرﯾﻪ ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ و ّ
ﺗﻌﺪی ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎﻧﺖدار اﺳﺖ و ھﯿﭻ
ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﺷﺮط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺎﻣﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دادن ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه آن را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺧﺴﺎرت ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪن،
ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت آن را ﺑﭙﺮدازد؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﺧﻮد را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ «.اﺑﻮداود.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ﺿﻤﺎﻧﺖ آن در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد و ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻧﮕﮫﺪاری
از آن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل و ﺧﺎرج از ﻋﺮف از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و دﭼﺎر
زﯾﺎن و ﺧﺴﺎرت ﺑﺸﻮد ،ﺿﺎﻣﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﯾﺎ درﺳﺖ از آن ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺑﮕﺮدد ،ﺧﺴﺎرت آن را ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ(.
س :آﯾﺎ ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻋﺎرﯾﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎره ﺑﺪھﺪ؟
ج :ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻋﺎرﯾﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺟﺎره ﺑﺪھﺪ؛ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺟﺎره ﺑﺪھﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﺟﺎره دادن آنّ ،
ﺗﻌﺪی
در ﺣﻖ ﺟﻨﺲ ﻋﺎرﯾﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ِ
س :آﯾﺎ ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺲ ﻋﺎرﯾﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺪھﺪ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﺲ ﻋﺎرﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
و ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد ،ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺪھﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

َ
س :آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ دادن درھﻢ ،دﯾﻨﺎر ،ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﯿﻠﯽ )ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای( و وزﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ دادن اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻋﺎرﯾﻪ دادن آنھﺎ »ﻗﺮض«
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮدم آن را »ﻋﺎرﯾﻪ« ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ!.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ اﺻﻄﺒﻞ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ
و در آن ﺟﺎ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﺿﺎﻣﻦ آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا او ﺣﯿﻮان را ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻋﺮف ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهای را ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ
ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ و آن ﺑﺮده را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاد
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺿﺎﻣﻦ آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻋﺎرﯾﻪ ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ھﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻋﺎرﯾﻪ ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در
ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻏﺼﺐﮐﻨﻨﺪهی آن
ﻗﻀﯿﻪی »ﻏﺼﺐ« ھﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ِ
ﺟﻨﺲ اﺟﺎره ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی اﺟﺎره دھﻨﺪهی آن
ﺑﻮد؛ وﻟﯽ ھﺰﯾﻨﻪی ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن
ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮد و ﻋﺎرﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ را از ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺲ
ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎرﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ را از ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺑﮕﯿﺮد؛ )وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﻟﯽ و ...را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﻋﺎرﯾﻪ
ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻮﻋﺪ ،آن را ﺑﺎزﻧﮕﺮداﻧﺪ(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ﯾﺎ درﺧﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ؛
ﺳﭙﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ درﺧﺖ وﺟﻮد دارد ،ﻓﺮد ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ ﻋﺎرﯾﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و درﺧﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،دو ﺻﻮرت دارد:
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 -۱اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺪت ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ داده ﺑﻮد و ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ آن،
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن آن ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﺿﺎﻣﻦ وﯾﺮاﻧﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﺮﮐﻨﺪن درﺧﺘﺎن ﺑﺮای ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .١
 -۲و اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﻣﺪت ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﻧﺪاده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎرﯾﻪﮔﯿﺮﻧﺪه را وادار ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را وﯾﺮان
ﮐﻨﺪ و درﺧﺘﺎن ﺧﻮد را از ﺟﺎی ﺑﺮﮐﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮﻋﮫﺪهی
ﻋﺎرﯾﻪدھﻨﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری در ﮐﺘﺎب »اﳌﺨﺘﴫ اﻟﻘﺪوری« ،ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺣﺎﮐﻢ ﺷﮫﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ )ﻋﺎرﯾﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه( ﻗﯿﻤﺖ درﺧﺘﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را داده و آنھﺎ
آن او ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ آنھﺎ را ﺑﺮدارد و ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺗﺎوان ﻧﺪھﺪ و از آن ﺧﻮد
از ِ
ﻣﺴﺘﻌﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا آنھﺎ از زﻣﺮهی ﻣﻠﮏ او ھﺴﺘﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
در ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎزدھﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺜﺎل  ۱۰دﯾﻨﺎر ﺑﻮد و در ﺻﻮرت اﻧﮫﺪام ﻗﺒﻞ از ﻣﺪت  ۲دﯾﻨﺎر ﺑﺎزدھﯽ داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت  ۸دﯾﻨﺎر
ﺗﺎوان دارد.
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ﮐﺘﺎب »ﻣﺰارﻋﻪ«
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ »ﻣﺰارﻋﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻣﺰارﻋﻪ« در ﻟﻐﺖ ﺑﺮ وزن »ﻣﻔﺎﻋﻠﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از »زرع« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ و در اﺻﻄﻼح
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ،آن را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ّ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮐﻞ زﻣﯿﻦ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﯾﮏ ﺳﻮم ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم
ﺑﺨﺸﯽ از
ِ
آن  -ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺴﭙﺎرد) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ» ،ﻣﺰارﻋﻪ« :ﺗﺤﻮﯾﻞ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮل آن را ﻣﯽﮐﺎرد(.
س :ﻣﺰارﻋﻪ در ﻧﺰد ﺳﻪ اﻣﺎم ﻣﺎ )اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ (/دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰارﻋﻪ ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت دارد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت آن ﺟﺎﯾﺰ و ﯾﮏ
ﺻﻮرت آن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱زﻣﯿﻦ و ﺑﺬری ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،از ﯾﮑﯽ )از ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ( ،و
ﮐﺎر و ﮔﺎو )وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺨﺎرج ﮐﺸﺎورزی( از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲زﻣﯿﻦ از ﯾﮑﯽ )از ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ( ،و ﮐﺎر ،ﮔﺎو )وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﺨﺎرج ﮐﺸﺎورزی(
و ﺑﺬری ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳زﻣﯿﻦ ،ﺑﺬری ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎو از ﯾﮑﯽ )از ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ
ﻋﺎﻣﻞ( و ﮐﺎر از دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎ ﺷﺪ.
زﻣﯿﻦ و ﮔﺎو از ﯾﮑﯽ )از ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ( و ﺑﺬری ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و
ﮐﺎر از دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
 -١زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﺎو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ اﺟﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﮔﺎو ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺮط ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺮدن ﮔﺎو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ
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س :در ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺰارﻋﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ /
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ آن ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت دو ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد:
ً
ّ
 -۱ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺸﻮد) .ﻣﺜﻼ :ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ(.
 -۲ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺰارﻋﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ
ّ
ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻘﺪار ﺳﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻮم ﯾﺎ
ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﯾﺎ ھﺮ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺼﻮل
زﻣﯿﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺸﻮد(.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار داد ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ و وزن
ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﻣﺰارﻋﻪ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ ای ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .از اﯾﻦ رو در ﻣﺰارﻋﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻃﺮﻓﯿﻦ  -ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﺷﺮﯾﮏ  -ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ وزن ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دھﻨﺪ .از ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ از راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻋﻤﻮﯾﺶ ﮔﻔﺖ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدم زﻣﯿﻦھﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻨﺎر ﺟﻮیھﺎ
ﻣﯽروﯾﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از آن
ﻧﮫﯽ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ راﻓﻊ ﮔﻔﺘﻢ :اﺟﺎره ﺑﻪ دﯾﻨﺎر و درھﻢ ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟ ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻨﺎر
و درھﻢ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﻟﯿﺚ ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺣﻼل و ﺣﺮام آ ﮔﺎھﯽ دارد ،اﮔﺮ ﺑﻪ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻨﮕﺮد ،اﯾﻦ را ھﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ .ﺑﺨﺎری(.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ،روﯾﯿﺪﻧﯽھﺎی
ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﺒﺎرھﺎ و اﺑﺘﺪای ﺟﺪولھﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺰارﻋﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ) .زﯾﺮا از ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ رواﯾﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :از راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ درﺑﺎرهی اﺟﺎرهی زﻣﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺳﺆال
ﮐﺮدم .ﮔﻔﺖ :اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

روﯾﯿﺪﻧﯽھﺎی ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﺒﺎرھﺎ و اﺑﺘﺪای ﺟﺪولھﺎ و ﻣﻘﺪار ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ،زﻣﯿﻦھﺎ را
ﺑﻪ اﺟﺎره ﻣﯽدادﻧﺪ؛ ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ ،و آن روﯾﯿﺪﻧﯽھﺎی ﮐﻨﺎر ﺟﻮﯾﺒﺎرھﺎ
و ﺟﺪولھﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﮔﺎھﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ از آن ﻧﮫﯽ ﺷﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺟﺎره ای ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻘﺪار آن ﻣﻌﻠﻮم و ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد .ﻣﺴﻠﻢ و ﻧﺴﺎﯾﯽ(.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺰارﻋﻪ )ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮاﯾﻄﺶ( درﺳﺖ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ
در ﻣﯿﺎن )ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﻋﺎﻣﻞ( ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛
و اﮔﺮ از زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﺮوﯾﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﯿﺰی داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻣﺰارﻋﻪ )ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮاﺋﻂ( ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،و زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل
داد و ﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن آن دو
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛
آن ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺬر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺬر از ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،از ِ
ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ »اﺟﺮت ﻣﺜﻞ« داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ اﺟﺮت ﻣﺜﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪار
ً
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ھﻢ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ »اﺟﺮت ﻣﺜﻞ« داده ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ اﺟﺮت ﻣﺜﻞ
ً
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ھﻢ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺬر از ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ» ،اﺟﺮت ﻣﺜﻞ« داده ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺬر ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ ،از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻣﺘﻨﺎع
ورزﯾﺪ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وادار ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺬر ﻧﯿﺴﺖ ،از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ او را ﺑﺮ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺰ ھﻨﻮز ﺑﻪ
ﭘﺨﺘﮕﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﮐﺘﺎب »ﻣﺰارﻋﻪ«
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺨﺘﮕﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ آن ،رھﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ﺗﺎ
ﻣﺜﻞ ﺣﺼﻪاش از زﻣﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ،و ھﺮ
زﻣﺎن دروی ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز )ﻋﺎﻣﻞ( اﺟﺮت ِ
ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ،ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﻣﺨﺎرج ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ﻋﮫﺪهدار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ّ
ﮐﺸﺖ درو ﺷﺪه ﺑﻪ
س :ھﺰﯾﻨﻪی درو ﮐﺮدن ،ﺧﺮﻣﻦﮐﻮﺑﯽ ،اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻏﻠﻪ )ﺑﺮدن
ِ
ﺧﺮﻣﻨﮕﺎه( و ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن داﻧﻪ از ﮐﺎه ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ؟ ﻣﺎﻟﮏ
زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ؟
ج :ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﻣﺨﺎرج را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺪازهی ﺳﮫﻤﺸﺎن از
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻋﮫﺪهدار ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﻣﺨﺎرج را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎص
دادﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺰارﻋﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ وﻓﺎت ﮐﺮد ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ
ﺑﻪ ّﻗﻮت ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟
ج :ﺑﺎ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ ،ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .١

 -١ﻗﺪوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ ،ﭘﯿﺶ از ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺤﺼﻮل وﻓﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺰارﻋﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭘﺲ از زراﻋﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﻣﺤﺼﻮل ،وﻓﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ّ
ﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم دروی ﻣﺤﺼﻮل ،در دﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮاﻓﻘﺸﺎن ،ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ﻣﯿﺖ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و وارﺛﺎن او ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن درو ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﺮ روی آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ از اﯾﻦ ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺣﻖ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪن را ﻧﺪارد؛
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ وی ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ وارﺛﺎن ﻋﺎﻣﻞ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻗﻠﻊ و ﻗﻤﻊ ﻧﻤﻮدن زراﻋﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ در ﻧﺰد وارﺛﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ّ
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺪانھﺎ اﺟﺮﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﻣﺤﺼﻮل را درو ﮐﻨﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن وادار ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل را درو و آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ؛ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﮫﻢ آنھﺎ را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮداز و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮل از
آن ﺗﻮ؛ ﯾﺎ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﮫﻢ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ و در آﺧﺮ ،ھﺰﯾﻨﻪی ﺧﻮﯾﺶ را از ﺳﮫﻢ آنھﺎ
ِ
ﺑﺮدارد.

ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺎﻗﺎت«
)آﺑﯿﺎری(

ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺎﻗﺎت« )اﺑﯿﺎری(
س» :ﻣﺴﺎﻗﺎت« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻣﺴﺎﻗﺎت« در ﻟﻐﺖ ﺑﺮ وزن ﻣﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از » َﺳﻘﯽ« )آﺑﯿﺎری( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ و در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه ﺑﻪ
ﻓﺮدی ﺗﺎ  -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  -ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم از ﻣﺤﺼﻮل ،از آنھﺎ ﻧﮕﮫﺪاری
و آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺴﺎﻗﺎت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎﻏﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺑﯿﺎری و
ﻧﮕﮫﺪاری از ﺑﺎغ ﺧﻮد ،ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺛﻤﺮ آن را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ(.
س :ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
 /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت دو ﺷﺮط ،ﻋﻘﺪ و ﻗﺮاردادی
ﻣﺸﺮوع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آن دو ﺷﺮط ﺑﺮای ّ
ّ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺻﺤﺖ و
ّ
 -۱ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت ،ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
 -۲ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺴﺎﻗﺎت در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﮏ و ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ،
ﻣﻘﺪار و درﺻﺪ ﺳﮫﻤﯽ از ﺛﻤﺮ درﺧﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﯾﮏ
ّ
ﭼﮫﺎرم ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﮫﻢ او از ﻣﺠﻤﻮع ﺛﻤﺮ درﺧﺘﺎن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺛﻤﺮ ﭼﻨﺪ درﺧﺖ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﮫﻢ
ﻋﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻨﺪ درﺧﺖ ﺛﻤﺮ ﻧﺪھﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ
زﯾﺎن ﺑﻪ او ﺑﺸﻮﻧﺪ؛ زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم آن را روا ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد(.
و ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .و در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻤﻞ و ﺳﯿﺮهی رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ» ،ﻣﺴﺎﻗﺎت« ﻋﻘﺪ و ﻗﺮاردادی
ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ .از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ان رﺳﻮل اﷲ ج ﺎﻋمﻞ اﻫﻞ ﺧﻴﺮﺒ ﻰﻠﻋ ﻣﺎ�ﺮج
ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺮ او ٍ
زرع«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اھﻞ ﺧﯿﺒﺮ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻣﺤﺼﻮل و زراﻋﺖ

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺎﻗﺎت« )اﺑﯿﺎری(
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و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﻗﺎﻟﺖ اﻻﻧﺼﺎر لﻠﻨﻰﺒ ج  :اﻗﺴﻢ ﺑیﻨﻨﺎ و�� اﺧﻮاﻧﻨﺎ
ُ
اﻨﻟﺨﻴﻞ .ﻗﺎل :ﻻ .ﻓﻘﺎلﻮا :ﺗ�ﻔﻮﻧﺎ اﻟـﻤﺆوﻧﺔ و�ﺮﺸ��ﻢ ﻰﻓ اﺜﻟﻤﺮة ،ﻗﺎلﻮا :ﺳﻤﻌﻨﺎ واﻃﻌﻨﺎ«؛
»اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺘﻨﺪ :درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ را ﺑﯿﻦ ﻣﺎ و ﺑﺮادران ﻣﮫﺎﺟﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺮ .اﻧﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻤﺎ در آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎ ھﻢ ﺷﻤﺎ را

در ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﯾﻢ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(.
س :در ﭼﻪ درﺧﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﻗﺎت درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ در درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ ،اﻧﮕﻮر و دﯾﮕﺮ درﺧﺘﺎن و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﺑﺎدﻧﺠﺎن
ّ
وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﻌﺪاد درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ
درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﮫﻮل ﺑﻮدن آنھﺎ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺎن و ﺿﺮر ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ﻧﮕﺮدد(.
س :آﯾﺎ در ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت ،ﺷﺮﻃﯽ ھﻢ وﺟﻮد دارد؟
ج :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ ،درﺧﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻗﺎت داد ،و ﺛﻤﺮ آن ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼشھﺎی ﻻزم
ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری و آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﺧﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻗﺎت درﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼشھﺎی ﻻزم ﺑﺮای آﺑﯿﺎری و ﻧﮕﮫﺪاری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﺧﺘﺎن
ﻧﻘﺸﯽ در اﻓﺰون ﺷﺪن ﺛﻤﺮ درﺧﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ
ّ
ھﺮ ﺣﺎل ،ﻋﺎﻣﻞ ،ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼشھﺎی ﻻزم را از ﻧﻈﺮ
ﻋﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری و آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ درﺧﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ و در ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮاج و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﺑﺪھﮑﺎری ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ آن اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا آن ﺣﻘﻮق ﺑﺎ اﺻﻞ
ﻣﻠﮏ ارﺗﺒﺎط دارد .اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب زﮐﺎت ﺑﺮﺳﺪ،
زﮐﺎت ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا زﮐﺎت ﺑﻪ ﺛﻤﺮ و درﺧﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺖ ھﻢ ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ّ
زﻣﯿﻨﯽ ،زﻣﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﮫﻤﯽ ﻣﺸﺨﺺ از ﺛﻤﺮ و ﺑﮫﺮهی
ﺣﺎﺻﻞ در آﯾﻨﺪه ،آن را درﺧﺖ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﺑﯿﺎری و ﻧﮕﮫﺪاری از آن ﺑﭙﺮدازد .و ﻻزم
اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺛﻤﺮدھﯽ آن و ﻣﺪت ﻗﺮارداد ﺑﺮای ھﺮ دو ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎن درﺧﺘﺎن ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻋﺎﻣﻞ در آن ھﻢ
ً
ﺳﮫﯿﻢ اﺳﺖ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﺮ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮ روی ﺑﺎغ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ھﻤﺎن ﺳﮫﻢ ﺧﻮد دﯾﮕﺮی را ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﮕﻤﺎرد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﺛﻤﺮ درﺧﺘﺎن ﻋﺎﻣﻞ آن را رھﺎ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮارداد
ﻣﺴﺎﻗﺎت را ﻓﺴﺦ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺛﻤﺮ ﻋﺎﻣﻞ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺴﯽ
را ﺑﺎ اﺟﺮﺗﯽ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺟﺎی او ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ(.
س :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺪ و ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت ﻓﺎﺳﺪ ﮔﺮدد ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ »اﺟﺮت ﻣﺜﻞ« داده ﻣﯽﺷﻮد.
س :آﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت در ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮرتھﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺰارﻋﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﺪ .١
 -١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ« ﮔﻔﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺑﺎ وﻓﺎت ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎغ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﻣﺴﺎﻗﺎت در ﻣﻌﻨﺎی

»اﺟﺎره« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ً
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﻮه ﻧﺎرس ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت  -اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ  -ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺨﺘﮕﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﻮه ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ وارﺛﺎن
ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﻊ ﺿﺮر
و زﯾﺎن از ﻋﺎﻣﻞ ،ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ وارﺛﺎن
ّ
ﻣﯿﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﻞ  -ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ  -اداﻣﻪی ﮐﺎرش را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺗﺼﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ
و از اداﻣﻪی ﮐﺎر ،اﻧﺼﺮاف داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وارﺛﺎن ﻣﺨﺘﺎر ھﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮا ﺳﺘﻨﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮهی ﻧﺎرس را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮاﻓﻖ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺗﻘﺴﯿﻢ
ِ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺼﻪاش را از آن ﻣﯿﻮهی ﻧﺎرس ﺑﺪھﻨﺪ؛ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺨﺘﮕﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯿﻮهھﺎ ،ﺑﺮ آن ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻣﯿﻮهھﺎ ،ھﺰﯾﻨﻪی
ﺧﻮﯾﺶ را از ﺳﮫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮدارﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻓﺎت ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮی را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر
ﺑﺮ ﺟﺎی او ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ؛ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﻮدن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﺮ دو )ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ و ﻋﺎﻣﻞ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ وارﺛﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﻮهی ﻧﺎرس درﺧﺘﺎن را ﺑﭽﯿﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺳﻪ اﻣﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ آن را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﻢ ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ھﺮ دو وﻓﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎر در دﺳﺖ وارﺛﺎن ﻋﺎﻣﻞ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا آنھﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ )از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮی را ﺗﺎ

ﮐﺘﺎب »ﻣﺴﺎﻗﺎت« )اﺑﯿﺎری(
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س :آﯾﺎ ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت در ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺎﻻت ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎﻗﺎت ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺬرھﺎ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺑﺎ
وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺬرھﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﺷﺪ.

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﺮ ﺟﺎی او ﺑﮕﻤﺎرﻧﺪ( .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وارﺛﺎن ﻋﺎﻣﻞ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت -
ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ  -اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ وارﺛﺎن ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎء ﻣﻮات«
)آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮ(

ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎء ﻣﻮات« )اﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮ(
سَ » :ﻣﻮات« ﭼﯿﺴﺖ؟ و » ِاﺣﯿﺎء و آﺑﺎد ﻧﻤﻮدن آن« ،دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
جَ » :ﻣﻮات« :زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺪم آب در آن ،ﯾﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪن آب ﺑﺮ آن،
ﯾﺎ اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر در آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺎﯾﺪه و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﮕﺮدد.
)ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮَ ،ﻣﻮات  -ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﻢ و واو ﺧﻔﯿﻔﻪ  -زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺑﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ آن ﺑﻪ ﻋﺪم ﺣﯿﺎت ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» .اﺣﯿﺎء ﻣﻮات«:
ً
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده و
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺼﺪ آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در
آن را ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ،زراﻋﺖ ،ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی اﺣﯿﺎء ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ او درﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،اﺣﯿﺎی ﻣﻮات آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ
ّ
ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد ،از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ،ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ ،ﮐﻨﺪن ﭼﺎه در آن ،ﺳﺎﺧﺘﻦ
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن او ﺑﺮ آن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ...اﺣﯿﺎء و آﺑﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی
زﻣﯿﻦ اﺳﺖ(.
و اﺣﯿﺎی زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎدی و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ
ﮐﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ؛ ﯾﺎ آن ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ]ﺣﮑﻮﻣﺖ[ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮏ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از آﺑﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ از دورﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻘﻄﻪی آﺑﺎدی ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد ،ﺻﺪاﯾﺶ در زﻣﯿﻦ ﻣﻮات ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ،
اﺣﯿﺎء و آﺑﺎدﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪا ج
و ﺣﮑﻤﺖ از آﻓﺮﯾﻨﺶ زﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ،اﺣﯿﺎی زﻣﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ و
ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
ً
ﻻﺣﺪ ﻓﻬﻮ
از ﻋﺎﯾﺸﻪل رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﻋﻤﺮ ارﺿﺎ ﻟیﺴﺖ
ٍ
ّ
اﺣﻖ«؛ »ھﺮ ﮐﺲ زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻪ از ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﺑﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری.
از ﺟﺎﺑﺮ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﺣﻴﺎ ارﺿﺎ ً ّ
ﻣﻴﺘﺔ ﻓ� ﻪﻟ«؛ »ھﺮ ﮐﺲ
زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮی را آﺑﺎد ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎل او اﺳﺖ«.

ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎء ﻣﻮات« اﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮ
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ﺗﺮﻣﺬی .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺟﺎﺑﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ اﺣﺎط ﺣﺎﺋﻄﺎ

ارض ﻓ� ﻪﻟ«؛ »ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮی را دﯾﻮار ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎل او اﺳﺖ« .اﺑﻮداود(.
ﻰﻠﻋ ٍ
س :آﯾﺎ ﺑﺮای آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ ،اﺟﺎزهی اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮط
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزهی ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﺑﺎد
ﮐﺮدن زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون
اﺟﺎزهی ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﺪون اﺟﺎزهی
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﺑﺎد و اﺣﯿﺎء ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ّ
ذﻣﯽ ﺑﻪ اﺣﯿﺎء و آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ ﺑﭙﺮدازد ،ﺣﮑﻤﺶ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﺣﯿﺎء و آﺑﺎد ﮐﺮدن ﻓﺮد ّ
ذﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎن آﺑﺎد ﮐﺮدن ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو
ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﺣﯿﺎی آن ﺑﭙﺮدازد ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم »اﺣﯿﺎء و آﺑﺎد ﮐﺮدن َﻣﻮات )زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ(« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :اﺣﯿﺎء و آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ« َ)ﻣﻮات( ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،زﻣﯿﻨﯽ را از
ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺎر ،آﺑﯿﺎری ،ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ آب رودﺧﺎﻧﻪ در آن ،ﮐﻨﺪن ﭼﺎه در آن ،ﻗﺮاردادن
ّ
ﺳﺪی ﺑﺮ آن ﺗﺎ آب را ﺑﺮای آﺑﯿﺎری آن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺑﺬر در آن ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎ
ﺧﺘﻤﺎن در آن ،درﺧﺘﮑﺎری در آن و ...اﺣﯿﺎء و آﺑﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،اﺣﯿﺎی َﻣﻮات
ً
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده و
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻗﺼﺪ آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﯽ را ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در
آن را ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ،زراﻋﺖ ،ﮐﺎﺷﺘﻦ درﺧﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزی ،ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ ،ﮐﻨﺪن ﭼﺎه در آن
و ...اﺣﯿﺎء ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ او درﻣﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدن او ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ اﺳﺖ(.
س :ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﯿﺎء و آﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ از آﺑﺎدی دور ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻓﺎﯾﺪهی اﯾﻦ ﻗﯿﺪ )دور ﺑﻮدن از آﺑﺎدی( ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻓﺎﯾﺪهی اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ،اﺣﺘﺮاز از اﺣﯿﺎء و آﺑﺎدﺳﺎزی زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺪودهی
ﺷﮫﺮ ﯾﺎ ﻧﺰد ﯾﮏ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺪان زﻣﯿﻦھﺎ ،ﺟﮫﺖ ﺧﺮﻣﻦﮐﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﭼﺮاﮔﺎه
ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو آﺑﺎد ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای اﺣﯿﺎء ،در ﻣﺤﺪودهی ﺷﮫﺮ و آﺑﺎدی ﯾﺎ
ِ

ً
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﻧﺰدﯾﮏ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذیرﺑﻂ ،آﺑﺎد ﮐﺮدن آن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎی ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ(.
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ اﻧﺴﺎن
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪن ﭼﺎه در زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ ،ﺳﺒﺐ
ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ در زﻣﯿﻦھﺎی ﺑﺎﯾﺮ،
ﭼﺎھﯽ را ﺣﻔﺮ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ،ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار از آن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺎه«  ١ﺑﺪو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻔﺮﮐﻨﻨﺪهی ﭼﺎه ،ﻣﺎﻟﮏ
ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺎه ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ »ﺣﺮﯾﻢ« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﺎه ﺑﺮای آب دادن ﺷﺘﺮان و ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎه و
آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺘﺮان و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن ،در اﻃﺮاف آن ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺴﺎن آب را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﺳﺘﺶ از
ﭼﺎه ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺪ (،در آن ﺻﻮرت ﺣﺮﯾﻢ ﭼﺎه از ھﺮ ﺟﮫﺖ ]ﺟﮫﺎت ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ[ ،ﭼﮫﻞ ذراع
اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﺎه ﻃﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آب ﭼﺎه را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﺘﺮ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺸﺖ و
٢
زراﻋﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ آن آﺑﯿﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺮﯾﻢ آن ،ﺷﺼﺖ ذراع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﺎه آب از ﭼﺎهھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪ ای در آن ﺟﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺣﺮﯾﻢ آن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﻘﺪار ﺣﺮﯾﻢ آن ،ﭘﺎﻧﺼﺪ ذراع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪی دادن ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺪو ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻓﻠﺴﻔﻪی دادن ﺣﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﻔﺮﮐﻨﻨﺪهی ﭼﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ]ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﯾﻢ[ ﺑﻪ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﺗﺎ در ﺣﺮﯾﻤﺶ ﭼﺎه دﯾﮕﺮی را ﺣﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 -١ﺷﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب »رداﳌﺤﺘﺎر« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﺮﯾﻢ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﻘﻮق و وﺳﺎﯾﻞ و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎھﯽ
آن اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ آن ﺑﺪان ﺟﮫﺖ »ﺣﺮﻳﻢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﮑﺶَ ،دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در
آن ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -٢زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن آب از ﭼﺎه ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درﺑﯿﺎورد ،و ﮔﺎھﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﻤﺎن و ﻃﻨﺎب ﺑﺮای ﮐﺸﯿﺪن آب ،ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﭼﺎھﯽ
ﮐﻪ آب آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﺳﺖ ،ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﯿﺎز در آن )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎھﯽ ﮐﻪ آب آن ﺑﺎ ﺷﺘﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد( ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺮﯾﻢ اﯾﻦ دو ﭼﺎه ،ﺗﻔﺎوت اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ھﺪاﯾﻪ(.

ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎء ﻣﻮات« اﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮ
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ُ
س :آﯾﺎ اﺣﯿﺎء و آﺑﺎدﺳﺎزی زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آب دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات از آنھﺎ اﻧﺤﺮاف ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﻮده و ﻋﺪول ﮐﺮده اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﺎدهی ﺟﺮﯾﺎن آب در آن زﻣﯿﻦھﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﺣﯿﺎی
آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ دوﺑﺎرهی آب در آنھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت زﻣﯿﻦ در ﺣﮑﻢ » َﻣﻮات« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺣﯿﺎی آن ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺸﺮوط
ﺑﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ ﺟﺰو ﻣﺤﺪودهی ﺣﺮﯾﻢ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮط و ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺟﺎزهی اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﺣﯿﺎء و
آﺑﺎد ﻧﻤﻮدن آن زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺟﻮی ﺷﺨﺼﯽ از ﻣﯿﺎن زﻣﯿﻦ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮای
ﺟﻮی وی ،ﺣﺮﯾﻤﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮای ﺟﻮی و ﻧﮫﺮ وی ،ﺣﺮﯾﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آن
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک و ﺷﺎھﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
 /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻧﮫﺮ ،ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﺎن دﯾﻮارھﺎ و ﺟﺪولھﺎی ﻧﮫﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮ آن رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻨﺪ )و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺟﻮی(ِ ،ﮔﻞ و ﺧﺎک ﻧﮫﺮ را ﺑﺮ آن ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﻨﮓ )و ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎک( ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﻧﻤﻮد؛
ً
و ﻋﻤﻼ آن را ﻣﻮرد ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻧﺪ اد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آﺑﺎد
ﮐﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﺪو ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﺪ؟
ج :ﻗﺎﺿﯽ او را ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﮫﻠﺖ ﺑﺪھﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ )و آن ﻓﺮد،
زﻣﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻧﺪاد (،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ زﻣﯿﻦ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
١
دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ.
 -١زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﭙﺮدن زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ اول ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﺣﯿﺎء و آﺑﺎد ﮐﺮدن آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ذرﯾﻌﻪی ﻋﺸﺮ و
ﺧﺮاج آن ،ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳﺪ؛ و ﭼﻮن آن ﺷﺨﺺ ،زﻣﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺑﮫﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار ﻧﺪاد،
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را از او ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺴﭙﺎرد ﺗﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری و ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ )و ﺧﺎر و ﺧﺎﺷﺎک( ،اﺣﯿﺎء زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮد ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﯿﺎء و آﺑﺎدﺳﺎزی زﻣﯿﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺑﺎد
اﯾﻦ ﮐﺎر آن زﻣﯿﻦ در
ﮐﺮدن آن )از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ،ﮐﻨﺪن ﭼﺎه در آن ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و .(..ﺑﭙﺮدازد؛ و ﺑﺎ
ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺗﻨﮫﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﺑﺮای اﻗﺪامھﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮان ّ
اوﻟﻮﯾﺖ
دارد؛ و ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ،ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ »ﲢﺠﲑ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻨﮓھﺎ در
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

]در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﻣﺎزاد آب«» ،زﻣﯿﻦھﺎی دوﻟﺘﯽ« و »ﭼﺮاﮔﺎهھﺎ«
ھﻢ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ.
»ﻣﺎزاد آب« :ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺎزاد آب ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻦ ﺧﻮد داری ﭼﺎه ﯾﺎ
ﭼﺸﻤﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آب آن ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای آﺷﺎﻣﯿﺪن و آﺑﯿﺎری ﺑﻪ آن
اﺣﺘﯿﺎج دارد.
از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ،آب ﻣﺎزاد ﺑﺪون ھﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﻣﺠﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺎورزان و
ﺑﺎﻏﺪاران و ...ﻗﺮار داد و آﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰﯾﻨﻪی
ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪھﺪ .زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :آب اﺿﺎﻓﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ

داﻣﺪاران ﺑﺮای ﺷﺮب ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻓﺮوﺧﺖ« .ﻣﺴﻠﻢ
و ﺷﺮاﯾﻂ »ﻣﺎزاد آب« ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﮏ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎزادش در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎﻏﺪاران و داﻣﺪاران ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
 -۲آن آب ﻣﺎزاد ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﻣﻮرد اﺣﺘﯿﺎج آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن را ھﺪر ﻧﺪھﻨﺪ.
 -۳در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن آب اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﺸﻮد.
»زﻣﯿﻦھﺎی دوﻟﺘﯽ« :زﻣﯿﻦھﺎی دوﻟﺘﯽ  -ﯾﺎ »اﻗﻄﺎع«  -آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذیرﺑﻂ ،ﻗﻄﻌﻪ ای زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺑﺎﻏﺪاری ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎ
و اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﻃﻼع و اﺟﺎزهی اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ و ﻣﻄﻠﻊ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر آنھﺎ -
وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﮫﺮﺳﺎزی  -ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در زﻣﯿﻦھﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﺪارد .و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺣﯿﺎء و اﺳﺘﻔﺎده از آن را دارﻧﺪ،
ﺑﺮای آنھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رھﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ و ّ
ﺗﺎم
اﻻﺧﺘﯿﺎر او ،زﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺴﯽ دادﻧﺪ و آن ﺷﺨﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﺑﺎد ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی
آن را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن را از او ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ ،آن را ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓھﺎ اﻃﺮاف زﻣﯿﻦ را ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮد ﻗﺮار
دﯾﮕﺮان را از آﺑﺎد ﮐﺮدن آن زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ،زﻣﯿﻦ در
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ و ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.

