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 .باشنده والیت بغالنالدین ءجمال الدین ولد بهامتن استفتاء 
 م.یشراکت نمودذیل  یظفرخان به قسم من مستفتی با محترممحترما! 

 مررررنبرررردو  ازخررررار  خریرررردارا مررررواد والبتررررم سرررررمایه  میباشرررریمکررررارمی شررررری  هررررردو مایرررران  -۱
 .میباشد

 .منپول برق وغیره بدو   ،، مالیهت دوکان مربوط خودم ازقبیل کرایهمصارفا -۲
 پول برق وغیره بدو  خود . ،، مالیهمربوط ظفرخان ازقبیل کرایهدوکان مصارفات  پول -۳
 .باشدمیقسیم علی السویه به دو تخساره وحاصله نفع  -۴

امرررا درخرررتم شرررراکت درنتیجررره  ه انرررداخرررذ نمررروددرجریررران کارحاصرررله را مفررراد شرررریسم سرررهم درنتیجررره 
سرررروال ن خسرررراره کرررردیم پررر  یرررافیصررررد باموافقررره هرررردو ما ۱۱فررررو  اجنرررا  بررراقی مانررررده بررره تررراوان 

 ؟ خیربپردازد یا نیزنقصان را  نصفشریسم اینست که 
را برررا روشرررنی وارشرررادات دیرررن مبرررین اسرررالم وا ررر  ازمقرررام محتررررم خواهشرررمندم ترررا مو رررو  مترررذکره 

 .نموده ممنون سازید 
 

 حسم مقام محترم وزارت:
 )ریاست مجمع علمی در زمینه ابرازنظر شرعی گردد(

مقت ررری در روشرررنی دالیرررل شررررعی ت آفتررراء: در زمینررره اجررررإمریرررت آمالحظررره شرررد، ریاسرررت محتررررم: )
 ید( آبعمل 

 درباره اقدام نماید( )خادم(فتاء: )مولوا عبدالستار إمریت آتوظیف 
                                             

 ملهم الصوابالجواب باسم                                            
 حامدا لله تعالی و مصلیا علی رسول الله

کررره مفررراد ایرررن شررررط دونفرررر بررره شرررما شرررراکت عقرررد کررره : در جرررواب شرررما بایرررد نوشرررتمحتررررم تی مسرررتف
ولرری شرررط قرررار دادن اینسرره خسرراره  جررا ز شررده اسررتعلرری السررویه باشررد  ترراندربررین  خسررارهوحاصررله 
ان بررره تررربرهرررر کررردام وارده . درنتیجررره خسررراره ی السرررویه باشرررد ایرررن شررررط باطرررل اسرررتلعشرررماهرررم برررین 

بعررردا ، میشرررود پرداخترررهدرقررردم اول خسررراره از مفررراد حاصرررله البترررم تقسررریم میدردد. شرررماانررردازه سررررمایه 
 میدردد. شماعا دباالا  تانبه اندازه سرمایه هرچه که ازخساره باقی میماند 

 
 

   :والدلیل علی ما قلناه
 

عنننن  ننننا كنننن مالنننل عنننن للنننول اللننن  انننلا اللننن  علیننن  و لنننل  قنننال : الملنننلمون علنننا  نننلو    ( )۱)
برمسیییلاا ا  یعنییی   (.كینننلو  -المعلاننن  دال  ۸۲لننننن دالق ننننی للننند اول اننن ذ   (منننا وااننن  الذننن  منننن  لنننل 

ا ییق یییایش با ییق  ییا آ  یییه مهاویی   ییریعت بییهنه با ییق  اییهنه الزم اسییت  ییا بر ییرور یییه نربیی    ییا  و یی  

. 

