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 بسم الله الرحمن الرحيم

 ښتن لیک متن دائمی هستوګنځی غزنیدعلی شاه ولد غالم جان دغو

 فعلی هستوګنځی دشت برچی کابل 

 ارشاد حج اوقافو وزارتد 

 دمجمع علمی ریاست محترم مقام ته

 السالم علیکم ورحمت الله وبرکاته

 دقدر ړه!

زما دکاکازوی شیرحسین ولد فضل احمد چی یو وخت بندي و دخپل بند پرمهال ماته یی زنګ 

( امریکایی ډالر واخلم او چا ته یی ورکړم څو 0022وهلی و چی دهغه له خسرنه دوه نیم زره)

هغه له بند څخه پری را خوشی کړي ما دهغه له خسر څخه ییسی واخیستلی او دحسین علی ولد 

مرزا محمد یه نامه یو ته می ورکړی چی یهدی یوشاهد او دحسین علی اقرار خط هم لرم  اوس 

چی حسین علی نا معلوم ځای ته تښتیدالی دشیرحسین خواښ له ما څخه یادی پیسی غواړي  آیا 

 پرما د دغو پیسو حق لري اوکه نه؟دهغه خواښی 

 هیله ده دغه  مساله راته وضحه کړی

 وسالم علیکم ورحمت الله وبرکاته

 مستفتي علی شاه

 حکم مقام محترم ریاست: آمریت افتاء!درمورد ابراز نظر شرعی صورت گیرد

 الجواب باسم ملهم الصواب

 حامداًهلل ومصلیاً علی رسوهلل

 



 

درمتن استفتاء خود ذکر نموده ایده درخصوص آن چنین باید گفت: که اوال مستفتی محترم! آنچه راشما 
در تعلیمات واالی دین مقدس اسالم به صداقت، راستی ئعدم خیانت وغبن درمعامالت دستور داده 

است وبخاطر رفع اتهامات وسوء ظن های احتمالی درمعامالت بینه وقسم را درنظر گرفته است لذا 
تادرتمام معمالت خود از اصل صداقت وراستی عدول نکند وبخاطر منافع  برمسلمان زیبنده است

مادی دینوی آخرت خود را خراب نکند وحاال درمورد حکم مسئلهاستفتاءشده در فوق باید بگویم که 
اگر وقعیت  قضیه هماطورباشد که شما درعریضه خود ذکر نمودید یعنی به اساس گفته وامر شیر حسین 

مقدار پول را ازنزد خسرش گرفتید وبرای کسی دیگری بخاطر رفع مشکل وی  منحیث وکیل وی یک
دادید، پس حاال اگر شما این مبلغ داده باشید که شخص قابل اعتماد وامین بوده باشد،بازشما دراخذپول 

وپرداخت آن وکیل شیرحیسن بوده اید وشما مسؤلیت خودرا رفع کرده اید دیگر کسی حق مطالبه دَین 
ندارد چون وکیل حیثیت معبروسفیر را درهمچون حاالت دارد وتصرف وکیل دراین مال مثل  ازشما را

تصرف نمودن شخص امانت دار درمال  امانت است که هرگاه به سبب تعدی وقصدا ازسوی وی هالک 
 وضایع نشده باشد وکیل ضامن نمی باشد،واگر حاال کسی ادعاء پول را داردباید ازموکل شما مطالبه آن را
کند  که درحقیقت برای وی این پول پرداختههشده است نه برای شما واگر این مبلغ را  برای شخص غیر 

قابل اعتماد  وغیرامین بدون اجازه شیرحسین داده بوده باشد باز چون تعدی صورت گرفته است شما 
الُ الَّذِي قَبَضَهُ الْوَكِيلُ ) الْمَ -(  3641الْمَادَّةُ ) ضامن می باشید،چنانچه دراین خصوص چنین آمده است )

دِِِ فَإََِا ََََِِ بََِ عَةِ فِي يَبِالْبَيْعِ وَالش ِرَاءِ وَإِيفَاءِ الدَّيْنِ وَاسْتِيفَائِهِ وَقَبْضِ الْعَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْوَكَالَةِ ِفي حُكْمِ الْوَدِي
 . طبع:مكتبة حقانيه.614/ص/6ج  رح مجِة األحكامدرر الحكام ش( ََعَد ٍّ وََلَ ََقْصِيرٍّ َلَ يَِْزَمُ الضَّمَانُ

وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ في دَفْعِ الضََّمانِ عن  وهمچنان درکتاب های دیگر فقه حنفی نیز دراین خصوص چنین آمده است:)
رَاءََِهِ َولِِدَّائِنِ الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ لِِْوَكِيلِ في بَنَفْسِهِ فََِوْ دَفَعَ له مَاَلا وقال اقْضِهِ فََُناا عن دَيِْني فقال َقضَيْتُهُ وَكَذَّبَهُ َصاحِبُ 

 حر الرائقالب (صَدَّقَهُ في عَدَمِ قَبْضِهِ فَََ يَسْقُطُ دَيْنُهُ وَيَجِبُ الْيَمِينُ عِى أَحَدِهِمَا فَيَحَُِِْ من كَذَّبَهُ الُْموَك ِلُ ُدونَ من 
 طبع:مكتبة حقانيه. 412ص/7ج/