ﮐﺘﺎب »اﺣﯿﺎء ﻣﻮات« اﺑﺎد ﮐﺮدن زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮ
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و اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮا و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ رﺳﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻦھﺎی
دوﻟﺘﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم و اﺣﺪاث ﻣﺮاﮐﺰ ﺿﺮوری و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﭘﺎرک ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ ﯾﺎ آنھﺎ را
در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺮاﮐﺰ را اﺣﺪاث ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﯽ را از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از آن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ
وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﺒﺎب زﺣﻤﺖ و آزار ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻧﺶ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
»ﭼﺮاﮔﺎه« :ﭼﺮاﮔﺎه  -ﯾﺎ » ِﺣﻤﯽ«  -زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﮔﯿﺎه
و ﻋﻠﻒ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و در ﻣﻮاﻗﻊ ّ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﭼﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ اﺟﺎزه ﻧﺪارد دور
زﻣﯿﻦھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺮای ﭼﺮاﮔﺎه ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮد ﺣﺼﺎر ﺑﮑﺸﺪ و از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ او ،ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺮاﮔﺎه را
ﺑﺎﯾﺮ ﺑﺪون ﻣﺎﻟﮏ را ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪارد ،و ﺗﻨﮫﺎ زﻣﯿﻦھﺎی ِ
ﭼﺮاﮔﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهی ﺷﺨﺼﯽ
ﯾﺎ اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد ﭼﺮاﮔﺎه اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
و ﮐﻮهھﺎ و ّدرهھﺎ و دﺷﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎ ّ
ﺗﺼﺮف ﮔﺮدﯾﺪه و ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ
ﺷﺪه ﯾﺎ آن را ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﯿﺮ
و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آن را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﺮدم ﻗﺮار ﺑﺪھﻨﺪ[.

ﮐﺘﺎب »ﻣﺄذون«

ﮐﺘﺎب »ﻣﺎذون«
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »ﻣﺄذون« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
َ
ج» :ﻣﺄذون« ّ
ﺿﺪ »ﻣﺤﺠﻮر« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﻨﻊ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺣﺠﺮ« )ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال(
ِ
ّ
داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ اﺳﺒﺎب » ِﺣﺠﺮ« ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از َدﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال ،ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﺮدﮔﯽ و دﯾﻮاﻧﮕﯽ.
و در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﺼﺪ آن دارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮدهای ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ
ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺪو اﺟﺎزهی داد و ﺳﺘﺪ و َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال و داراﯾﯽ را داده اﺳﺖ
)ﻣﺄذون(؛ و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺒﺤﺚ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ّ
وﻟﯽ
و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺪو اﺟﺎزهی داد و ﺳﺘﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را داده اﺳﺖ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ّ
ﺳﯿﺪ و ارﺑﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش اﺟﺎزهی َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف را ﺑﺪھﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎ ّ
ﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺮدهاش اﺟﺎزهی ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ھﻤﻪی ا ﻣﻮر ﺗﺠﺎری ﺑﺪھﺪ،
در آن ﺻﻮرت َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﺑﺮده در ﺳﺎﺋﺮ اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﮔﺮو ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ ﮔﺮو ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ ﺑﺪو اﺟﺎزهی َدﺧﻞ و
ّ
ﺗﺼﺮف در ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻮاع ﺗﺠﺎرت را ﺑﺪھﺪ و در دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺗﺠﺎرت ﺑﺪو اﺟﺎزهی داد و ﺳﺘﺪ
را ﻧﺪھﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ وی در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺗﺠﺎرت ،اﺟﺎزهی َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف دارد.
ِ
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ّ
ﻣﻌﯿﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪھﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺑﺮده
را ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﭘﺎرﭼﻪ ای ﺑﺮای ﻟﺒﺎس ،ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺑﭙﺮدازد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺟﺎزهی وی ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ّ
ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ »ﻣﺄذون«
در ﻣﻮرد وی ﺑﻪ اﺟﺮا درﻧﻤﯽآﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺮده ای اﺟﺎزهی َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف داده ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﻗﺮار او ﺑﻪ
»دﯾﻮن«» ،ﻏﺼﺐ« و »وداﺋﻊ« ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
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ج :ا ﻗﺮارش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش اﺟﺎزهی ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ )ﻋﺎم( ﺑﺪھﺪ ،در آن ﺻﻮرت
آﯾﺎ ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدهھﺎ و ﮐﻨﯿﺰھﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ازدواج ﺑﺪھﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮده )ای ﮐﻪ ﺑﺪو اﺟﺎزهی ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داده ﺷﺪه (،درﺳﺖ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮده ای را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و او را ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺳﺎزد؛ ﯾﺎ ﺑﺮده ای را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و او در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل ،آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮده )ای ﮐﻪ ﺑﺪو اﺟﺎزهی ﻣﻄﻠﻖ و ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ داده ﺷﺪه (،درﺳﺖ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ھﺒﻪ و ﺑﺨﺸﺶ ﯾﺎ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮض ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﻮض ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ھﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺧﻮراﮐﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ھﺪﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﮫﻤﺎن ﮐﻨﺪ و ﺑﺪو ﻏﺬا
ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮدهاش اﺟﺎزهی داد و ﺳﺘﺪ داد و ﺑﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﺗﻖ و ﻓﺘﻖ اﻣﻮر
ﺗﺠﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪھﮑﺎر ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽھﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺧﻮد ﺑﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪھﯽ ھﺎﯾﺶ
ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ارﺑﺎب وی دﺳﺘﺶ را ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎی او
ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد( .و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪھﯽ ھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻃﻠﺒﮑﺎران
ﻗﯿﻤﺖ وی را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﮫﻢ و ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ ،در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭘﺲ
از ﻓﺮوﺷﺶ ﺑﺎز ھﻢ ﭼﯿﺰی از ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺲ از آزادی وی،
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون ،ﺑﺪھﯽ ﺑﺎﻻ آورد؛ و اﯾﻦ ﺑﺪھﯽ )ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی زﯾﺎد ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪی(
داراﯾﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮده را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ارﺑﺎب وی ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در
دﺳﺖ ﺑﺮده از اﻣﻮال و داراﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺷﻮد؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ارﺑﺎب ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در
دﺳﺖ ﺑﺮده از اﻣﻮال و داراﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺮﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻮد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون ،ﺑﺮدهھﺎﯾﯽ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد ،و ارﺑﺎب ﺑﺮدهی
ﻣﺄذون ،آن ﺑﺮدهھﺎ را آزاد ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن ارﺑﺎب ،آن ﺑﺮدهھﺎ آزاد
ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در
دﺳﺖ ﺑﺮده از اﻣﻮال و داراﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ھﻤﻪی داراﯾﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮده را در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون) ،در داد و ﺳﺘﺪھﺎﯾﺶ( ﺑﺪھﮑﺎر ﺷﺪ ،و ارﺑﺎب او را آزاد ﻧﻤﻮد؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آزادی وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب او را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آزادیاش ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ارﺑﺎب ،ﺿﺎﻣﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺑﺮده ﺑﺮای ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭘﺲ از آن ،ﺑﺎز ھﻢ ﭼﯿﺰی از ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﻃﻠﺒﮑﺎران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از آزادی ﺑﺮده ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را از او
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﻓﺮوش آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﯿﻤﺖ آن ،ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ
ارﺑﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ آن
ﻓﺮوﺧﺖ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده ،ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ .و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺮده ﺑﺎ ارﺑﺎﺑﺶ درﺳﺖ
آن ارﺑﺎب
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮده و
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال و داراﯾﯽای ﮐﻪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،از ِ
ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﻓﺮوش آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺑﺎب ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﯿﻤﺖ آن ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ آن ﻓﺮوﺧﺖ ،در آن
ﺻﻮرت درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب »ﻣﺎذون«

٢٤٥

و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺑﺎب ،ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﯿﺶ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ،ﺑﻪ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون
ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،در ﻧﺰد ﺧﻮدش
ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ارﺑﺎب ،ﺑﺮدهی ﻣﺄذون ﺧﻮﯾﺶ را »ﻣﺤﺠﻮر« ﮐﺮد و او را از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در
داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ ،آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮدهی ﻣﺄذون» ،ﻣﺤﺠﻮر« )ﻣﻨﻊ ﺷﺪه از دﺧﻞ و
ﺗﺼﺮف( ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺮدهی ﻣﺄذون در ﺻﻮرﺗﯽ »ﻣﺤﺠﻮر« ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ِﺣﺠﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ وی از داد و
ﺳﺘﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزارﯾﺎن ،آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ ﮔﺮدد .٢
س :آﯾﺎ ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای »ﺣﺠﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف و داد و
ِ
ﺳﺘﺪ« وﺟﻮد دارد؟
ج :در ﺻﻮرتھﺎی ذﯾﻞ ،ﺑﺮدهی ﻣﺄذون از دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ،ﻣﺤﺠﻮر و ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮔﺮدد؟
 -۱ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۲ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮد.
 -۳ھﺮ ﮔﺎه ارﺑﺎب ،ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد و ﺑﻪ دار ﺣﺮب ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد .٣
 -١زﯾﺮا اﮔﺮ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﭘﯿﺶ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﺪ ،در آن ﺻﻮرت ارﺑﺎب در
ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ آن ،ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ارﺑﺎبَ ،دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮدهاش
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ھﺮﮔﺎه
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺑﺎب ﮐﺎﻻ را ﺑﺪون ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺪو ﻓﺮوﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ای ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﺮاد از ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ،ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ارﺑﺎب
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﳉﻮﻫﺮة اﻟﻨﲑة«(
 -٢زﯾﺮا ﺑﺎزارﯾﺎن )ﻃﺒﻖ روال ﮔﺬﺷﺘﻪ( ،ﺑﻪ َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﺑﺮده و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و داد و ﺳﺘﺪ ﺑﺎ وی اﻋﺘﻘﺎد و
ﺑﺎور دارﻧﺪ؛ و اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﮐﻪ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ِﺣﺠﺮ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺮده از دﺧﻞ و
ﺗﺼﺮف ،آ ﮔﺎھﯽ و اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزارﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ِﺣﺠﺮ
و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﺮده از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -٣در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮده ،ﻣﺤﺠﻮر ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ارﺑﺎب ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارﺑﺎب ﻣﺮﺗـﺪ
ﺷـﻮد و ﺑـﻪ

