بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

كل ما حرم على العباد فبٌعه حرام
إلى Abo Alwaled Alghutani
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
حفظكم هللا شٌخنا ونفع بكم وبعلمكم.
ع ُِرض علً عمل (مندوب مبٌعات) إلحدى الشركات التً تبٌع منتجات تجمٌل وعطورات وتحتوي
بعض األصناف على نسب من الكحول متفاوتة (الكالونٌا التً تحتوي على نسب عالٌة من الكحول اإلٌثٌلً
ومنتجات تحتوي على نسب من الكحول اإلٌثٌلً والمٌثٌلً واألٌزوبروبٌلً مثل البارفانات ومواد التجمٌل)
السؤال :هل ٌجوز لً العمل كمندوب مبٌعات؟
وكذلك هل ٌجوز لً العمل ضمن الشركة فً غٌر مجال المبٌعات ،مثال أعمال إدارٌة؟
وجزاكم هللا خٌرا
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
فً البداٌة إنً أفهم أنك تسأل عن العمل فً الشركات المنعقدة بشكل صحٌح ولٌس عن العمل فً
الشركات الباطلة ...وللجواب على هذه المسألة فهو ٌكون كما ٌلً:
 -1حكم العمل مندوب مبٌعات فً شركة لتبٌع بعض المواد المحرمة (عطور ومواد تجمٌل فٌها
كحول إٌثٌلٌة ...إلخ):
قد بحثنا هذا األمر فً كتبنا وبٌنا أنه حرام ...جاء فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة باب (كل ما حرم
على العباد فبٌعه حرام):
[هناك أشٌاء َحرم هللا أكلها كلحم المٌتة ،وأشٌاء َحرم هللا شربها كالخمر ،وأشٌاء َحرم هللا اتخاذها
كاألصنام ،وأشٌاء حرم هللا اقتناءها كالتماثٌل ،وأشٌاء َحرم صنعها كالصور .فهذه األشٌاء وردت
النصوص الشرعٌة من آٌات وأحادٌث فً تحرٌمها .فما َحرمه هللا على العباد من األشٌاء التً ورد نص
شرعً فً تحرٌمها ،سواء َحرم أكلها أو شربها أو غٌر ذلك ،فإن بٌع هذه األشٌاء التً َحرمها هللا على
سو هل ُه هحر هم هب ٌْ هع ا ْل هخ ْم ِر
العباد ٌكون حراما لتحرٌم ثمنها .عن جابر أنه سمع رسول هللا ﷺ ٌقول« :إِن ّللاه هو هر ُ
ت ُ
سول ه ّللاِ ،أه هرأه ٌْ ه
سفُنُ  ،هو ٌُدْ ههنُ بِ هها
ش ُحو هم ا ْل هم ٌْ هت ِة هفإِن هها ٌُ ْط هلى ِب هها ال ُّ
ص هن ِام .هفقٌِل ه :هٌا هر ُ
ٌر هو ْاْله ْ
هوا ْل هم ٌْ هت ِة هوا ْل ِخ ْن ِز ِ

ّللا
سول ُ ِ
اس؟ هف هقال ه :هَل ،ه هُو هح هرامُ .ثم هقال ه هر ُ
ص ِب ُح ِب هها الن ُ
ا ْل ُجلُودُ ،هو هٌ ْس هت ْ
ّللا ﷺ عِ ْن هد هذلِ هك :هقا هتل ه ّللا ُ ا ْل هٌ ُهوده ،إِن ه
هلما هحر هم ُ
ش ُحو هم هها هج هملُوهُ ُثم هبا ُعوهُ هفأ ه هكلُوا هث هم هن ُه» رواه البخاري .وجملوه أذابوه .وعن ابن عباس أن النبً
ّللا هحر هم هع هل ٌْ ِه ُم ال ُّ
ّللا إِ هذا هحر هم هعلهى
ش ُحو هم هف هبا ُعوهها هوأه هكلُوا أه ْث هما هن هها ،هوإِن ه
ﷺ قال « :هقا هتل ه ّللاُ ا ْل هٌ ُهوده هث هالثاً ،إِن ه
هق ْوم أه ْكل ه ه
ش ًْء هحر هم هع هل ٌْ ِه ْم هث هم هن ُه» رواه البخاري ]...انتهى.
ولذلك فإن العمل فً هذا المجال حرام.
 -2أما العمل اإلداري فً شركة من ضمن أعمالها بٌع بعض المواد المحرمة فإنه ٌنظر فٌه:
 إن كان للعمل اإلداري صلة مباشرة ببٌع المواد المحرمة كأن تعمل فً تجهٌز طلبات مرتبطة ببٌعمواد محرمة أو نحو ذلك فإن هذا العمل اإلداري حرام وذلك الرتباطه بعمل محرم وهو بٌع مواد
محرمة...
 أما إن لم ٌكن للعمل اإلداري صلة ببٌع المواد المحرمة ،فال ٌكون من ضمن عملك اإلداري تجهٌزطلبات لبٌع مواد محرمة أو نحو ذلك ...فإن هذا العمل اإلداري ال ٌكون حراما حتى لو كان فً شركة من
ضمن أعمالها بٌع مواد محرمة ،وذلك ألنك فً هذه الحالة ال تقوم بعمل حرام...
ومع ذلك فإن احتٌاط المرء لدٌنه لٌس فقط باَلبتعاد عن الحرام ،بل حتى عن بعض المباحات خشٌة
وجود حرام قرٌب منها ،وقد كان أصحاب الرسول ﷺ ٌبتعدون عن أبواب عدة من المباح خشٌة االقتراب
س
الع ْب ُد أهنْ هٌ ُكونه مِنه ال ُمتقٌِنه هحتى هٌده هع هما هَل هبأ ْ ه
من الحرام ،فقد روي عن رسول هللا ﷺ أنه قال « هَل هٌ ْبل ُ ُغ ه
س» ،أخرجه الترمذي وقال َه َذا َحدٌِث َح َسن .وكذلك أخرج الترمذي ،وقال حدٌث
ِب ِه هح هذرا ً لِ هما ِب ِه ال هبأ ْ ُ
حسن صحٌح ،من طرٌق الحسن بن علً رضً هللا عنهما قالَ :حف ِْظ ُ
دهع هما هٌ ِرٌ ُب هك
ُول ِ
هللا ﷺ « ْ
ت مِنْ َرس ِ
إِ هلى هما هَل هٌ ِرٌ ُب هك» ،ولذلك فإن األولى بالسائل واألبرأ لدٌنه أن ٌبتعد عن العمل مع مثل هذه الشركات وأن
ّللا هٌ ْج هعل ْ هل ُه هم ْخ هرجا ً
ق ه
ٌبحث عن عمل له فٌه رزق حسن ،وهللا سبحانه ٌجعل لمن ٌتقٌه مخرجا ﴿ :هو همنْ هٌت ِ
* هو هٌ ْر ُز ْق ُه مِنْ هح ٌْ ُ
ّللا هبالِ ُغ أه ْم ِر ِه هقدْ هج هعل ه ّللاُ ِل ُكل ه
ش ًْء
ب هو همنْ هٌ هت هوكلْ هعلهى ِ
ث هَل هٌ ْح هتسِ ُ
ّللا هف ُه هو هح ْس ُب ُه إِن ه
هقدْ راً﴾.
آمل أن ٌكون فً هذا الكفاٌة وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 23شوال 1443هـ
الموافق 2522/55/23م
رابط الجواب من صفحة اْلمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/556162352737805
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