وگیل در  دفع نمودن ضمان از خودش معتبر قرار داده میشود،پس اگر کسی برای وی مالی  را ترجمه: قول وگفته 
داد وبرایش گفت که این مال را درعوض قرض من برای فالن شخص بپردازد اگر وکیل گفت که من آن را پرداختم 

ه قرض  باشد وگفتولی قرض دار ازگرفتن قرض خود انکار کند پس قول وگفته وکیل  بری شدن وی معتبر می 
دارنیز درعدم قبض معتبر می باشد وحق وی ساقط نمی گردد وقسم بر یکی ازایشان الزم میگردد پس هرکسی را 

 که موکل تکذیب نمود اوباید قسم بخورد.



فََِوْ دَفَعَ له مَاَلا وقال اقْضِهِ وهمچنان درکتاب دیگری از فقه حفنی نیز دراین خصوص چنین آمده است: ) 
مِ َقبْضِهِ فَََ عن َديْنِي فقال قَضَيْتُهُ وَكَذَّبَهُ َصاحِبُ الدَّيْنِ فَالْقَْولُ لِِْوَكِيلِ في بَرَاءَةِ الذ ِمَّةِ وَلِِدَّائِنِ في عَدَناا فََُ

 مكتبه حقانيه 747ص/1ج/ الفتاوى الهندية (يَسْقُطُ دَيْنُهُ 

ََناا عن َديِْني فقال وهمچنان در بدایع الصنائع نیز دراین خصوص چنین آمده است )  وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ مَاَلا وقال اقْضِهِ فُ
هِ عن الضَّمَانِ نَفْسِرَاءَةِ الْوَكِيلُ قد قَضَيْتُ َصاحِبَ الدَّيْنِ فَاْدفَعْهُ إلَيَّ وَكَذَّبَهُ َصاحِبُ الدَّيْنِ فَالْقَوْلُ َقوْلُ الْوَكِيلِ في بَ

عه ) ) ) دفع ( ( ( يُصَدَُُّ في دفوَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ في أَنَّهُ لم يَقْبِضْهُ حتى َلَ يَسْقُطَ دَيُْنهُ عن الْمُوَك ِلِ ألَِنَّ الْوَكِيلَ أَمِينٌ فَ
وَََجِبُ الْيَمِينُ عِى أَحَدِهِمَا َلَ عََِيْهِمَا أِلَنَّهُ َلَ بُدَّ لِِْمَُوك ِلِ من  الضَّمَانِ عن نَفْسِهِ وََلَ يُصَدَُُّ عِى الْغَرِيمِ في إبْطَالِ حَق ِهِ

الِبُ الدَّفْعِ يَحَُِِْ الطَََّصْدِيقِ أَحَدِهِمَا وَََكْذِيبِ اْلْخَرِ فَيَحَُِِْ الْمُكَذَّبُ مِنْهُمَا ُدونَ الْمُصَدَُِّ فَإِنْ صُد َُِ الْوَكِيلُ في 
 مُوَك ِلِ ن الْعز وجل ما قَبَضَهُ فَإِنْ حََََِ لم يَظْهَرْ قَبْضُهُ ولم يَسْقُطْ دَيْنُهُ وَإِنْ نَكَلَ ظَهَرَ قَبْضُهُ وَسَقَطَ دَيْنُهُ عبِاََّللَِّ 

زِمَهُ ما يْهِ فَإِنْ حََََِ بريء وَإِنْ نَكَلَ لَوَإِنْ صُد َُِ الطَّالِبُ أَنَّهُ لم يَقْبِضْهُ وَكُذ ِبَ الْوَكِيلُ يَحَُِِْ بِاََّللَِّ ََعَالَى لقد دَفَعَهُ إلَ 
 طبع دارالفكر 74ص/4ج/ بدائع الصنائع (دَفَعَ إلَيْهِ

بادرنظرداشت عبارات ذکر شده فوق هرگاه شما پول را از نزد خسر شیرحسین منحیث وکیل وی قبض نموده 
اد وامین پبرداخت نموده وحسب فرمایش شیرحسین برای شخص معین ویا غیر معین ولی شخص قابل اعتم

باشد پس حاال معامله شما با موکل تان شیرحسین است اگر اوگفته شمارا تصدیق نمی کند باز درصورت نداشتن 
دونفر شاهد وگواه برشما قسم الزم میگردد ودرصورتیکه درمعامله خود صادق باشد درقسم خوردن هم به شما 

مسؤلیت از ذمه شما ساقط میگردد ودیگر کسی حق مطالبه مشکلی شرعی وجود ندارد وهرگاه  قسم خوردید 
چیزی را از شما ندارد وطرف معامله ومطالبه خسر بره شیر حسین خود شیر حسین است نه شما جون شما به 

 نیابت از شیرحسین پول را قبض کرده بودید.

 واهلل اعلم وعلمه اتم

 راقم الحروف محمدعارف"مصلح"

 آمرافتاء

 

 