٢٤٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

 -۴ھﺮ ﮔﺎه ﺑﺮدهی ﻣﺄذون از ﻧﺰد ارﺑﺎﺑﺶ ﻓﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۵ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺄذون ،ﺑﭽﻪ ای را ﺑﺮای ارﺑﺎﺑﺶ ﺑﺰاﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون ،از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف و داد و ﺳﺘﺪ ﻣﺤﺠﻮر و ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﺑﻪ
١
»دﯾﻮن«» ،ﻏﺼﺐ« و »اﻣﺎﻧﺖھﺎﯾﯽ« اﻗﺮار ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت اﻗﺮارش ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺮار ﺑﺮده ای ﮐﻪ از َدﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف و داد
و ﺳﺘﺪ وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه ،در ﻣﻮرد داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ وی اﺳﺖ درﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ٢؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺮار وی درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻮدک ،او را ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﮐﺮدن اﺟﺎزه دھﺪ؛ ﺣﮑﻢ اﺟﺎزهاش ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزه ای درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﮐﻮدک ،ﺑﺪو اﺟﺎزهی ﺗﺠﺎرت
را ﺑﺪھﺪ ،در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و داد و ﺳﺘﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮدهی ﻣﺄذون ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ
ﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻃﻼع و آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ،دﺧﻞ و
ﺗﺼﺮﻓﺶ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

دارﺣﺮب ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،در آن ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ارﺗﺪاد ارﺑﺎب ،ﺑﺮده ﻣﺤﺠﻮر
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ دار ﺣﺮب ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ﺑﺮده ﻣﺤﺠﻮر
ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
 -١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،اﻣﺎﻧﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ آنھﺎ
را از ﻓﻼﻧﯽ ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﯾﺎ ﺑﺮده ﺑﻪ ﻗﺮﺿﯽ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -٢در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮده ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﭼﻪ در دﺳﺖ او اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺟﻨﺲ ﻏﺼﺐ ﺷﺪه و .(..ﺑﭙﺮدازد.
ﺣﻘﺪارش )اﻣﺎﻧﺖدھﻨﺪهِ ،
ﻣﺎﻟﮏ ِ

ﮐﺘﺎب »وﻗﻒ«

ﮐﺘﺎب »وﻗﻒ«
س» :وﻗﻒ« ﭼﯿﺴﺖ؟
]وﻗﻒ ﻣﺎل؛ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺴﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻦ؛ ﺑﻪ ﮐﺎر
ج» :وﻗﻒ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺒﺲ«
ِ
ﺑﺮدن ﻣﺎل در راه ﺧﯿﺮ؛ ﺑﺎزداﺷﺘﻦ[ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه  -و
ﻋﯿﻦ ﮐﺎﻻ  -آن ھﻢ در ﺣﮑﻢ
اﺳﺖ از» :ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ِ
ﺻﺪﻗﻪ دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ آن«] ١ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ» ،وﻗﻒ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮدن ﻋﯿﻦ ِﻣﻠﮏ
ّ
ﺑﺮای ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ارث ﺑﺮده ﺷﺪن آن ،ﻣﻤﻨﻮع
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
ّ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ »وﻗﻒ« ﭼﯿﺴﺖ؟
س :ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪی
ج» :وﻗﻒ« ﺑﻪ دو ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺮوع ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
٢
ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﻘﺎی آن.
از
 -۱ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان
ِ
ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺻﺪﻗﻪ ای ﺟﺎری ﮔﺮدد.
 -۲ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ِ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اذا ﻣﺎت اﻻ�ﺴﺎن اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻪ اﻻ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ :اﻻ ﻣﻦ

ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎر�ﺔ ،او ﻋﻠﻢ ﻳنﺘﻔﻊ ﺑﻪ ،او وﺪﻟ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋﻮا ﻪﻟ«  ١؛ »ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ھﻤﻪی ﮐﺎر و
 -١از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﺗﻌﺮﯾﻒ »وﻗﻒ« ھﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم

اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :وﻗﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن ﻋﯿﻦ ﮐﺎﻻ  -آن ھﻢ در ﺣﮑﻢ
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﺪا  -و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ« ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺼﻨﻒ ،اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده اﺳﺖ:
و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه دوﺳﺖ دارد ﺗﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ آن را ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ«(
و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺼﻨﻒ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ]» :ﺣﺒﺲ ﻛﺮدن ﻋﲔ ﻛﺎﻻ[ آن ﻫﻢ در ﻣﻠﻜ ﹼﻴﺖ وﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه« :ﻣﺮادش از

دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﻮال وﻗﻔﯽ ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد؛
 -٢ﻟﻔﻆ »ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان« ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از
ِ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن آنھﺎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،و اﻃﺮاق ﻧﻤﻮدﻧﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب »وﻗﻒ«
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ﺗﻼش اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺳﻪ ﻣﻮرد ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد :اﺣﺴﺎن و ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ،داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ او را دﻋﺎ ﮐﻨﺪ«.
ّ
ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه ،زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
س :در ﭼﻪ وﻗﺖ ،ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه از ِ
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه ،زاﺋﻞ
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ، /
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ زوال ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ او ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﺧﻮد وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ،وﻗﻒ
ّ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ وﻓﺎت ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﮔﺎه وﻓﺎت ﻧﻤﻮدم ،ﺧﺎﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪی ﻓﻼن ...وﻗﻒ ﻧﻤﻮدم«.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ّ
ﻣﺠﺮد ﺳﺨﻨﺶ ﻣﺒﻨﯽ
ِ
ﺑﺮ وﻗﻒ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ،زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای ّ
ﺗﻮﻟﯿ ِﺖ وﻗﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه را ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻧﺪھﺪ ،ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﺷﻮد .٢
ِ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،آﯾﺎ در ّ
س :ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻣﺎل وﻗﻒ از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺎل ﺑﺮاﯾﺶ وﻗﻒ ﺷﺪه ،داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه وﻗﻒ  -ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ  -ﺻﺤﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪ ،در
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و در ّ
آن ﺻﻮرت ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ِ
ﻣﺎل ﺑﺮاﯾﺶ وﻗﻒ ﺷﺪه داﺧﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ در ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﻣﺎ )اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ  ( /ﺑﺮای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻦ »وﻗﻒ« ،ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن ﺷﺮﻃﯽ ھﻢ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
 -١ﻣﺴﻠﻢ.
 -٢از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ زوال ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه از ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ دو اﻣﺮ ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد:
اﻟﻒ( ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ .ب( از ﻃﺮﯾﻖ ّ
وﺻﯿﺖ آن را از ﻣﻠﮑﯿﺘﺶ ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ دو اﻣﺮ ،ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ واﻗﻒ ﺑﯿﺮون
ﻣﯽﺷﻮد؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﮔﻮﯾﺪّ :
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺳﺨﻨﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﻗﻒ اﻣﻮال ،زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،زﯾﺮا اﯾﻦ اﻣﺮ
در ﻧﺰد او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی آزاد ﮐﺮدن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .رد اﻟﻤﺤﺘﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ّ
»اﻻﺳﻌﺎف«( و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در وﻗﻒ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎل وﻗﻒ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ؛ زﯾﺮا وﻗﻒ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ در ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /وﻗﻒ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺑﺮای آن ا ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺑﺪی و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ١؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺑﺮای آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ھﻤﯿﺸﮕﯽ و داﺋﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﺎز ھﻢ وﻗﻒ در آن ﺟﮫﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﭘﺲ از آن ،ﺑﮫﺮهﺑﺮداری و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻪ
ّ
ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﮔﺮ ﭼﻪ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه از آنھﺎ ذﮐﺮی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورده
ﺑﺎﺷﺪ.
س :وﻗﻒ ﮐﺮدن اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /وﻗﻒ اﺷﯿﺎی ﻣﺸﺘﺮک درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
 /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻒ ﮐﺮدن داراﯾﯽ و اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮک درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
س :وﻗﻒ ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل )داراﯾﯽ ِﻣﻠﮑﯽ ،داراﯾﯽ زﻣﯿﻨﯽِ ،ﻣﻠﮏ و زﻣﯿﻦ( ﭼﻪ
ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :وﻗﻒ ﮐﺮدن آنھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :وﻗﻒ ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻒ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺸﺘﺰاری را ﺑﺎ ﮔﺎو و دھﻘﺎﻧﺶ )ﮐﻪ آن دھﻘﺎن
ﺑﺮدهاش ﺑﺎﺷﺪ( وﻗﻒ ﮐﺮد ،ﭼﻨﯿﻦ وﻗﻔﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﻒ
ﮐﺮدن اﺳﺐ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ در راه ﺧﺪا درﺳﺖ اﺳﺖ.
س» :ﻓﺮوش«» ،ﺗﻤﻠﯿﮏ« و »ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻗﻒ« ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
 -١ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ و در راه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻼﻧﯽ  -ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زاد و
وﻟﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  -وﻗﻒ ﻧﻤﻮدم« .و ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻼﻧﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﯽء وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﯽرﺳﺪ؛ زﯾﺮا وﺟﻮد ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ھﻤﯿﺸﮕﯽ و داﺋﻤﯽ اﺳﺖ) .ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
 -٢اﺧﺘﻼف اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ در ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺟﻨﺲ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮد،
در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ وﺟﻮد اﺷﺘﺮاک ﺑﺎز ھﻢ در ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،وﻗﻒ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی را ھﺒﻪ و ﺻﺪﻗﻪی ﻧﺎﻓﺬ ﺷﺪه ﻣﯽﭘﻨﺪارد :ﻣﮕﺮ در ﻣﺴﺠﺪ و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﻣﻮرد
وﻗﻒ اﺷﺘﺮاﮐﯽ در ﻣﮑﺎنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ھﻤﭽﻮن ﺧﺎﻧﻪ( وﻗﻒ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽرﺳﺪ و
ھﻤﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ھﺪاﯾﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ا ﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ(.

