 ‐ 263033ﺣﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻗﺮار دادن ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در آن
ﺳﻮال

ﺟﻮاﻧ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﮐﺎرم ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺮوش آن اﺳﺖ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣداﻧﯿﺪ در اﺛﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ داﺧﻞ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺶ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی آب و ﺳﯿﻢﻫﺎی ﺑﺮق و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﺮار ﻣدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﺟﺪﯾﺪا ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد ﻓﯿﺶ ﺧﺮوﺟ ﺑﻪ ﻫﻤﮥ اﺗﺎقﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﺧﺮد ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ
روی ﺳﻘﻒ ﺧﺎﻧﻪاش آﻧﺘﻦ ﯾﺎ دﯾﺶ ﻣﺎﻫﻮاره ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ آن را وﺻﻞ ﮐﻨﺪ و در
ﻫﺮ اﺗﺎﻗ ﮐﻪ ﻣﺧﻮاﻫﺪ ،ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ را ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺴ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻧﺨﺮد ﯾﺎ آن را ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺘ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺨﺮد .ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ را در دﯾﻮارﻫﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻ آﻧﺘﻦ ﯾﺎ دﯾﺶ ﻣﺎﻫﻮارهای را ﻗﺮار ﻧﻤدﻫﯿﻢ .ﺣﻢ
ﺷﺮع درﺑﺎرۀ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ داﺧﻞ دﯾﻮارﻫﺎ در اﺛﻨﺎی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺳﺎزد و آن را ﻣﻓﺮوﺷﺪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ در آن ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺮ آنﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﺮ ﮔﻤﺎﻧﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻌﯿﻦ ،از ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن در راه ﺣﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺪاﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺎل ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺶ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ اﺻﻞ ﻧﺰد ﻓﻘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻢ ﻓﺮوش ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﮔﻨﺎه از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش
اﻧﻮر ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣﺳﺎزد ﯾﺎ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ در ﻫﻨﺎم ﻓﺘﻨﻪ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻼﺻﻪ آنﮐﻪ :ﻓﺮوش آب اﻧﻮر ﺑﺮای ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣداﻧﺪ از آن ﺷﺮاب ﻣﺳﺎزد ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺷﺎﻓﻌ اﯾﻦ را ﻣﺮوه ﻣداﻧﺪ و ﺑﺮﺧ از اﺻﺤﺎب ﺷﺎﻓﻌ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎ آن ﺧﻤﺮ ﻣﺳﺎزد
ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻣﺮوه ﻫﻨﺎﻣ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷ دارد…
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرت داﻧﺴﺘﻦ ﻫﺪف ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻓﺮوش ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ داﻧﺴﺘﻦ ﯾﺎ
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از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮاﺋﻨ ﮐﻪ دال ﺑﺮ آن اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﮐﻪ ﺷﺨﺼ ﻧﺎﺷﻨﺎس آن را ﺑﺨﺮد ﯾﺎ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﮐﻪ ﻣﺳﺎزد و ﻫﻢ ﺷﺮاب و ﻧﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪش ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاب اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮوش ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ…
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻢ درﺑﺎرۀ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻗﺼﺪ ﺣﺮام ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوش ﺳﻼح ﺑﻪ اﻫﻞ ﺟﻨ ﯾﺎ راﻫﺰﻧﺎن ﯾﺎ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ در
ﻫﻨﺎم ﻓﺘﻨﻪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮای آوازه ﺧﻮاﻧ ﯾﺎ اﺟﺎره ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﺎ اﺟﺎره دادن ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب
در آن ﯾﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﺎ آﺗﺸﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻫﻤﮥ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ و
ﻗﺮاردادش ﺑﺎﻃﻞ« )اﻟﻤﻐﻨ.(۱۵۴ /۴ :
در »اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ« آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از آن ﻗﺼﺪ ﺣﺮام ﺷﻮد و ﻫﺮ رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮام
ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺧﻮد ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺧﺮﯾﺪارش از آن ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺟﺎﯾﺰ دارد ،ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ« )اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ اﻟﻮﯾﺘﯿﺔ/۹ :
.(۲۱۳
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮥ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻗﺮاﺋﻦ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺼﺪ ﺣﺮام دارد ،ﻗﺮار دادن اﯾﻦ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ ﺑﺮای
او ﺣﺮام اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﺣﺎل او ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺆال ﺷﻤﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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