 ‐ 352131ﺳﻬﻢ او از ﻣﯿﺮاث را ﺑﺪون اﺟﺎزهاش ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،آﯾﺎ اﺟﺎزه دارد ﺑﺪون اﻃﻼع از ﻣﺎل او
ﺑﺮدارد؟
ﺳﻮال

اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻦ از ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﺮدارد و ﻣﻦ ﺑﻪ آن ﻣﺎل ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ از ﻣﯿﺮاث ﺑﻮده اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻃﻼﻋﺶ اﯾﻦ ﻣﺎل را ﺑﺮدارم؟ و اﮔﺮ آن را ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎرم؟

ﺧﻼﺻﻪی ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎﻟ ﻧﺰد دﯾﺮی دارد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ از روشﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻋ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮﻓﻪ ﯾﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﮐﺴ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺖ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻧﺰد
ﻗﺎﺿ آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل راﺟﺢ ﻓﻘﻬﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺣﻘﺶ از
آن ﺑﺮﻣدارد و ﻓﻘﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺴﺌﻠﮥ »ﻇﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ« )ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻖ( ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﺮوﻃ دارد ﮐﻪ در
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮوط ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺣﻖ ﺧﻮد از ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺘﺘﺎن ﻣﺎل ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺑﺮدارﯾﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.

