 ‐ 228411ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺟﺘﻬﺎدی از ﻋﺎﻟﻤ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﺎرش درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻌﺪا
ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮل ﻋﺎﻟﻤ دﯾﺮ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرش را اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺳﻮال

دﺧﺘﺮی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﻋﻄﺎی ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺧﻮاﻧﺪن
اﯾﻦ ﻓﺘﻮا ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی دادهام .آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻔﺎره را ادا ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﺣﺎل آﻧﻪ ﻣﻘﺪار آن را ﯾﺎدم ﻧﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ادای ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهی آن ﺑﺮ آرای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺸﺘﺮ
در ﻓﺘﻮای ﺷﻤﺎرهی ) (124274ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﻮل راﺟﺢ ﺑﺮﻋﺪم ﺟﻮاز ادای ﻧﻘﺪی اﯾﻦ ﮐﻔﺎره اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻠﻤﺎ
ﻣﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ ،اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ادای ﻧﻘﺪی آن را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻬﺎدی ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ درﺑﺎرهاش اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ـ ﯾﻌﻨ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﮐﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﻧﺼ ﻗﺎﻃﻊ ﯾﺎ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﻗﺎﻃﻊ
درﺑﺎرهی ﺣﻢ آن وارد ﻧﺸﺪه و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ ـ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﻮرد آن از ﻋﺎﻟﻤ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﺎرش اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ
ﺑﻌﺪا ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﻮل ﻋﺎﻟﻤ دﯾﺮ ﻗﻮیﺗﺮ اﺳﺖ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻗﻮﻟ ﮐﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﺮای او آﺷﺎر ﺷﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل اول اﻧﺠﺎم داده ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺮار آن ﻧﻤﺷﻮد.
اﯾﻦ ﯾ اﺻﻞ ﮐﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﯿﺮِ آن ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ.
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
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درﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻬﺎدی اﻧﺎر ﻋﻤﻠ ﺻﻮرت ﻧﻤﮔﯿﺮد و ﮐﺴ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻣﺮدم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮد وادار
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ درﺑﺎرهی آن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻠﻤ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺻﺤﺖ ﯾ از دو ﻗﻮل ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﺎر ﺷﺪ
از آن ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ از ﻗﻮلِ دﯾﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻧﺎر ﻗﺮار ﻧﻤﮔﯿﺮد ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۸۰ /۳۰
ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد آن اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻧﺎح ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
اﯾﺸﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﺴﯿﺎری از اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﯾ از اﯾﻦ دو ﻗﻮل رﻓﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻓﻌ و ﻣﺎﻟ در ﯾ از دو رواﯾﺖ از او ﮐﻪ آن را ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛
و از ﺳﻮی دﯾﺮ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺣﻤﺪ و ﻣﺎﻟ در رواﯾﺖِ دﯾﺮ آن را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﮔﺮ اﻧﺴﺎن از ﯾ از اﻗﻮال
ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۱۴۰ /۳۲
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﺸﺎن ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﺣﯿﻠﻪای ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮای ﻋﺪم ﻃﻼق ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﻟﻪی
اﺑﻦ ﺳﺮﯾﺞ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .وی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ در اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﯾ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ و اﻣﺎﻣﺎن ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﺑﻠﻪ ﮔﺮوﻫ از
ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮاﯾ دادهاﻧﺪ و ﮔﺮوﻫ از ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن اﻧﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﺴ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﮐﺴ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻤﻮده
و ﺳﭙﺲ ]ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﭘ ﺑﺮده و[ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎوﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮده از
ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﻧﻤﺷﻮد ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۲۴۴ /۳۳
و از اﯾﺸﺎن درﺑﺎرهی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﻠﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از
ذﮐﺮ ادﻟﻪی ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﺣﯿﻠﻪﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف اﺋﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻪ درﺑﺎرهی آن ﺳﻮال
ﺷﺪه و دﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت ،و در ﻣﻮرد آن ﺗﺎوﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺘﻬﺎد ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ]از ﯾ ﻣﺠﺘﻬﺪ[ ﯾﺎ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﯾ از ﻋﻠﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻪ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻪ ﺑﺮﺧ از ﻣﺮدم ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮدن
اﯾﻦ اﻣﻮال ]از دﯾﺮ اﻣﻮال ﺧﻮد[ ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﭘﺲ از آن ﺑﺮاﯾﺶ آﺷﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮده و ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻓﺘﻮا
داده ﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﻮده ،او ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎوﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﻮال را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ...اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﻪ ﻋﻠﻢ را ﺷﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت رﺑﻮی ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ) ۴۴۳ /۲۹ـ .(۴۴۵
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اﯾﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻼت آﮔﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﺘﺰام ﻧﻤﻮده و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻓﺘﻮا
ﺑﻪ ﺟﻮاز آن ﻣدﻫﻨﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﻮاﻟ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎوﯾﻞ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺻﺪﻗﻪاش دﻫﺪ ﺑﻠﻪ ﻣﻠﯿﺖ او ﺑﺮ آن ﻣﺎل ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﮐﺴﺎﻧ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ادا ﻣﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺸﺎن
ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ داد:
»ادای زﮐﺎت ﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﻏﻠﻂ اﺳﺖ و از ﮔﺮدن ﺻﺎﺣﺒﺶ ادا ﻧﻤﺷﻮد ،زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ
ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ آن ﮐﺎر ﻣﺮدود اﺳﺖ.
و ﻧﺰد ﺑﺨﺎری و دﯾﺮان از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ زﮐﺎت ﻓﻄﺮ را ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮض ﻧﻤﻮد :ﯾ ﺻﺎع از ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﯾ ﺻﺎع از ﺟﻮ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ زﮐﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺻﺎع ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺟﻮ ﻓﺮض ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻓﺮض ﯾﻌﯿﻦ واﺟﺐ ﻗﻄﻌ.
اﻣﺎ ﺑﺮﺧ از ﻋﻠﻤﺎ ـ ﮐﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪای ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺎد ـ ادای اﯾﻦ زﮐﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی را ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﻖ واﻗﻒ ﻧﯿﺴﺖ ،از اﯾﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اداﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ زﮐﺎﺗﺶ ادا ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﻪ داﻧﺴﺖ ادای اﯾﻦ زﮐﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﺳﺎن ﺷﺪن ﮐﺎرش ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺑﺪﻫﺪ زﮐﺎﺗﺶ
ادا ﻧﻤﺷﻮد« )ﻓﺘﺎوی ﻧﻮر ﻋﻠ اﻟﺪرب.(۱۰ /۲ :
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ادای ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ادای دوﺑﺎرهاش
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی آﯾﻨﺪه )در ﺻﻮرت ﺷﺴﺘﻦ ﻗﺴﻢ( ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﺬا ﺑﺪﻫﯿﺪ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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