
 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 "رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً أسئلة على

 سؤال جواب

 الوضعً القانون علٌه ٌنص حق لتحصٌل المطالبة

 معاذ ابو ربحً  إلى

 :السؤال

 من ٌتهرب العمل رب لكن ،وحقوقهم الالعم تخص التً بالقوانٌن العمل رب ٌلزم القانون

 ٌطالب أن ٌستطٌع وال العامل حقوق تضٌع العمل أرباب وجشع العمل زمةأ وفً. بالقانون االلتزام

 شعر إذا فهل ،القانون ٌنص كما العامل حقوق بدفع العمل رب ٌلزم الذي القانون خالل من إال بحقه

 ؟حرمة فٌه للقانون ولجأ بالظلم العامل

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 ...القانون علٌه ٌنص الذي حقه لتحصٌل بالمطالبة العامل قٌام حكم عن تسأل إنك

 ٌكون أن أي الشرع، وفق ظلم دفع أو حق تحصٌل حالة فً جائز ذلك أن ذلك على والجواب

 فإذا... حقا   الشرع وفق ٌعد ال حق طلب ٌصح فال شرعا ، ثابتا   الظلم ٌكون وأن شرعا   ثابتا   الحق

 وإذا... به المطالبة له ٌجوز فال الشرع وفق حقا   لٌس ولكنه القانون وفق بحق ٌطالب العامل كان

 ...به المطالبة له فٌجوز الشرع وفق حق كذلك وهو القانون وفق بحق ٌطالب العامل كان

 من وٌخرجه عنه ٌدافع الماإلس فإن ،...الحق كلمة ٌقول ألنه للسجن وٌتعرض ٌُظلم الذي فمثال  

 .السجن من وإنقاذه عنه الظلم إلزاحة عنه ٌدافع من إلى ٌلجأ أن له ٌجوز ولذلك السجن،

 من إلى ٌلجأ أن له فٌجوز المسروق، ماله له ٌعٌد اإلسالم فإن للسرقة، ٌتعرض الذي ومثال  

 .المسروق ماله على للحصول عنه ٌدافع

 جزءا   المشتري فٌدفع الباقً، ٌقسط ثم مقدما   ٌدفع مبلغ ابلمق ما لشخص بٌته ٌبٌع الذي ومثال  

 للبائع ٌعٌد فاإلسالم... وسكنه البٌت اشترى إنه حٌن فً ٌنكره، أو الباقً، دفع وٌرفض المبلغ، من

 أنكره الذي بٌته ثمن على للحصول عنه ٌدافع لمن ٌلجأ أن له ٌجوز ولذلك المشتري، من حقه

 .المشتري

 ٌنقص ثم العمل، صاحب وبٌن بٌنه العمل عقد وفق معٌن براتب ٌعمل ذيال الموظف وهكذا

 أن له ٌجوز ولذلك كامال ، راتبه ٌعطٌه أن العمل صاحب على ٌوجب اإلسالم فإن راتبه من علٌه

 .كامال   راتبه على لٌحصل عنه ٌدافع لمن ٌلجأ
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 القضاء أمام عنه ٌدافع لمن ٌلجأ أن له ٌجوز فإنه منه ومنع شرعا   له ثابتا   كان إذا الحق أن أي

 مخالف ولكنه الوضعً بالقانون له ثابتا   الحق كان إذا أما... شرعا   له الثابت الحق على للحصول

 :علٌه للحصول القضاء أمام عنه ٌدافع لمن ٌلجأ أن له ٌجوز فال للشرع،

 المساهمٌن على األرباح توزٌع وعند العقد، باطلة مساهمة شركة فً مساهما   ٌكون الذي فمثال  

 للقضاء ٌلجأ أن له ٌجوز فال له، المستحق من أقل أسهمه حسب إلٌه المعطى الربح أن رأى

 هذه ألن للشرع، مخالف وهو الوضعً، بالقانون ثابتا   الحق هذا دام ما الحق هذا على للحصول

 هذه من رجٌخ أن المسلم على والواجب الشرع، ٌقرها ال أرباح من علٌها ٌترتب وما باطلة شركة

 .الشركة

 البنك أعطاه عندما ولكن معٌنة، فائدة بنسبة البنك، فً بالربا ماله واضعا   ٌكون الذي ومثال  

 للحصول للقضاء ٌلجأ أن له ٌجوز فال البنك، مع علٌها المتفق من أقل بنسبة الفائدة له َحَسبَ  حصته

 الحق هذا إن حٌث للشرع، مخالف وهو الوضعً، بالقانون ثابتا   الحق هذا دام ما الربا هذا على

 والواجب الشرع، وفق له ثابتا   لٌس ولكنه الربوٌة، البنوك ٌقر الذي الوضعً القانون وفق له ثابت

 .البنك مع الربوٌة المعاملة هذه ٌلغً أن المسلم على

 وفق أٌضا   حقوق هً القانون وفق العامل بها ٌطالب التً الحقوق كانت إذا أنه والخالصة

 فإنه إلخ،... العمل عقود فً للشرع مخالفة غٌر شروطا   كانت كأن أو الشرع علٌها دل كأن عالشر

 القانون حسب حقوق هً العامل بها ٌطالب التً الحقوق كانت إذا أما... بها المطالبة للعامل ٌجوز

 .القضاء أمام بها المطالبة للعامل ٌصح فال شرعٌة حقوقا   ولٌست الوضعً

 .وأحكم أعلم وهللا الكفاٌة الجواب هذا فً ٌكون أن آمل
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