 ‐ 374766ﺣﻢ ﺑﺮﺗﺮی دادن ﺑﺮﺧ از ﻓﺮزﻧﺪان در ﭘﻮل ﺗﻮﺟﯿﺒ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال

ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای درﺑﺎرۀ ﺑﺮﺗﺮی دادن ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان رخ داده اﺳﺖ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻬﻢ اﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻪ  ۱۷ﺳﺎل دارم ﻣﺎﻫ
دوﯾﺴﺖ رﯾﺎل ﻣدﻫﻨﺪ و ﺑﺮادرم ﮐﻪ  ۹ﺳﺎل دارد ﻓﻘﻂ  ۱۰۰رﯾﺎل ﻣﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭼﻨﺪ ﺳﺆال دارم ‐۱ :آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻣﮔﯿﺮم ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﺧﺮج ﮐﺮدهام ﻇﻠﻢ در ﺣﻖ ﺑﺮادرم اﺳﺖ؟  ‐۲ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﺘﺮم ﺣﺮف زدم و او
درﺑﺎرۀ ﻣﺒﻠﻎ اﺿﺎﻓﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣدﻫﻨﺪ راﺿ اﺳﺖ اﻣﺎ او ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎ رﺿﺎﯾﺘﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ؟  ‐۳در ﭘﺎﯾﺎن
اﮔﺮ ﻫﺪف ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘ ﺑﺮادرم ﺑﺰرگ ﺷﺪ ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣدﻫﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آﯾﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻦ و او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:

آﯾﺎ در دادن ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪﯾﻪ دادن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﺪاﻟﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
آنﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ در ﺑﺨﺸﺶ و ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺨﺎری ) (۲۵۸۷از ﻋﺎﻣﺮ رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ» :از ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺸﺮ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﮔﻔﺖ :ﭘﺪرم ﻋﻄﯿﻪای )ﻫﺪﯾﻪای( ﺑﻪ ﻣﻦ داد ،ﭘﺲ ﻋﻤﺮه ﺑﻨﺖ
رواﺣﻪ ﮔﻔﺖ :راﺿ ﻧﻤﺷﻮم ﺗﺎ آنﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺮی ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﺰد رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ
ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ رﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪم از ﻋﻤﺮه ﺑﻨﺖ رواﺣﻪ ﻫﺪﯾﻪای دادهام ،اﻣﺎ او اﻣﺮم ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻮ را ـ ای رﺳﻮل ﺧﺪا ـ
ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺮم .ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ دﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدهای؟ ﮔﻔﺘﻢ :ﻧﻪ .ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﺲ ﺗﻘﻮای اﻟﻪ را ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻣﯿﺎن
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ورزﯾﺪ« ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻫﺪﯾﻪ را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ«.
و در رواﯾﺘ دﯾﺮ از ﺑﺨﺎری ) (۲۶۵۰آﻣﺪه ﮐﻪ» :ﻣﺮا ﺑﺮ ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯿﺮ«.
اﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻧﻔﻘﻪ )ﺧﺮﺟ (ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺘﺶ ﻣدﻫﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻮﭼ ﻧﯿﺴﺖ و
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ﺧﺮﺟ آنﮐﻪ در داﻧﺸﺎه درس ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮی ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺑﺘﺪاﯾ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﯾ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ
ازدواج رﺳﯿﺪه و ﺧﻮاﻫﺎن ازدواج اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج ﻧﺮﺳﯿﺪه ﯾﺎ رﺳﯿﺪه اﻣﺎ ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.