ﮐﺘﺎب »وﻗﻒ«
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ج» :ﻓﺮوش« و »ﺗﻤﻠﯿﮏ وﻗﻒ« درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ »ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن وﻗﻒ« در اﻣﻮال
و داراﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک  -ﮐﻪ ﺷﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ،ﺧﻮاھﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﮔﺮدﯾﺪه  -درﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎی ﻣﺸﺘﺮک در وﻗﻒ درﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻒ ﮐﺮدن اﺷﯿﺎی ﻣﺸﺘﺮک درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ای را وﻗﻒ ﮐﺮد و در آن ﺟﺎ ﻣﺴﺠﺪی را ﺳﺎﺧﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﻪ وﻗﺖ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی از آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ،زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :زﻣﺎﻧﯽ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ از زﻣﯿﻦ ،از ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را از ِﻣﻠﮑﺶ ﺟﺪا

ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ در آن ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﻧﺪ؛ و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /اﮔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در آن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪّ ،
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد  .١و
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را

ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺧﺘﻢ« ،از ﻣﻠﮑﯿﺘﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
س :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ )آﺑﺸﺨﻮر( ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاِ ،رﺑﺎط )ﺳﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻘﺮا ﺳﺎزﻧﺪ و
وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮫﻤﺎﻧﺴﺮای( و ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ّ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﺎ
ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ و اﻃﺮاق ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮا و ﻣﮫﻤﺎﻧﺴﺮاﯾﯽ را ﺳﺎﺧﺖ ،و ﯾﺎ زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ
را ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه از آن ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺣﮑﻢ
ﻧﮑﻨﺪ ،زاﺋﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدم؛ ﯾﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻧﻤﻮدم؛ ﯾﺎ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ را

ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮدم«ّ ،
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.

 -١ﺟﺪا ﮐﺮدن آن ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻣﻠﮏ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﻒ ،ﺧﺎﻟﺺ
ﺑﺮای ﺧﺪا ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آن ﺑﺪان ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎزﮔﺰارده ﺷﻮد ،ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺣﺘﻤﯽ و ﻗﻄﻌﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ آن ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺟﺎزه دھﺪ ﺗﺎ در آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎن
ﻗﺒﺾ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدم در آن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ً
و در ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،ﮔﺰاردن ﻧﻤﺎز ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ّ
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدم از آن ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪ ،آب ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان در
ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ ،و ﻣﺮدهھﺎﯾﯽ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن دﻓﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت،
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه زاﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
س :اﮔﺮ وﻗﻒ دارای ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزده و درآﻣﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺘﻮﻟﯽ
ِ
وﻗﻒ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺘﻮﻟﯽ وﻗﻒ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ درآﻣﺪ وﻗﻒ را از ھﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺎرج ﻣﻮرد
وﻗﻒ آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮط ﻧﻤﻮده ﯾﺎ ﻧﻨﻤﻮده
ﺑﺎﺷﺪ .١
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
س :اﮔﺮ ﻓﺮد وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه،
ِ
آﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ آن ﺑﭙﺮدازد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺑﺎداﻧﯽ و
ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﻓﻘﯿﺮ و ﺗﮫﯽدﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از آﺑﺎداﻧﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ
ﺗﻌﻤﯿﺮ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ِ
آن اﻣﺘﻨﺎع ورزﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺟﺎره ﺑﺪھﺪ و ﺑﺎ اﺟﺮﺗﯽ ﮐﻪ از
آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،آن را آﺑﺎد و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ آﺑﺎد و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﺪ ،دوﺑﺎره
آن را ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻗﻒ ﺷﺪه وﯾﺮان ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﻨﺎی ﻓﺮوﺗﭙﯿﺪهاش ﭼﻪ
س :اﮔﺮ
ِ
ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ وﻗﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻨﺎی ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺑﺎره
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻗﻒ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و در آن ھﺰﯾﻨﻪ و ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻗﻒ از آن ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ آن را ﻧﮕﮫﺪاری

 -١زﯾﺮا ھﺪف وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه از وﻗﻒ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ و ﺑﺎزده ﻣﻮرد وﻗﻒ ،ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺻﺮف و ھﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺎزده ﻣﻮرد وﻗﻒ ،د اﺋﻤﯽ و ھﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آﺑﺎداﻧﯽ و
ﮔﺮدد؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮل و
ِ
ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮرد وﻗﻒ ھﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدد .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر »اﻗﺘﻀﺎء« ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ »ﻋﲈرت« ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ (۲۲۵/۵

ﮐﺘﺎب »وﻗﻒ«
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ﮐﻨﺪ ﺗﺎ  -در آﯾﻨﺪه اﮔﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﺪان ﺑﻮد  -در ﻋﻤﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ھﺰﯾﻨﻪ و ﺻﺮف ﮐﻨﺪ .و ﺑﻪ
ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻦ وﻗﻒ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﭼﯿﺰی را وﻗﻒ ﮐﺮد و ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزده ،ﯾﺎ ّ
ﺗﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮای ﺧﻮدش
ﻗﺮار داد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ اﺳﺖ ٢؛ وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ /
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -١زﯾﺮا ﺑﻨﺎی ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻪی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺟﺰء ﻣﻮرد وﻗﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺑﺮای آنھﺎ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در آن ﺣﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮرد وﻗﻒ ،ﺣﻖ دارﻧﺪ ،و ﻋﯿﻦ ﻣﻮرد وﻗﻒ،
ﺣﻖ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻓﻘﻂ ﺣﻖ آنھﺎ ﺑﺪانھﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد.
و در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻻّ ،
ﻣﺼﻨﻒ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪی »ﻓﺮوش وﻗﻒ« اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ  .در ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﻳﻪ« ﭼﻨﯿﻦ

آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻋﯿﻦ ﻣﻮرد وﻗﻒ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﺶ ﻣﺸﮑﻞ و دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن را در ﺗﻌﻤﯿﺮ و ّ
ﻣﺮﻣﺖ آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ) .ﺑﺤﺮ
اﻟﺮاﺋﻖ(
 -٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮاﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮط را ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻗﻒ ﮐﺮدن ،ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺷﺮﻃﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ّاﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی اول )ﺷﺮط ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزده ﺑﺮای وﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه(
از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ّ
در ﻧﺰد او ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺧﺘﻼف در
ﻣﯿﺎن اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺘﻦ »ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن« و »ﻗﺒﺾ ﻛﺮدن وﻗﻒ«

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮﺧﯽ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﺪان ﻧﺪارد و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
ﺻﺪر اﻟﺸﮫﯿﺪ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﺘﻮا ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ .و ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻮل او ﻓﺘﻮا ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺑﺪان ﺟﮫﺖ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﻗﻒ ﮐﺮدن ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ .و ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﻠﺦ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل را
ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ و ﻇﺎھﺮ ﮐﺘﺎب ھﺪاﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ و روﺷﻨﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم )ﺷﺮط ﮐﺮدن ّ
ﺗﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮای وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه( ،اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و ِھﻼل ﺑﺮ آناﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺷﺨﺼﯽ ﭼﯿﺰی را وﻗﻒ ﮐﺮد و ّ
ﺗﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻗﺮار داد ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
ﻇﺎھﺮ ﻣﺬھﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺘﺎب »اﳋﻼﺻﺔ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ وﻗﻒﮐﻨﻨﺪه
ﺷﺮط ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ّ
ﺗﻮﻟﯿﺖ وﻗﻒ ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ،ھﻢ
وﻗﻒ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ ﺷﺮط .و در ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ و ِھﻼل ،ھﻢ وﻗﻒ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ
ﺷﺮط .از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ از » ِھﻼل« ،دو رواﯾﺖ و وﺟﻮد دارد :ﯾﮑﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ رأی اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ
و دﯾﮕﺮی ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ رأی اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ.

ﮐﺘﺎب »ﻟﻘﯿﻂ«

ﮐﺘﺎب »ﻟﻘﯿﻂ«
)»ﻟﻘﯿﻂ« ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و اﻗﻮام او
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده و ﮐﺴﯽ ھﻢ ّادﻋﺎی ﻓﺮزﻧﺪی او را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ،
ﻣﺮاد از »ﻟﻘﯿﻂ« :ﮐﻮدک ﻏﯿﺮﺑﺎﻟﻐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﮔﻤﺸﺪهای در
راه ﯾﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ(.
س :اﮔﺮ )در ﺟﺎﯾﯽ( ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
او را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻮدک رھﺎ ﺷﺪه را ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﺗﻠﻒ و ﺿﺎﯾﻊ ﻧﮕﺮدد و از ھﻼﮐﺖ در
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ِ
اﻣﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ و ﺑﻪ ﮐﻮدک ﭘﯿﺪا ﺷﺪه از آن ﺟﮫﺖ »ﻟﻘﯿﻂ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ) .و واژهی »ﻟﻘﻂ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی» :ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ،ﮔﺮدآوری ﻧﻤﻮد ،ﯾﺎﻓﺖ
و ﺑﺮداﺷﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻮدک رھﺎ ﺷﺪهای را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﺮداﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺨﺎرج ﮐﻮدک ﺑﺮﻋﮫﺪهی ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج) :اﮔﺮ ﭘﻮل و ﺷﯽء ﻗﯿﻤﺘﯽ ھﻤﺮاه او ﺑﻮد ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺨﺎرج ﮐﻮدک از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد ،و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت( از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل )و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﺮﭘﺮﺳﺖ،
ﻣﺮدم( ھﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ او ﻓﺮاھﻢ ﮔﺮدد؛ )ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورش
ِ
ﺳﭙﺮده ﺷﻮد(.
ﮐﻮدک رھﺎ ﺷﺪهای را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آن را ﮔﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ِ
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﻮدک را از او ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﮐﻮدک را از ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﻮدک ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ِ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ ﺳﺨﻨﺶ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدک رھﺎ ﺷﺪه ﻓﺮزﻧﺪ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﻔﺮ ،ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و ﻋﻼﻣﺘﯽ
ِ
ﺟﺴﺪ آن ﮐﻮدک ﺑﭙﺮدازد ،وی در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺨﻨﺶ ،ﺳﺰاوارﺗﺮ از دﯾﮕﺮی
در
ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای در ﺟﺴﺪ آن ﮐﻮدک
ﻧﭙﺮدازﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت آن ﮐﻮدک ،ﻓﺮزﻧﺪ ھﺮ دو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  .١و اﮔﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﯾﮑﯽ از
آن دو ﻧﻔﺮ ،زودﺗﺮ از دﯾﮕﺮی ادﻋﺎ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت آن ﮐﻮدک ،ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺷﮫﺮھﺎ ﯾﺎ روﺳﺘﺎھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و ﻓﺮدی ّ
ذﻣﯽ
ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﮐﻮدک ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﮐﻮدک از آن ﻓﺮد ّ
ذﻣﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ ﮐﻮدک از آن ﻓﺮد ذﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ ﮐﻮدک ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در داراﻻﺳﻼم )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ در ﯾﮑﯽ از روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ،ﯾﺎ در ﻣﻌﺒﺪ ﯾﮫﻮدﯾﺎن ،ﯾﺎ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﮐﻮدکّ ،
ذﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدک ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن
ِ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﮐﻮدک ﭘﯿﺪا ﺷﺪه از زﻣﺮهی اﻓﺮاد
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و آن
ِ
آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدک ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
س :اﮔﺮ ﺑﺮدهای ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن
ِ
آﯾﺎ ادﻋﺎﯾﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ آن ﮐﻮدک ﭘﯿﺪا ﺷﺪه از زﻣﺮهی اﻓﺮاد آزاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﮐﻮدک ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﻣﻘﺪاری ﻣﺎل ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت آن
س :اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ِ
آن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺎل از ِ
ﮐﻮدک ﭘﯿﺪاﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺎل در دﺳﺖ او ﺑﻮده و او ﻧﯿﺰ اھﻞ
آن
ِ
ج :آن ﻣﺎل از ِ
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ازدواج دھﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﺎﻟﺶ َدﺧﻞ و
ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
 -١زﯾﺮا ھﺮ دو ﻧﻔﺮدر دﻋﻮا ﺑﺮاﺑﺮو ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ﮐﻮدک رھﺎ ﺷﺪه ای را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ازدواج ﺑﺪھﺪ ،ﯾﺎ در
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ِ
ّ
ﻣﺎﻟﺶ َدﺧﻞ و ّ
ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ و
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ »وﻻﯾﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و
ﺣﻀﺎﻧﺖ« ﺑﺮ او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ آن ﮐﻮدک از ﻣﺎﻟﺶ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از آن ﻣﺎل ،ﭼﯿﺰھﺎی
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز او را از ﺧﻮراﮐﯽھﺎ و ﭘﻮﺷﺎک ﺗﮫﯿﻪ و ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﻮدک ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ھﺒﻪ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﯽء
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ
ِ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪه را ﻗﺒﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﮐﻮدک رھﺎ ﺷﺪه را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺒﻪ را ﻗﺒﺾ ﮐﻨﺪ.
ج :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ِ
ﮐﻮدک رھﺎ ﺷﺪه را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﺗﺎ آن ﮐﻮدک را در
س :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ِ
ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻪ ای ﺑﮕﻤﺎرد ﯾﺎ او را در اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﻪ اﺟﯿﺮی و ﻣﺰدوری ﺑﮕﻤﺎرد؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای ﯾﺎ ﺑﻨﺪهی ﮐﻮدک درﺳﺖ اﺳﺖ .١

