 ‐ 148902اﻣﻮاﻟ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
ﺳﻮال
ﻣﺪﺗ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﺣﻘﻮﻗ در ﯾ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮدم و در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎرم ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﮔﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﻣﺸﻞ
ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﻣﺸﻮﮐ از ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺧﻮدم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال ﺣﻼﻟﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه .ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ اﻣﻮال را
ﻧﻤداﻧﻢ و از ﺳﻮی دﯾﺮ ﭼﻮن ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪام ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻢ .اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهام و ﺳﻌ
ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن اﻣﻮاﻟﻢ در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻢ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻮﯾﯿﺪ راه ﺣﻠ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ راﺿ ﺷﻮد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻫﺮﮐﺲ ﻣﺎﻟ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﻖ ﺑﺮدارد ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪاش ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺨﺎری ) (۲۴۴۹از اﺑﻮﻫﺮﯾﺮه ـ
رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮐﺲ در ﺣﻖ ﺑﺮادرش ـآﺑﺮوی او ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﺮ
ـ ﺳﺘﻤ روا داﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز از او ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ روزی ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ دﯾﻨﺎری ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ درﻫﻤ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ
ﻧﯿ دارد ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺳﺘﻤﺶ از او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد ]و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ داده ﻣﺷﻮد[ و اﮔﺮ ﻧﯿﻫﺎﯾ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﺪیﻫﺎی
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ دوش او ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
اﻣﺎم ﻧﻮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻮﺑﻪ از ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ آن ﮔﻨﺎه ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪه و اﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻖ
اﻧﺴﺎﻧ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﺷﺮط ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﻧﺨﺴﺖ :اﯾﻨﻪ از ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﺑﺸﺪ .دوم :اﯾﻨﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮم :اﯾﻨﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺪی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺎز ﻧﺮدد .اﮔﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺑﻪاش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ آن ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﺣﻖ آدﻣ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻬﺎر ﺷﺮط ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﺳﻪ ﺷﺮط ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوۀ آﻧﻪ از ﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ آن
ﭘﺎک ﺷﻮد .ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻣﺎل ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و اﮔﺮ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺪ ﻗﺬف )ﺣﺪ ﺗﻬﻤﺖ( ﺧﻮدش را ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺣﺪ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دﻫﺪ ﯾﺎ از وی ﻋﻔﻮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و اﮔﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ از او ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ« )رﯾﺎض اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ.(۳۳ :
و اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎل را ﻧﺪاﻧﺴﺘ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط رﻓﺘﺎر ﻣﮐﻨ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان آن ﻣﺎل ﺑﯿﻦ ﺻﺪ ﯾﺎ
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ﻫﺸﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ آن را ﺻﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣآوری ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷ ﮐﻪ از ﮔﺮدﻧﺖ ادا ﺷﺪه.
و اﮔﺮ ﺗﺮﺳﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،ﻣﻔﺴﺪهای رخ دﻫﺪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﻮﯾ و ﮐﺎﻓ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪای
آن ﻣﺎل را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺨﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﺸﺎن ﯾﺎ دادن ﻣﺎل ﺑﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﻪ ﺑﺪاﻧﺪ از
ﻃﺮف ﭼﻪ ﮐﺴ اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ وارﺛﺎﻧﺶ رﺳﺎﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘ و ﭘﺲ از ﺗﻼش و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘ ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧ ـ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده
ﺑﺎﺷ ﯾﺎ دﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ـ آن ﻣﺎل را ﺑﻪ ﺟﺎی او ﺻﺪﻗﻪ ﻣدﻫ اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻪ اﮔﺮ روزی او را ﯾﺎﻓﺘ او را ﺑﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ
ﺻﺪﻗﻪ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﺶ ﺣﻖ اﺧﺘﯿﺎر دﻫ.
در ﻓﺘﺎوای اﻧﺠﻤﻦ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا درﺑﺎرۀ ﺳﺮﺑﺎزی ﮐﻪ ﻣﺎل ﺷﺨﺼ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ را ﻣﺷﻨﺎﺳﺪ ﯾﺎ ﮐﺴ را
ﻣﺷﻨﺎﺳﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻣﻮال او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺶ ﯾﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎل را ﻧﻤداﻧﺪ ﯾﺎ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺶ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه آن ﻣﺎل ﯾﺎ ﻣﻌﺎدﻟﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ را ﺑﻪ ﺟﺎی او
ﺻﺪﻗﻪ ﻣدﻫﺪ و اﮔﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ او را ﯾﺎﻓﺖ او را از ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮده ﻣﻄﻠﻊ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﺧﻮب اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﻮد
و ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺎﻟﺶ ﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهاش ﺑﻪ او ﺑﺮﻣﮔﺮداﻧﺪ و اﺟﺮ آن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل دﻋﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﻨﺪ )ﻓﺘﺎوی إﺳﻼﻣﯿﺔ.(۱۶۵ /۴ :
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻣﺎل ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺟﺎﯾ را دزدﯾﺪی واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﻪ او ﺑﻮﯾ ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﻧﺰد آن ﺷﺨﺺ ﺑﺮود و ﺑﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﯾﻨﻘﺪر از ﺷﻤﺎ دزدﯾﺪهام و اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺮداﺷﺘﻪام .در ﭼﻨﯿﻦ
ﺣﺎﻟﺘ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ درﻫﻢﻫﺎ را ـ ﻣﺜﻼ ـ از ﻃﺮﯾﻘ دﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﯾ از دوﺳﺘﺎن آن
ﺷﺨﺺ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎل ﻓﻼﻧ اﺳﺖ و داﺳﺘﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ و ﺑﻮﯾﺪ ﻣﻦ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدهام و ﺧﻮاﻫﺶ ﻣﮐﻨﻢ
اﯾﻦ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

3/2

وﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖ اﻟﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﱠﻪ ﻣﺨْﺮﺟﺎ
]ﻃﻼق[۲ :
)و ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ راه ﺑﯿﺮونرﻓﺘ ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ(
و ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
وﻣﻦ ﻳﺘﱠﻖ اﻟﻪ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﱠﻪ ﻣﻦ اﻣﺮِه ﻳﺴﺮا
]ﻃﻼق[۴ :
)و ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزد ﺑﺮای او در ﮐﺎرش آﺳﺎﻧای ﻗﺮار ﻣدﻫﺪ(.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﮐﺴ دزدی ﮐﺮدهاﯾﺪ و اﻻن ﻧﻤداﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل را ﻧﻤﺷﻨﺎﺳﯿﺪ اﯾﻦ از ﻣﻮرد
ﻧﺨﺴﺖ آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل آﻧﭽﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪاﯾﺪ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻋﻬﺪۀ
ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهاش ﭘﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ واﺟﺐ ﻣﺳﺎزد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری دوری ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺗﻮﺟﻬ و ﻧﺎداﻧ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﯿﺰی را ﺑﺪزدد و ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺘ ﻧﺪﻫﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻣﻨﺖ ﺑﺬارد و ﻫﺪاﯾﺘﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای رﻫﺎ ﺷﺪن از آن ﮐﺎرش دﺷﻮار ﻣﺷﻮد« )ﻓﺘﺎوی إﺳﻼﻣﯿﺔ.(۱۶۲ :
از اﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﯿﻢ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺎﯾﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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