در »ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع« ) (۳۰۹ /۳آﻣﺪه اﺳﺖ»» :ﺑﺮ ﭘﺪر و« ﺑﺮ »ﻣﺎدر و ﺑﺮ دﯾﺮان« از ﻧﺰدﯾﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮاﺑﺖ از آﻧﺎن ارث ﻣﺑﺮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و دﯾﺮان« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮادر و ﻋﻤﻮ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻤﻮ
»در ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺴﺎوی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ« اﻣﺎ »در ﺑﺨﺸﺶﻫﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﺴﺎوی واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ« زﯾﺮا اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺨﺸﺶ اﺳﺖ
و ﺗﺄﺛﺮ ]و ﻧﺎراﺣﺘ [در ﻣﻮرد آن ﭘﯿﺶ ﻧﻤآﯾﺪ… »ﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺧﺮﺟ و ﻟﺒﺎس ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ درﺑﺎرۀ آن ﮐﺎﻓ اﺳﺖ« ،ﻧﻪ
ﺗﺴﺎوی«.
و ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻋﻄﯿﻪ )ﺑﺨﺸﺶ( و ﻧﻔﻘﻪ )ﺧﺮﺟ (ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»ﻣﺆﻟﻒ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن »در ﻋﻄﯿﻪ« اﯾﻦ را ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺧﺮﺟ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ارث ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ ﺗﺴﺎوی ﺻﻮرت
ﻧﻤﮔﯿﺮد ﺑﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﯿﺎزﺷﺎن ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﻧﻔﺎق ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﯿﺎز ﺗﺴﺎوی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﭘﻮﻟﺪار اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﻤدﻫﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺮﺟ
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻋﺪاﻟﺖورزی ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﻮرد ﻧﻔﻘﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺪﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣرود و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺧﺮﺟ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎب و دﻓﺘﺮ و ﻗﻠﻢ و ﻣﺮﮐﺐ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
و دﯾﺮی درس ﻧﻤﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻪ اوﻟ ﭼﯿﺰی ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻣ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺑﺪﻫﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻋﺪاﻟﺖورزی در ﺧﺮﺟ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺪﻫﺪ.
ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮش ﺑﻪ ﻏﺘﺮه و ﮐﻼه )ﭘﻮﺷﺸ ﮐﻪ ﻣﺮدان در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﮔﺬارﻧﺪ( ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دوﯾﺴﺖ رﯾﺎل ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻮاره ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺰار رﯾﺎل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦﺟﺎ ﻋﺪل ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ :ﻋﺪل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ﻏﺘﺮه و ﮐﻼه ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دوﯾﺴﺖ رﯾﺎل و ﺑﺮای دﺧﺘﺮش ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺴﺮش ﮔﻮﺷﻮاره
ﺑﺨﺮد و اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﺪل اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎﻟ دﯾﺮ :اﮔﺮ ﯾ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ازدواج ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦﺟﺎ ﻋﺪل ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺑﻪ آنﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ازدواج اﺳﺖ ﺧﺮﺟ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻪ دﯾﺮی ﻧﺪﻫﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀ از
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ﻣﺮدم وﻗﺘ ﻓﺮزﻧﺪی را ﮐﻪ وﻗﺖ ازدواﺟﺶ ﺷﺪه ﺑﻪ ازدواج درﻣآورﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟ دارﻧﺪ ،در وﺻﯿﺖ ﺧﻮد
ﻣﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﻦ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧ ﮐﻪ ازدواج ﻧﺮدهام وﺻﯿﺖ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﯾ از ﺳﻬﻢ ﯾ ﺳﻮم )ﯾﻌﻨ وﺻﯿﺖ ،ﻧﻪ ﻣﯿﺮاث(
ﻫﺰﯾﻨﮥ ازدواﺟﺸﺎن داده ﺷﻮد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ازدواج درآوردن از ﺑﺎب دﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎﺳﺖ و اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ و اﺟﺮا ﻧﻤﺷﻮد .ﺣﺘ ﺑﺮای وارﺛﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ وﺻﯿﺘ را ﻋﻤﻠ
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮ آنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﻘﻠ و ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت درﻣﻮرد ﺣﻘﺸﺎن در اﯾﻦ
ﻣﺎﺗَﺮک اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد« )اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ.(۵۹۹ /۴ :
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺧﺮﺟ از ﺑﺎب ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﯾ از آﻧﺎن در ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﺶ از ﻟﺒﺎس و ﻟﻮازم ﺗﺤﺼﯿﻞ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻮرد آن ﻋﺪل واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻧﯿﺎزش ﻣدﻫﺪ.
