 ‐ 268635ﺟﻨﺲ را از ﻧﺰد ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻓﺮوﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻗﺮﺿﺶ را ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﮐﻨﺪ
ﺳﻮال
ﺷﺨﺼ ﺧﻮد ﮐﺎﻻﯾ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد اﻣﺎ از ﻧﺰد ﯾ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺰرگ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻋﻄﺮ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آن را ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺘ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻓﺮوﺷﺪ و ﺷﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ را ﻣدﻫﺪ و ﻓﺮﻗﺶ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻣدارد .آﯾﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دو ﺷﻞ دارد:
ﻧﺨﺴﺖ:
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎی ﻋﻄﺮ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻗﺮض از ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺨﺮد و ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻟﺶ ،آن را ﺑﻪ
ﺗﺎﺟﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﻪ ﺟﻨﺲ را ﭘﯿﺶ از ﻓﺮوش از ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﯿﺮد و ﺑﺒﺮد و ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﮐﺎﻻ ﻫﻨﻮز در اﻧﺒﺎر ﺗﺎﺟﺮ اوﻟ ﺑﺎﺷﺪ؛ دﻟﯿﻞ آن رواﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮداوود ) (3499از زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ـ رﺿ
اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ از اﯾﻦ ﻧﻬ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾ ﮐﻪ ]از ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ اول[ درﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش رود ﻣﺮ آﻧﻪ ﺗﺎﺟﺮان آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را آﻟﺒﺎﻧ در ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻮداوود ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ).(143532
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻧﻪ :ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻤﻠ ﺧﻮد در آورد ﺣﺘ اﮔﺮ ﭘﻮل آن را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻗﺮض ﺑﻌﺪا ادا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺷﺎﻟ
ﻧﺪارد و ﺿﻤﺎن آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﺲ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رود ﺧﺴﺎرﺗﺶ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ و
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ]ﻧﺨﺴﺖ[ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آن ﺟﻨﺴﺶ را ﻓﺮوﺧﺘﻪ.
ﺑﺮای ﻓﺎﯾﺪۀ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﻢ ﺑﯿﻊ ﺗﺼﺮﯾﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال ) (46515ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
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دوم:
اﯾﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،وﮐﯿﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﺻﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺑﺮای ﻓﺮوش اﺟﻨﺎس او ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﺲ را ﺑﯿﺶ از ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻔﺮوﺷﺪ اﺿﺎﻓﮥ آن ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺘﻤﺎ
ﺟﻨﺲ را در ﺗﻤﻠ ﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد زﯾﺮا وی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎ وﮐﯿﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﻟﻤﻐﻨ (۸۶ /۵) ﻣﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ده ﺑﻔﺮوش و اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷ] اﺿﺎﻓﻪاش[
ﺑﺮای ﺗﻮ ،درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺷﺎﻓﻌ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ.
دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺻﺤﺘﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس در آن اﺷﺎﻟ ﻧﻤدﯾﺪ و دﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وی در ﻣﺎل ﺗﺎﺟﺮ ﺑﺎ اﺟﺎزۀ او ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﺪ
ﭘﺲ ﺷﺮط ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای او درﺳﺖ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻀﺎرب و ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﺴﺎﻗﺎت«.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(121386
و اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻠ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ از آن ﺗﺎﺟﺮ
اﺳﺖ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺻﺮﻓﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻓﺮوش ﯾﺎ درﺻﺪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮال ﺷﻤﺎرۀ ).(9386
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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