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 ٢٢اکتوبر ٢٠١٥

تصرف مظلوم درمال مغصوبه
در مورد اين که شخص مظلوم می تواند درمال مغصوبه بدون اذن ظالم تصرف نمايد و حق خويش را بدون استيذان
در اختيار خويش قرار دھد.
تصرف مظلوم غرض اخذ مال خويش در نزد علماء به نام » مسألة َ َ
الظفر « شھرت دارد ،به اين مفھوم که :اگر کسی
حقی بر ظالمش داشته باشد و نتواند آن را از پيش ظالم بگيرد ،اما به نحوی از انحاء به حـق خود يا قسمتی از آن تسلط
يابد ،آيا برای او جايز است بدون إذن ،اجازه وخبر ظالم به اندازۀ حق خويش از مال مربوطه بـردارد.
علماء در اين مورد که مظلوم اين حق را دارد و يا خير بين خود اختالف رأی دارند :برخی از علماء بدين عقيده اند که
مظلوم می تواند مقدار حق خويش را بدون اجازه و اذن ظالم از مال متذکره بردارد ،و برخی ديگر از علماء می فرمايند
که مظلوم اين حق را دارد ،به شرطی که بيشتر از حق خود از مال نبردارد ودر ضمن در اين عمليه از رسوا شدن و
مجازات در امان باشد) .تفصيل موضوع را می توان در»شرح مختصر خليل« للخرشی ) » ، (٢٣۵/٧الفتاوی الکبری«
) » ،(۴٠٧/۵طرح التثريب« ) » ،(٢٢٧-٢٢۶/٨فتح الباری« ) » ، (١٠٩/۵الموسوعة الفقھية « ) .(١۶٢/٢٩مطالعه
فرمايد (.
البته اين رأی اخير در نزد اکثريت از اھل علم مشخصات رسيدن به صواب و حق را دارد.
شيخ عالمه شنقيطی رحمة ﷲ می گويد:
»اگر انسانی بر شما ظلم روا دارد و مثالً چيزی از اموال تو را بدون وجه شرعی بردارد )و بگيرد( ،و امکان اثبات آن
را ھم نداشته باشی ،ولی به نحوی به آن دست يافـتی به طوری که خطر رسوا شدن و مجازات ھم در کار نبود ،آيا می
توان به ميزان حق خويش از آن برداری يا خير؟
)علماء بر دو قول ھستند( و قول صحيح که موافق ظاھر نصوص و قياس باشد ،آنست که :می توانی به اندازۀ حق
بمثل َما ُ ِ ْ ُ
به…« )سورۀ
خويش و نه بيشتر برداری؛ به دليل حکم پروردگار که در مورد می فرمايدُ ِ َ َ » :
عوقبتم ِ ِ
فعاقبوا ِ ِ ْ ِ
نحل  .(١٢۶يعنی » :به مقداری که به شما ّ
تعدی شده کيفر دھيد« ،و اين آيت :
عليکم َ ْ َ ُ ْ
عليکم « )سورۀ بقره  .(١٩۴يعنی  » :ھر کس به شما تجاوز کرد،
بمثل َما ْ َ َ
فمن ْ َ َ
اعتدی َ َ ْ ُ ْ
اعتدی َ َ ْ ُ ْ
فاعتدوا َ َ ْ ِ
عليه ِ ِ ْ ِ
» ََ ِ
ھمانند آن بر او ّ
تعدی کنيد «.
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و از جمله کسانی که قائل بر اين رأی ھستند  :ابن سيرين ،وابراھيم نخعی  ،وسفيان ثوری  ،ومجاھد و ديگران ھستند.
وبرخی ديگری از علماء از جمله امام صاحب مالک می فرمايد :اينکار جايز نيست ،چنان که خليل بن اسحاق مالکی
در کتاب » مختصر خليل )التاج واإلکليل(« )سخن مالک( را در مورد وديعه نقل کرده» :و شخص نمی تواند نظير آنچه
األمانةَ ِ َإلی َ ْ
ظالم از او گرفته از وی بردارد ،کسانی که بر اين رأی ھستند به حديث زير استناد کردند َ » :ﱢأد َ َ َ
ائتمنک،
من ْ َ َ َ َ
تخن َ ْ
َوال َ ُ ْ
خانک« .يعنی » :امانت را به کسی که تو را امين دانسته اداء کن ،و به کسی که به تو خيانت می کند،
من َ َ َ
خيانت نکن «.
اين حديث اگر بالفرض صحت ھم باشد نمی توان به آن استدالل نمود ،زيرا کسی که حق خويش را به ھمان مقدار می
گيرد نه بيشتر ،او خيانتی به خائن خود نکرده است ،بلکه با کسی که به وی ظلم کرده با عدل رفتار نموده است«
)أضواء البيان ) .( ٣۵٣ / ٣
اين رأی يعنی جواز گرفتن حق از ظالم طبق شروط مذکور قول افرادی مانند امام بخاری و امام شافعی ھم ھست ،چنان
که ابوزرعه عراقی در » طرح التثريب « )  ( ٢٢۶ / ٨نقل کرده است ،ھمچنين امام ترمذی گفته که بعضی از تابعين
از جمله سفيان ثوری بر اين رأی ھستند«.
و اما حديثی که مخالفان به آن استدالل می کنند ،حديث ابوھريره رضی ﷲ عنه است که در آن پيامبر صلی ﷲ عليه
تخن َ ْ
ائتمنکَ ،وال َ ُ ْ
األمانةَ ِ َإلی َ ْ
أد َ َ َ
وسلم فرمودند  َ » :ﱢ
خانک«.
من َ َ َ
من ْ َ َ َ َ
يعنی  » :امانت را به کسی که تو را امين دانسته است اداء کن ،و به کسی که به تو خيانت می کند ،خيانت نکن«.
اين حديث را أبو داود ) (٣۵٣۴و ترمذی )  ( ١٢۶۴روايت کردند و عالمه البانی در »السلسلة الصحيحة« )  ( ۴٢٣آن
را صحيح دانسته است.
پس بر طبق قول صحيح تر؛ مظلوم و کسی که حقش تلف شده می تواند حق خود را از مالک محل تجاری برداريد ولی
نه بيشتر از حق خود ،مشروط بر اين که از رسوا شدن و خطر مجازات در امان باشيد ،زيرا شما نخواھيد توانست حق
خود را نزد مردم اثبات کنيد ،اگر بعداً حقوق شما را داد يا جزئی را داد ،بايد آنچه برداشت کرديد را بازگردانيد تا
تصفيه شود و حق به حقدار به برسد .وﷲ اعلم بالصواب
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