و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸ از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﺿﺎﻓﻪ از ﺑﺎب ﻋﻄﯿﻪ )ﻫﺪﯾﻪ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﻋﺪاﻟﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧ و ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ  ۱۵۰رﯾﺎل ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ۵۰
رﯾﺎل ﺑﺎﻗﻣﺎﻧﺪه ﻧﻮﻋ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﭘﻨﺠﺎه رﯾﺎل ﻫﺪﯾﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد آن ﻋﺪاﻟﺖ ﻻزم اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﺑﺮادر
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺻﺪ رﯾﺎﻟ ﮐﻪ او ﻣﮔﯿﺮد ﻫﻤﻪاش ﺻﺮف ﻧﯿﺎزﻫﺎی او ﻣﺷﻮد.
ﻏﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﭘﻮل ﺗﻮ ﺟﯿﺒ «از ﺑﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ از ﺑﺎب ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﺮ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:

درﺑﺎرۀ رﺿﺎﯾﺖ در ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺪﯾﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭼﻪ اﺟﺎزهای ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﮐﻪ ﻫﺪﯾﮥ ﮐﻤﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﺟﺎزه دﻫﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺮی ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺟﺎزه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ از ﺳﻮی ﮐﺴ ﮐﻪ »ﺟﺎﺋﺰ اﻟﺘﺼﺮف« اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗﻞ رﺷﯿﺪ .رﺷﯿﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرش در اﻣﻮر
ﻣﺎﻟ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻋﺲ ﺳﻔﯿﻪ ،و اﺟﺎزۀ ﮐﻮدک و ﻣﺠﻨﻮن و ﺳﻔﯿﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
در »ﮐﺸﺎف اﻟﻘﻨﺎع« ) (۳۱۰ /۴آﻣﺪه اﺳﺖ»» :و او« ﯾﻌﻨ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و دﯾﺮان »اﺟﺎزه دارد
ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮداﻧﺪ« ﺑﺮای ﺑﺮﺧ از ﻧﺰدﯾﺎﻧﺶ ﮐﻪ از او ارث ﻣﺑﺮﻧﺪ »ﺑﻪ اﺟﺎزۀ دﯾﺮان« زﯾﺮا ﻋﻠﺖ در ﺗﺤﺮﯾﻢ وﯾﮋه ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﺷﻤﻨ و ﻗﻄﻊ ﺻﻠﮥ رﺣﻢ ﻣﺷﻮد و اﯾﻦ در ﺻﻮرت اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻣﻨﺘﻔ ﻣﮔﺮدد »ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮﺧ از
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آﻧﺎن را وﯾﮋه ﮔﺮداﻧﺪ« ﺑﺎ ﺑﺨﺸﺶ »ﯾﺎ ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ« در اﻋﻄﺎ »ﺑﺪون اﺟﺎزه« ﯾﻌﻨ ﺑﺪون اﺟﺎزۀ ﺑﻘﯿﻪ »ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺷﻮد« ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
دﻟﯿﻠ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ«.
و در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ) (۲۹۹ /۴ﻣﮔﻮﯾﺪ» :و اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ در ﻫﺪﯾﻪ در ﺻﻮرﺗ» ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ« ﮐﻪ »از ﺳﻮی ﺷﺨﺺ ﺟﺎﺋﺰ
اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﺷﺨﺺ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺳﻔﯿﻪ ﯾﺎ ﺑﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﺮ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟ.«
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺑﺮادرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﯿﺪه از ﻫﺪﯾﮥ اﺿﺎﻓﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ راﺿ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ او ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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