 -١اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻗﺪوری در »اﻟـﻤﺨﺘﴫ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در ﮐﺘﺎب »اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﯾﺎﺑﻨﺪهی

ﮐﻮدک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را در اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺑﻪ اﺟﯿﺮی و ﻣﺰدوری ﺑﮕﻤﺎرد .و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ«

اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﻣﮑﺮوھﺎت ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( .و ھﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺰ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ُ
ﮐﺘﺎب »ﻟﻘﻄﻪ«
)اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه(

ﮐﺘﺎب »ﻟﻘﻄﻪ«
)اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه(
ُ

س» :ﻟﻘﻄﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ُ
ج» :ﻟﻘﻄﻪ« ﻋﺒﺎرت از ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ رھﺎ و اﻓﮑﻨﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی
ُ
دﯾﮕﺮ» ،ﻟﻘﻄﻪ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ھﺮ ﻣﺎل ﻣﺤﻔﻮﻇﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﺮار دارد و
ُ
ﺻﺎﺣﺐ آن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ» ،ﻟﻘﻄﻪ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ،ﻟﺒﺎس و ...ﭘﯿﺪا ﺑﺸﻮد ،و ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮان ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن آن ﺑﺎﺷﺪ(.
ُ
و ﺑﻪ اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه از آن ﺟﮫﺖ »ﻟﻘﻄﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ آن را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺳﻌﯽ
ُ
ﻣﯽﮐﻨﺪ آن را ﺟﻠﻮﺗﺮ از دﯾﮕﺮی ﺑﺮدارد) .و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻟﻔﻆ »ﻟﻘﻄﻪ« ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺣﯿﻮان
ّ
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺣﯿﻮان ،ﻟﻔﻆ »ﺿﺎﻟﺔ« ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .و ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا وﻗﺘﯽ از رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺘﻦ
اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه ﺳﺆال ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﺑﺮدارﯾﺪ ،و ﻇﺮف و ﭘﻮﺷﺶ آن را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ ،و اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺻﺎﺣﺐ آن

ﭘﯿﺪاﻧﺸﺪ ،اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن دارد ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ .و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﮐﺮاھﺖ دارد؛ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﺪ(.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﯽء ﮔﻤﺸﺪه ای را دﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮدارد؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻧﮕﺮان ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﮕﺮان ﺗﻠﻒ ﺷﺪن آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺘﻦ آن ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل ﮔﻤﺸﺪه را ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮاه و
ﺷﻮاھﺪ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ وی آن را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ از آن ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،در ﻧﺰدش اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺮ ﮔﺎه ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪهی ﺷﯽء ﮔﻤﺸﺪه ،آن را ﮔﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی
ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟

ﮐﺘﺎب »ﻟﻘﻄﻪ« )اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه(
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ارزش ﻣﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ از ده درھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ِ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪن آن را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ارزش آن ده درھﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ
ﯾﮏ ﺳﺎل  ١ﭘﯿﺪا ﺷﺪن آن را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﮔﺮ در اﯾﻦ ّ
ﻣﺪت ،ﺻﺎﺣﺒﺶ آﻣﺪ ،آن را ﺑﺪو
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آن را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺑﻪ ﻧﺰدش آﻣﺪ
)ﺗﺎ ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را از او ﺑﮕﯿﺮد( ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺻﺪﻗﻪی وی را ﺗﺄﯾﯿﺪ و اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه را ﺿﺎﻣﻦ ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ )در ﮐﻮه و ﺻﺤﺮاﯾﯽ دوراﻓﺘﺎده( ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان
آنھﺎ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﻮد؟
ج :ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﻮدن آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻤﺸﺪه ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.

 -١رواﯾﺘﯽ از ا ﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺮاد از »اﻋﻼم ﻛﺮدن ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز« :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺻﻼح دﯾﺪ اﻣﺎم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ در ﮐﺘﺎب »اﻻﺻﻞ« ]ﻣﺒﺴﻮط[ اﯾﻦ ﻣﺪت را
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل  -ﺑﺪون ﺗﻔﺼﯿﻞ ّﻗﻠﺖ و ﮐﺜﺮت ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ّ -
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم

ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻻزم و ﺿﺮوری ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح دﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻣﺎل ﮔﻤﺸﺪه را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن وی ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺻﺎﺣﺒﺶ در ﭘﯽ آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭘﺲ از آن اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ در ﭘﯽ آن ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه از ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﺎ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻧﺪ ارﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﭘﯿﺪا ﺷﺪن آن را ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻢ ﻓﺴﺎد و ﺧﺮاﺑﯽ آن ﺑﺮود؛ و ﭘﺲ از آن اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﭘﯽ آن ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن
را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﺪ .و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﻣﺎل ﮔﻤﺸﺪه را در ﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ آن و در ﻣﮑﺎن اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺻﺎﺣﺐ آن و رﺳﺎﻧﯿﺪن آن ﻣﺎل ﺑﺪو ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻣﺎل
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﻢ ارزﺷﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪهاش ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی آن
ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ھﺴﺘﻪی ﺧﺮﻣﺎ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺎر؛ در آن ﺻﻮرت ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮدارد و ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻸ ﻋﺎم ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪن آن را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ و از آن ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎز ھﻢ در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﻠﯿﮏ اﺷﯿﺎی ﻣﺠﮫﻮل ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .ھﺪاﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺖ و ھﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺎرج آن را از ﺟﯿﺐ ﺧﻮدش داد ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﻣﺨﺎرج را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ،ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺿﺎﻣﻦ
ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﺨﺎرج ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺣﯿﻮان ،اﺣﺴﺎن و ﮐﻤﮑﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪی
ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزهی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ آن ﺧﺮج ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺨﺎرج ﺣﯿﻮانَ ،دﯾﻨﯽ ﺑﺮ
ذﻣﻪی ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را )در ﮐﻮه و ﺻﺤﺮاﯾﯽ دوراﻓﺘﺎده( ﯾﺎﻓﺖ ،و ھﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺎرج
اﯾﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ّ
ﺣﺪی زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ آن ﺧﺮج ﮔﺮدد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮد ﺣﯿﻮان را
ِ
ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪهی ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮود و ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو
اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ،ﺑﺎزده و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ داﺷﺖ در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ آن را ﺑﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺪھﺪ ،و از
ﮐﺮاﯾﻪاش ﻧﻔﻘﻪی آن را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺎزده و ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﯿﻢ آن ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎرﺟﺶ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دھﺪ ،در آن ﺻﻮرت آن ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه را ﻓﺮﻣﺎن دھﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﮫﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺧﺮج ﺷﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ آن ﺣﯿﻮان اﺟﺎزه دھﺪ و ﻣﺨﺎرج آن را َدﯾﻨﯽ ﺑﺮ ذﻣﻪی ﻣﺎﻟﮏ آن
ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﯿﻮان ﮔﻤﺸﺪه ،در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺟﺎزهی
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ آن ﺣﯿﻮان ﺧﺮج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻓﺮد ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﯿﻮان
را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﺪھﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎرج آن را از او ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :آری؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺎل ﮔﻤﺸﺪه ای را ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﻣﺮدی آﻣﺪ و ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ وی ﻣﺎﻟﮏ
آن ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺪاﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ
و ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه را ﺑﺪو ﺑﺴﭙﺎرد؟
ج :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎﯾﺶ ،ﺷﺎھﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ ﻧﯿﺎورده ،ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه را ﺑﺪو
ﻧﺪھﺪ.

ﮐﺘﺎب »ﻟﻘﻄﻪ« )اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪه(

٢٦٣

س :اﮔﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ،ﺷﺎھﺪ و ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﻧﺪاﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ )ی
دﻗﯿﻖ و ﻣﻘﺪار و ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ( آن را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﯾﺎﺑﻨﺪه درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه را ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ؛
وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ »ﻗﻀﺎﯾﯽ« ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻗﺮار
ﻗﻀﺎﯾﯽ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﺎ دادن ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣﺖ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪهی ﻣﺎل ﮔﻤﺸﺪه ،ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪن آن را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد؛
ﺳﭙﺲ از ﭘﯿﺪا ﺷﺪن ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﺄﯾﻮس ﮔﺮد ﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آن را ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و از دادن آن ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
ﺑﭙﺮھﯿﺰد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﺑﻨﺪهی ﻣﺎل ،ﺣﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪهی ﻣﺎل ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪهی ﻣﺎل ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﺷﺪه را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﭘﺪر ﻓﻘﯿﺮش ،ﯾﺎ ﻣﺎدر ﻓﻘﯿﺮش ،ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ و
ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻓﻘﯿﺮش ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
َ
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪهی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣ َﺮم ،ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد دارد؟
ّ
ج :ھﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ در ﻣﯿﺎن اﺷﯿﺎی ﮔﻤﺸﺪهی ﺳﺮزﻣﯿﻦ ِﺣﻞ و ﺳﺮزﻣﯿﻦ َﺣ َﺮم وﺟﻮد ﻧﺪارد؛
و ﺣﮑﻢ ھﺮ دو ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎ ﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺧﻨﺜﯽ

ﮐﺘﺎب ﺧﻨﺜﯽ
)ﺧﻨﺜﯽ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ زن؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آﻟﺖ ﻣﺮدی و زﻧﯽ ھﺮ دو را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ آن ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻮدن ﯾﺎ زن ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎ ﺷﺪ(.
س :ﻧﻮزادی ﮐﻪ آﻟﺖ ﻣﺮدی و زﻧﯽ ھﺮ دو را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﺑﺪو »ﺧﻨﺜﯽ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
َ َ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺸﺎﺑﺶ از راه »ذﮐﺮ« )ﺷﺮم ﻣﺮد ،آﻟﺖ ﻣﺮد( ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
در ﺣﮑﻢ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادرارش از راه »ﻓﺮج« )آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن( ﺑﯿﺮون ﮔﺮدد ،در
ﺣﮑﻢ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ا درار وی از ھﺮ دو راه )»ذﮐﺮ« و »ﻓﺮج«( ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ادرار از ھﺮ ﮐﺪام از آن دو راه ﮐﻪ زودﺗﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدد ،ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ
داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ادرار از ھﺮ دو راه ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن و ھﻢ زﻣﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،در
آن ﺻﻮرت از ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﮐﻪ ادرار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎرج ﮔﺮدد ،ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از دﯾﺪﮔﺎه ا ﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺜﺮت ادرار ،اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
س :آﯾﺎ ﻋﻼوه از ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮر ،ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻮدن
ﺧﻨﺜﯽ وﺟﻮد دارد؟
ج :ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮﺳﺪ ،و در ﺻﻮرﺗﺶ رﯾﺶ ﻇﺎھﺮ ﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
زﻧﺎن ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻤﺎع و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت وی ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
اﮔﺮ در او ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺘﺎنھﺎی زﻧﺎن ،ﭘﺴﺘﺎن ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ،ﯾﺎ در ﭘﺴﺘﺎنھﺎﯾﺶ ﺷﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،ﯾﺎ
دﭼﺎر ﺣﯿﺾ و ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﯾﺎ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ از راه ﻓﺮج ﺑﺎ او ﺟﻤﺎ ع
و ھﻤﺒﺴﺘﺮی ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ در ﺧﻨﺜﯽ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ ﻧﯿﺰ ﻇﺎھﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟

٢٦٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﺑﻮدﻧﺶ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی
»ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺸﮑﻞ« اﺳﺖ.
س :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت در ﮐﺪاﻣﯿﻦ
ﺻﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن ﺻﻒ ﻣﺮدان و ﺻﻒ زﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﭽﻪھﺎ در ﺟﻠﻮ او ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ .١

 -١اﺻﻞ در »ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺸﻜﻞ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ وی ،ﺑﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط و اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد .و در ﻣﻮرد وی ،ﺑﻪ ﺛﺒﻮت ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ وﺟﻮد دارد،
ﺣﮑﻢ ﻧﮕﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻨﺜﯽ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﯿﺎن ﺻﻒ
ﻣﺮدان و ﺻﻒ زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ؛ و ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽرود ﮐﻪ زن ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻦ رو در ﺻﻒ ﻣﺮدان داﺧﻞ
ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﻧﻤﺎز آنھﺎ ﻧﮕﺮدد؛ و ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻒ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ
وارد ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﺎزش را ﻓﺎﺳﺪ ﻧﮕﺮداﻧﺪ؛ و اﮔﺮ در ﺻﻒ زﻧﺎن اﯾﺴﺘﺎد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺮد اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ در ﺻﻒ ﻣﺮدان اﯾﺴﺘﺎد ،در
آن ﺻﻮرت ﻧﻤﺎزش ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ؛ و ﻧﻤﺎزﮔﺰاراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﭼﭗ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮش اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ،
ً
ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ را اﺣﺘﯿﺎﻃﺎ اﻋﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺧﻨﺜﯽ زن ﺑﺎﺷﺪ.
و در ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺎ ﻣﻘﻨﻌﻪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود ﮐﻪ زن ﺑﺎﺷﺪ؛ و
در ﻧﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ّ
ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ّ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮐﺎری ﻣﮑﺮوه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ِﺳﺘﺮ زﻧﺎن -
ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺪون ﻣﻘﻨﻌﻪ ﻧﻤﺎزش را ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻋﺎده ﮐﺮدن ﻧﻤﺎزش اﻣﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭼﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرود
ﮐﻪ وی زن ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻣﺮ ﺑﻪ اﻋﺎدهی ﻧﻤﺎز ،ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻧﻤﺎزش را اﻋﺎده ﻧﮑﺮد،
ﻧﻤﺎزش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ از اﺑﺮﯾﺸﻢ و
زﯾﻮرآﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان ﯾﺎ زﻧﺎن
ﺑﺮھﻨﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺧﻠﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﺪون ﻣﺤﺮم ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﭙﺮدازد؛ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﺪن از وﻗﻮع در ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪ و اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ﺑﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :در
ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس اﺣﺮام وی ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﻮﺷﯿﺪن
ﻟﺒﺎسھﺎی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ! و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻨﺜﯽ در اﺣﺮام ،ﻟﺒﺎس زﻧﺎن را ﺑﭙﻮﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ
ﻟﺒﺎسھﺎی دوﺧﺘﻪ  /ﺷﺪه را ﻧﭙﻮﺷﺪ و وی زن ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﭙﻮﺷﯿﺪن آن ﺑﺪﺗﺮ از ﭘﻮﺷﯿﺪن
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س :اﮔﺮ ﭘﺪر ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺸﮑﻞ وﻓﺎت ﮐﻨﺪ ،از ﻣﯿﺮاث ﭘﺪرش ﭼﻪ ﻣﻘﺪاری را ﺑﻪ ارث
ﻣﯽﺑﺮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺸﮑﻞ در اﺳﺘﺤﻘﺎق ارث ،از
زﻣﺮهی زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻓﺮدی وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و از ﭘﺲ ﺧﻮد ﯾﮏ ﭘﺴﺮ و
ﯾﮏ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎل در ﻣﯿﺎن آن دو ،ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ دو
ﻗﺴﻤﺖ آن ،ﻣﺎل ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ آن ،ﻣﺎل ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد .١
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺧﻨﺜﯽ در ﻣﯿﺮاث ،ﻧﺼﻒ
ﻣﯿﺮاث ﻣﺮد و ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺮاث زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺷﻌﺒﯽ  /ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
آن اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﯿﺰی از َدم ﺑﺮ وی ﻻزم ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﻦ
ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 -١اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﺎره ﺑﺪان ﻣﻮﺿﻮع دارد ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮرتھﺎ ،ﺳﮫﻢ
ﻣﺮد ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ داده ﻣﯽﺷﻮ د؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﯽ وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و از ﭘﺲ ﺧﻮد ،ﺷﻮھﺮ ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎل در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ،دوازده ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﮔﺮدد :ﺳﻪ ﺳﮫﻢ
آن ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،و ﭘﻨﺞ ﺳﮫﻢ ﻣﺎل ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎل ﺷﻮھﺮ ،ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ از ِ
ّ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ،ﻓﺮد ﺧﻨﺜﯽ ،زن ﻣﯽﺑﻮد ،ﺷﺶ ﺳﮫﻢ ﺑﺪو داده ﻣﯽﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎ ﺳﯿﺰده ﺳﮫﻢ
اﮔﺮ در اﯾﻦ
ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺻﻮرت دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﯽ وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و از ﭘﺲ ﺧﻮد ھﻤﺴﺮ ،ﺑﺮادر ﻣﺎدری و ﺧﻨﺜﯽ  -ﮐﻪ ﺑﺎ ّ
ﻣﯿﺖ
از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺮ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ از »ﺷﺶ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ
آن ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﺑﺎ ﺷﺪ؛ و اﮔﺮ
ﺳﮫﻢ ﻣﺎل ﺷﻮھﺮ ،ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﺎل ﺑﺮادر ﻣﺎدری و ﺑﻘﯿﻪاش )دو ﺳﮫﻢ( از ِ
ﺧﻨﺜﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زن ﻣﯽﺑﻮد ،ﺑﺪو ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﻣﯽرﺳﯿﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة«(
 -٢ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻌﺒﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺷﺮاﺣﯿﻞ ھﻤﺪاﻧﯽ ﮐﻮﻓﯽ ﺷﻌﺒﯽ؛ وی اﻣﺎﻣﯽ ﺣﺎﻓﻆ و
ﻓﻘﯿﮫﯽ ُﻣﺘﻘﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وی از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ س  ،ﺟﺮﯾﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س  ،اﺑﻮھﺮﯾﺮه س  ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س  ،ﻋﺎﯾﺸﻪل ،
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س  ،ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ س و ﻣﻐﯿﺮة ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ س ﺳﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و وی
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
اﺑﻮﺑﮑﺮ ھﺬﻟﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ :ﺷﻌﺒﯽ را ﻻزم ﺑﮕﯿﺮ و در رﮐﺎب او ﺑﺎش؛ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺷﻌﺒﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺮدم از او در ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﮫﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﻓﺮاوان ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎﻣﻼت(

س :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﻪ ﻗﻮل ﺷﻌﺒﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /در ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻗﻮل ﺷﻌﺒﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ؟
ج :آری؛ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /در ﻗﯿﺎس ﻗﻮل ﺷﻌﺒﯽ ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎل در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮ و
ﺧﻨﺜﯽ ،ھﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدد؛ ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﻣﺎل ﭘﺴﺮ و ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﻣﺎل ﺧﻨﺜﯽ .و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ /
آن
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺎل در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮ و ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ دوازده ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد؛ ھﻔﺖ ﺳﮫﻢ از ِ
آن ﺧﻨﺜﯽ.
ﭘﺴﺮ و ﭘﻨﺞ ﺳﮫﻢ از ِ
س :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻨﺜﯽ را ﺧﺘﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج) :اﮔﺮ ﺧﻨﺜﯽ دارای ﻣﺎل ﺑﻮد( از ﻣﺎﻟﺶ ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﺮای او ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ او را
ﺧﺘﻨﻪ ﮐﻨﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم ﺑﺮای او ﮐﻨﯿﺰی را از ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل ﺧﺮﯾﺪرای ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را ﺧﺘﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮔﺎه ﮐﻨﯿﺰ او را ﺧﺘﻨﻪ ﻧﻤﻮد ،دوﺑﺎره ﮐﻨﯿﺰ را
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ.

ﺷﻌﺒﯽ در روزﮔﺎر ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺸﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺗﺬﻛﺮة اﳊﻔﺎظ«

ذھﺒﯽ(

ﺣﺎﻓﻆ در ﮐﺘﺎب »ﲥﺬﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ« ) (۶۸/۵ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺸﮫﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻌﺒﯽ ﺷﺶ ﺳﺎل ﭘﺲ از

ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ س ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۱۰ھ  .ق دار ﻓﺎﻧﯽ را وداع
ﮔﻔﺖ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺦ وﻓﺎت وی ،اﻗﻮال دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
ﺣﺎﻓﻆ ﺳﯿﻮﻃﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻟﻮﺟﻮه« ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﻌﺒﯽ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ را ﺑﺮ
آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﺑﭙﺮدازد و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻠﻤﺎء را ﻻزم ﺑﮕﯿﺮد.

