 ‐ 75568ﯾ ﺻﻨﺪوق وﻗﻒ ﮐﻪ ﻧﺰد وی ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻮد را ﮔﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻫﺪ؟
ﺳﻮال

ﺣﻢ ﺗﺼﺮف در وﻗﻒ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ ﺑﻪ ﮔﻢ ﺷﺪن آن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪای
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﺻﺪﻗﺎت آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم اﻣﺎ آن را ﮔﻢ ﮐﺮدم و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﻨﻢ ،اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺎر ﮐﻨﻢ؟ آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻢ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﺪون ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ در ﺣﻔﻆ آن ﮔﻢ ﺷﺪه ﺧﺴﺎرﺗ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن
ﮐﻮﺗﺎﻫ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻋﻮض ﭘﻮلﻫﺎﯾ ﮐﻪ در آن ﺑﻮده را ـ اﮔﺮ ﭘﻮﻟ در آن ﺑﻮده ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺑﻮدهاﯾﺪ و اﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرت ﻧﻤدﻫﺪ ﻣﺮ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻞاﻧﺎری.
در اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﯿﺔ ) ۲۵۸ /۲۸ـ  (۲۵۹آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺪ )دﺳﺖِ ﮔﺮﻓﺘﻦ( ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﯾﺪِ اﻣﺎﻧﺖ و ﯾﺪِ ﺿﻤﺎن.
ﯾﺪ اﻣﺎﻧﺖ :ﯾﻌﻨ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﻣﺎل از روی ﻧﯿﺎﺑﺖ ،ﻧﻪ از روی ﺗﻤﻠ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﻋﺎرﯾﻪ
ﻣﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ و ﺷﺮﯾ و ﻣﻀﺎرب و ﻧﺎﻇﺮ وﻗﻒ و وﺻ.
ﯾﺪ ﺿﻤﺎن :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل از روی ﺗﻤﻠ ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﯾﺎ ﮐﯿﺪ ﻣﺸﺘﺮی و ﻗﺎﺑﺾ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎﻧﻪ زدن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ﺧﺮﯾﺪ و ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ رﻫﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻏﺎﺻﺐ و ﻣﺎﻟ و ﺑﺪﻫﺎر.
ﺣﻢ ﯾﺪ اﻣﺎﻧﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺴﺎرت ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﺰد او ﺑﻮده را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﮔﯿﺮد
ﻣﺮ آنﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻞاﻧﺎری ﺷﻮد.
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و ﺣﻢ ﯾﺪ ﺿﻤﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺿﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﻠ ﯾﺎ اﻧﺘﻔﺎع ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮد ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ
ﺧﺴﺎرت آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺎرﺿﻪای ﻃﺒﯿﻌ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﯾﺎ اﺗﻼف آن.
ﻣﺎﻟ ،ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠ و زﯾﺮ دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ اﮔﺮ آن ﭼﯿﺰ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻋﻘﺪ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺑﻪ اﺟﺎزۀ او ﺑﻪ دﺳﺖ
دﯾﺮی رﻓﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺪون اﺟﺎزۀ او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺼﻮب ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ
ﻋﻬﺪۀ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ دﯾﺮی ﺑﺮود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺪ ودﯾﻌﻪ ﯾﺎ ﻋﺎرﯾﺖ ،اﯾﻦﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺴﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ
ﻣﺎﻟ اﺳﺖ«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﻨﺪوق را در ﻫﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓ ﮐﻪ وﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺗﻌﺪی ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺳﻬﻞاﻧﺎری در
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ﺻﻮرت ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺴﺎرت ﺑﺪﻫﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ و ﺻﻨﺪوق دﯾﺮی ﺑﺮدارﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و از ﺷﺒﻬﻪ و ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﺑﻪ دور اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺻﺪﻗﺎت ﻫﺰﯾﻨﮥ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﺟﺮ ﻫﻢ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻌ ﮐﻨﯿﺪ ﺻﻨﺪوق دﯾﺮی ﺑﺮدارﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻟﺰاﻣ ﻧﯿﺴﺖ.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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