ﻣﻔﻬﻮم »ﻇﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ«
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎﻟ ﻧﺰد دﯾﺮی دارد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺸﺮوع ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﺿ) رﺿﺎﯾﺖ دو ﻃﺮﻓﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻓﻖ( ﯾﺎ واﺳﻄﻪ ﮐﺮدن
ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ را از او ﺑﯿﺮد ،ﯾﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿ آن را ﭘﺲ ﺑﯿﺮد ،و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی از ﻣﺎل ﺷﺨﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل راﺟﺢ ﻓﻘﻬﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺣﻘﺶ از آن ﺑﺮﻣدارد و ﻓﻘﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺴﺌﻠﮥ »ﻇﻔﺮ ﺑﺎﻟﺤﻖ« )ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻖ(
ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻋﺮاﻗ در »ﻃﺮح اﻟﺘﺜﺮﯾﺐ« ) (۲۲۶ /۸ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ را آورده ﮐﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
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ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺷﻤﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﻣﻓﺮﺳﺘﯿﺪ ﭘﺲ ﻧﺰد ﻗﻮﻣ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﭘﺬﯾﺮاﯾ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮﺗﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎه ﭼﯿﺴﺖ؟
رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﻧﺰد ﻗﻮﻣ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮدﯾﺪ ﺳﭙﺲ آﻧﺎن ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻣﻬﻤﺎن اﺳﺖ
اﻣﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و اﮔﺮ ﻧﺮدﻧﺪ ﺣﻖ ﻣﻬﻤﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻻزم ﺑﻮد از آﻧﺎن ﺑﺴﺘﺎﻧﯿﺪ« ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری .ﺳﭙﺲ ﻋﺮاﻗ در
ﺷﺮح آن ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﭼﻬﺎرم :ﺑﺨﺎری رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻇﻔﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎن اﮔﺮ ﻧﺰد دﯾﺮی ﺣﻘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺷﺨﺺِ ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺣﻖ را از او ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ و اﻧﺎرش ﮐﻨﺪ ﺣﻖ دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻘ ﮐﻪ از او ﺑﺎزداﺷﺘﻪ آن ﻣﻘﺪار را ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از
ﻣﺎل او ﺑﺮدارد .ﺑﺨﺎری اﯾﻦ ﺑﺎب را ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎم ﻧﻬﺎده» :ﺑﺎب ﻗﺼﺎص ﻣﻈﻠﻮم اﮔﺮ ﻣﺎل ﻇﺎﻟﻤﺶ را ﺑﯿﺎﺑﺪ« .و از اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺣﺎﯾﺖ
ﮐﺮده ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :او را ﻗﺼﺎص ﻣﮐﻨﺪ و اﯾﻦ آﯾﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ:
وانْ ﻋﺎﻗَﺒﺘُﻢ ﻓَﻌﺎﻗﺒﻮاْ ﺑِﻤﺜْﻞ ﻣﺎ ﻋﻮﻗﺒﺘُﻢ ﺑِﻪ] ﻧﺤﻞ[۱۲۶ :
)و اﮔﺮ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ]ﻣﺘﺠﺎوز را[ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ(.
ﺷﺎﻓﻌ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ]ﺣﻖ[ را اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻤ ﻗﺎﺿ ﻧﺘﻮان آن را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را اﻧﺎر ﮐﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ دﻟﯿﻠ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﺟﻨﺲ آن ﺣﻖ را ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰ آن ﺑﺮﻧﻤدارد و اﮔﺮ ﺟﺰ ﻏﯿﺮ
آن ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮدارد.
وﻟ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﺶ را ﺑﺎ ﮐﻤ ﻗﺎﺿ ﭘﺲ ﺑﯿﺮد ﯾﻌﻨ آنﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻋﻤﺪا در ﭘﺮداﺧﺘﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ
آنﮐﻪ اﻧﺎرش ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آنﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿ و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ او
اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺎﻟﺶ را ﺧﻮدش ﺑﺮدارد ﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ را ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿ ﺑﺒﺮد؟ ﻧﺰد
ﺷﺎﻓﻌﯿﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره دو وﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮﯾﻦ آن ﺟﺎﯾﺰ ﺑﻮدن ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﻣﺎﻟ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ از او رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻨﺪ و از او ﺑﺮداﺷﺘﻦ را ﻧﻘﻞ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺪارد و اﯾﻦ وﻫﺐ از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدن اﻧﺎر ﮐﻨﻨﺪه دﯾﻨ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدارد و اﮔﺮ
ﺑﺮ او دﯾﻨ ﺑﺎﺷﺪ )ﻳﻌﻨ ﺷﺨﺺ اﻧﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺪﻫﺎر ﺑﺎﺷﺪ( اﺟﺎزه ﻧﺪارد آن را ﺑﺮدارد ﻣﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻃﻠﺐ دﯾﺮ ﻃﻠﺒﺎران ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :از ﻃﻼ ،ﻃﻼ ﺑﺮﻣدارد و از ﻧﻘﺮه ،ﻧﻘﺮه را و از ﺟﻨﺲ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای ،ﺟﻨﺲ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای و از ﺟﻨﺲ ﻣﻮزون ،ﺟﻨﺲ
ﻣﻮزون و ﺟﺰ آن ﺑﺮﻧﻤدارد .زﻓﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﯿﻤﺖ ]ﺣﻖ ﺧﻮد[ ﻋﻮض آن را ﺑﺮدارد.
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اﺑﻦ ﺑﻄﺎل ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰدﯾﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﻗﻮال ﺑﻪ درﺳﺘ ،ﻗﻮل ﮐﺴﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﯾﻪ و ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻨﺪ.
ﻧﺪﯾﺪهای ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﺑﻪ او ]ﯾﻌﻨ ﻫﻨﺪ[ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﺑﺮای ﮐﻮﺗﺎﻫ او در دادن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻏﺬا ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﺮف از ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺮش ﻏﺬا دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﻘ ﺑﺮ ﮔﺮدن اوﺳﺖ و در اداﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﻧﺎرش ﮐﻨﺪ
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ داﺧﻞ اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد«.

ﺿﻮاﺑﻂ درﺳﺖ ﺑﻮدن ﻇﻔﺮ
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ﺷﻤﺎرۀ ) (171676ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻇﻔﺮ ﺳﻪ ﺷﺮط دارد ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺷﻮد و از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ ﮐﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
اوﻻ :ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﻘﺶ ﺑﺮﻧﺪارد.
دوم :از رﺳﻮاﯾ و ﻣﺠﺎزات در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮم :اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺎﺿ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﻌﻨ دﻟﯿﻠ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ آنﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻗﺎﺿ دﺷﻮار و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻇﻔﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮوط ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدﺗﺎن را از ﻣﺎل ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ،
ﺑﺮدارﯾﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.

3/3

