اﻟمﻬن واﻟوظﺎﺌﻒ

أﺨذ اﻟﻌﺎﻤﻞ ﻤبﻠ ًﻐﺎ ﯿوﻤ�یﺎ ﻤن اﻟمحﻞ �مﻘدار أﺠرة ﯿوﻤﻪ

اﻟسؤال :أﻨﺎ أﻋمﻞ ﻋند ﺸخص ﻓﻲ ﻤحﻞ وأﻨﺎ أﺸك ﻓﻲ ﺜﻘتﻪ ،ﻓﻘد اﻤتنﻊ ﻋن دﻓﻊ أﺠور ﻋمﺎﻟﻪ ﻤرات

ﻤتﻌددة ،ﻓﺄﻨﺎ �ﻞ ﯿوم أﺴرق راﺘب ﯿوﻤﻲ دون ﻋﻠمﻪ ،وأﻨتظر ﻤوﻋد اﻟدﻓﻊ ،وﻋندﻤﺎ ﯿدﻓﻊ ﻟﻲ أُرﺠﻊ ﻤﺎ

ﺴرﻗتﻪ ،ﻓمﺎ رأي ﻓضیﻠتكم ،ﺨﺎﺼﺔ وﻨحن ﻨمر �مواﺴم ﻓﺎﻀﻠﺔ ﻓﻲ �ﻌض اﻷﺤﺎﯿین ،و�ؤﻨبنﻲ

ﻀمیري ،وأﻨﺎ ﻤﺎ زﻟت آﺨذ اﻟنﻘود دون ﻋﻠمﻪ؟

اﻟجواب :ﻫذا اﻟذي َ�سرق ﻤن �ﻔیﻠﻪ أو ُﻤؤﺠرﻩ �ﻘدر ﺤﻘﻪ ﻋﻠیﻪ ،ﻫذﻩ اﻟمسﺄﻟﺔ ﻋند أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﺘسمﻰ:
"ﻤسﺄﻟﺔ اﻟظﻔر"� ،مﻌنﻰ أﻨﻪ �كون اﻟحق ﻟشخص ﻻ �ستطیﻊ اﺴتخراﺠﻪ و�مﺎطﻠﻪ َﻤن ﻫو ﻓﻲ ذﻤتﻪ،

ﻤثﻼ-
ﺸیئﺎ ﻤن ﻤﺎﻟﻪ ﻤن ﻏیر ﻋﻠمﻪ �ﻘدر أﺠرﺘﻪ اﻟمتﻔق ﻋﻠیﻬﺎ ،ﻓﻬذا – ً
ﻓتسنﺢ ﻟﻪ ﻓرﺼﺔ أن �ﺄﺨذ ً

ﻤَرﱠﺘ ُبﻪ أﻟﻒ ر�ﺎل� ،سرق -ﻛمﺎ ﻨص ﻋﻠیﻪ ﻓﻲ اﻟسؤال� -ﻞ ﯿوم� ،ﻘول) :أﺴرق راﺘب ﯿوﻤﻲ دون
ُ
ﱠ
ﻋﻠمﻪ( ،ﻫذﻩ ﻤسﺄﻟﺔ اﻟظَﻔر ،وﻓیﻬﺎ ﺨﻼف ﺒین أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ،ﻤن أﺠﺎزﻫﺎ اﺴتدل �ﻘصﺔ ﻫند اﻤرأة أﺒﻲ
ﺴﻔیﺎن –رﻀﻲ ﷲ ﻋنﻬمﺎ -ﺤینمﺎ ﻗﺎﻟت ﻟﻠنبﻲ -ﻋﻠیﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم :-إن أ�ﺎ ﺴﻔیﺎن رﺠﻞ

ﺸحیﺢ وﻟیس �ﻌطینﻲ ﻤﺎ �كﻔینﻲ ووﻟدي ،إﻻ ﻤﺎ أﺨذت ﻤنﻪ وﻫو ﻻ �ﻌﻠم ،ﻓﻘﺎل» :ﺨذي ﻤﺎ �كﻔیك
ﻌول ﻤن ﻗﺎل �جواز ﻫذﻩ اﻟمسﺄﻟﺔ اﻟتﻲ ﻫﻲ
وﻤ ﱠ
ووﻟدك� ،ﺎﻟمﻌروف« ]اﻟبخﺎري ،[٥٣٦٤ :وﻫذا ﻋمدة ُ
ظﻔر ،وﻤن أﻫﻞ اﻟﻌﻠم ﻤن ﯿرى اﻟتحر�م واﻟمنﻊ ،وأن ﻫذﻩ ﺨیﺎﻨﺔ ،وأن َﻤن ﻟﻪ ﺤق ﻋﻠیﻪ أن
ﻤسﺄﻟﺔ اﻟ ّ
�سﻠك اﻟوﺴﺎﺌﻞ اﻟشرﻋیﺔ ﻻﺴتخراﺠﻪ ،و�ستدﻟون ﻋﻠﻰ ذﻟك �حدﯿث » ِّأد اﻷﻤﺎﻨﺔ إﻟﻰ ﻤن اﺌتمنك ،وﻻ
َﺘ ُخن ﻤن ﺨﺎﻨك« ]أﺒو داود ،[٣٥٣٥ :وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻨﻘول ﻟﻸخ اﻟسﺎﺌﻞ :ﻻ �جوز ﻟك أن ﺘسرق ،و�ﻨمﺎ

�ﻞ �شﻬد
ﻟك أن ﺘطﺎﻟب �حﻘك ،ﻻ ﺴیمﺎ وأن ﻫذا أﻤر ظﺎﻫر ،واﻟﻌﻘد ﻤتﻔق ﻋﻠیﻪ ،وﻋمﻠك
ﻤشﺎﻫد ،ﱞ
َ
ودﻓﻌﻪ أﺠرﺘَك ﻻ ﺒد أن �ﻘیم ﻋﻠیﻬﺎ اﻟبینﺔ ،وﺤینئذ ﺘستطیﻊ اﺴتخراج ﺤﻘك �ﺎﻟطرق واﻟوﺴﺎﺌﻞ
�ﻪ،
ُ

اﻟشرﻋیﺔ دون أن ﺘضطر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺴیﻠﺔ اﻟتﻲ ﻓیﻬﺎ ﻨوع ﺨیﺎﻨﺔ .ﺒینمﺎ ﻤﺎ اﺴتُدل �ﻪ ﻤن ﻗصﺔ ﻫند
اﻤرأة أﺒﻲ ﺴﻔیﺎن ،ﻫﻲ ﻻ ﺘستطیﻊ أن ﺘُﻘیم ﺤجﺔ ﻋﻠﻰ دﻋواﻫﺎ ﻓﻲ ﻤثﻞ اﻟنﻔﻘﺎت وﻤﺎ أﺸبﻬﻬﺎ ،ﻓﺈﻗﺎﻤﺔ
اﻟحجﺔ ﻋﻠیﻬﺎ ﻓیﻬﺎ ﻨوع ﻏموض ،ﻓمثﻞ ﻫذﻩ ﯿبﺎح ﻟﻬﺎ أن ﺘﺄﺨذ ﻤن ﻤﺎﻟﻪ ﻤﺎ �كﻔیﻬﺎ.
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