 



ننن َاٍن اَالخعَ خننند  َلنننا ٍ   َوالَ نننلخ )( ۸) َْ َوالخَوٍلنننیعَ َ نٍاخ كخ َلنننل  كٍننناَلخ َیخٍن علنننا  ََن النننل ٍ َر َواأخ    َلننناَأ  ََذننند ب َما كٍننناَلخ
ٍل  نننَلان  علنننا قَننندخ لخ ْ  علنننا منننا َ نننَلَ ا َوٍَنخ َلٍلنننَلا اَالخل  كخ ٍَنخ َعٍمنننَ  َوَلكٍَذنننا اَنننالل ٍ ٍ الخَوٍلنننیعٍَ  كَاٍ نننل  اَننن انننَ َذننن  

ٍ  َل خٍا   َ ٍلنننن ٍذننننیٍ  الَلَللخ  یکییییهدونفررررر یعنیییی  (. كننننا ذ انینننن  ۰۸۳ للنننند اول انننن ذ بندینننن  (َماٍلٍ َمننننا َانننن َا اننننَ م 
روا باشرررد علییی  ایسیییهیه دربرررین شررران  خسرررارهمفررراد و ور کیییهایرررن شرررربررره را شرررراکت عقرررد نربییی   خیییهن 

پیییف م یییان نربییی    یییا  میدرررردد. اشرررد باطرررل علررری السرررویه بطیسه خسررراره دربرررین شررران شرررر امرررا م با یییق

 به اندازه سرمایه آنان تقسیم میدردد. ریک وی  خساره 

 
: اا الملالك   و ال لیاین الولیع  علا المال واللكْ علا ما اا لذوا للی الل  عن عن علا )( ۰)

 (.دال ال ال ماتك  ۲۵۲مانَ اكی  یك  للد ب ت  ا ذ   (۴۵ا ذ   ۰۱للد لاما االذادیث   (علی 

م یییاربت و یییریا  ونییی   رواییییت  یییقه ییییه خسیییاره  رجایییه ز ازح یییرر علییی  ر ییی  ایلیییه عنیییه نربیییاره 

 هنه ا ق.ال است وم ان به یسا که مهاوقه  ابر م

 
  
نننٍل   )( ۴) َاخ ََ الخَ نننَ ل  َلَنننا التَكَنننٍا د وَن ا خ نننٍل أ  ا  َخ نننلر َوتَكَنننار   نننَ  َبلَنننَل ٍمنخننن   َ ننن نننتََمَل َعلَنننا  َاخ َوا نننَل َمنننالر ا خ

كخٍْ د وَن َل خٍا الخَمننننالٍ  َ  َلَننننا الننننل ٍ ننننَل نَنننن   ی اخ ٍَ أ  اَ َخ ْ  اََ لَننننَل ٍمنخنننن   َ نننن َلنننناَلكٍَ  َ َا َانننناَن اٍیننننٍ  ٍلكخنننن  َاَمنننناٍل الخم 
  (مكتبة شاملة( ۴۰۴)للد لو  ا ذ  ی   لح بدای  العنا (كٍااٍلت ٍ َاقٍ 

 

َ ا بلنننل منننن  نلعنننل ال النننل منننن التننناكا دون  علنننا  انننل وتكننناوا انننل  ن المنننال الننن   ی نننتمل ( )۵)
ء التزززرا  طبزززع دار اح زززا۴۸۱اننن ذ  ۸۲ء جززز  ۴۰المكلنننو  للننند (ا انننل امنننال الملنننالك  َ ا انننان ای نننا لكنننْ

 (العربي

هرمالیسررره بررره اصل)سررررمایه ( وفرررر  اسرررت ،برمررری آیرررد چنرررین  ۶و ۵شرررماره  هرررر دو عبرررارت فررروق از
 پ  خساره آن از فر  )مفاد(گرفته میشود.)مفاد( شامل باشد وچیِزا ازین مال هالک گردد 

 
فررروق چنرررین برررر مررری آیرررد کررره خسررراره درقررردم اول از مفررراد حاصرررله برداشرررته میشرررود وتشرررری  ازعبرررارات 

 تقسررریمبررراالا شررران بررراقی میمانرررد برررین هرررردو شرررری  بررره انررردازه مرررال شررران  ازنقصرررانبعررردا هرچررره کررره 
 میدردد.

 والله اعلم بالصواب                                                   
 مولوا عبدالستار )خادم(                                               

 
 
 


