 ‐ 88031آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از واﺣﺪ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ آﻣﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﻮال

آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﯾﮥ زن را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از واﺣﺪی ﮐﻪ در ﻋﻘﺪ آﻣﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد؟ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺟﺎی واﺣﺪ ﭘﻮل ﻗﻄﺮ ،واﺣﺪ ﭘﻮل
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﯾﻤﻦ را ﺑﺪﻫﺪ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﮔﺮ زن و ﻣﺮد ﺑﺮ دادن ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﻮﻟ دﯾﺮی ﺟﺰ آنﭼﻪ در ﻋﻘﺪ آﻣﺪه رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ دادن آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ
ﺻﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ روزی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻋﻘﺪ ،و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺒﻠﻎ را ﺑﻪ او
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ آنﮐﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺒﻠﻐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رواﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮداوود ) (۳۳۵۴و ﻧﺴﺎﺋ (۴۵۸۲) از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ ـ رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در ﺑﻘﯿﻊ ﺷﺘﺮ ﻣﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﺑﻪ دﯾﻨﺎر )ﺳﮥ ﻃﻼ( ﻣﻓﺮوﺧﺘﻢ و درﻫﻢ )ﺳﮥ ﻧﻘﺮه( ﻣﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ درﻫﻢ ﻣﻓﺮوﺧﺘﻢ و
دﯾﻨﺎر ﻣﮔﺮﻓﺘﻢ .ﭘﺲ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﭘﺮﺳﯿﺪم .اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﺷﺎﻟ ﻧﺪارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﻤﺎن روز ﺑﯿﺮی ،ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ در ﺣﺎﻟ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮوی در اﻟﻤﺠﻤﻮع )/۹
 (۳۳۰و اﺑﻦ ﻗﯿﻢ در ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻟﺴﻨﻦ و اﺣﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﻨﺪ ) (۲۲۶ /۷آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و آﻟﺒﺎﻧ در ﺿﻌﯿﻒ أﺑ
داود ﺿﻌﯿﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮاﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺷﺮﻋ در ﺑﯿﻮع و رﺑﺎ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺎ :اﻟﺸﺮح اﻟﻤﻤﺘﻊ ).(۳۰۵ /۸
از ﻫﯿﺌﺖ داﺋﻢ ﻓﺘﻮا درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ واﺣﺪ ﭘﻮل ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﺎم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ،ﻃﻠﺒﺎر از او
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻮل اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻗﺮض او را ﭘﺲ دﻫﺪ.

2/1

ﻋﻠﻤﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ:
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او در اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻃﻠﺒﺶ از واﺣﺪ ﭘﻮل ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﯾﺎ آنﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺮف آن در روزِ ﭘﺮداﺧﺖ
از ﭘﻮل اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮط آنﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﭘﯿﺶ از ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ.
)ﻓﺘﺎوی اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ(۱۴۳ /۱۴ :
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.

2/2

