بسم للا الرحمن الرحيم
سلسلة أجوبة العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير
على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك "فقهي"
جواب سؤال

حكم أخذ الراتب من صاحب العمل الذي يتعامل بالربا
إلى Ammar Khdhir
السؤال:
بسم للا الرحمن الرحيم
لقد أحرجني أحد اإلخوة بسؤال ورأيته محقا فيه رغم محاولتي تفسير الوضع الذي نعيشه لكنه لم يقتنع بعد.
السؤال يخص مقابل العمل المقدم في الوظيفة العمومية في هذا النظام الرأسمالي الذي يغلب عليه أن يكون
ربا أو جزءا منه ،علما بأن الدولة المانحة لمقابل الوظيفة العمومية تسدد هذه األموال أو جزءا منها من قروض
ربوية من دول أجنبية أو من صندوق النقد الدولي.
فهل نكون نحن الموظفين قد أخذنا مقابل عملنا في الوظيفة العمومية أموالا ربوية أم ل؟ وإن كانت اإلجابة
باإليجاب فكيف السبيل للتحلل منها والعيش دون وظيفة عمل أفنينا أعمارنا في نيلها دراسة وعمال؟
شكرا مسبقا على تفهمكم وجازاكم عنا خير الجزاء
أخوكم عمار من تونس
الجواب:
وعليكم السالم ورحمة للا وبركاته،
بالنسبة للراتب الذي يتلقاه الموظف في الوظيفة العمومية مقابل عمله فإن حكمه يتعلق بالعمل الذي يقوم به:
 فإن كان يقوم بعمل محرم كمن يعمل في المخابرات للتجسس على المسلمين أو يعمل في تعذيب الناسوحملة الدعوة ...إلخ ،فهذا يكون راتبه حراما ا ألنه َك ِسبه من عمل حرام...
 وأما إذا كان العمل الذي يقوم به عمالا مباحا ا كأن يعمل مدرسا ا أو مهندسا ا أو طبيبا ا في مستشفى حكومي أونحو ذلك من أعمال مباحة فراتبه مباح له ،ول يضره إن كانت الجهة التي تعطيه راتبه أموالها مختلطة من
التعامل بالربا ومن معامالت محرمة أخرى ومن معامالت جائزة ،فإن أخذه راتبه من هذا الخليط الحالل والحرام
حرمة عينه كالخمر
جائز له باستثناء أن يكون راتبه مأخوذا ا من مال مسروق أو مال مغصوب أو من مال ُم َّ
محرمة عينه فال يجوز ...وبيان ذلك:
والخنزير ،فإذا كان راتبه من مال مسروق أو من مال
َّ
إن المال الحرام أنواع:
 حرام لعينه كالخمر ...وهذا ل تجوز الهدية فيه ،ول األجرة منه ول البيع ول الشراء ...فهو حرام علىت ا ْل َخ ْم ُر ِّبعَ ْينِّهَا» أخرجه النسائي.
صاحب الخمر وعلى الذي يأخذه ،قال رسول للا ﷺُ « :ح ِّر َم ِّ
 حرام لحق آدمي مسروق أو مغصوب ...فهذا حرام على سارقه وغاصبه ،ول تجوز الهدية فيه ،ولاألجرة منه فهو حرام على كاسبه وعلى الذي يأخذه ،ألن هذا المال هو حق لصاحبه ،وحيث ُوجد فيجب أن يعود
لصاحبه ،ومن األدلة على ذلك:
ع َلهُ َمتَاعٌ ،فَ َو َج َد ُه ِّبيَ ِّد
الر ُج ِّل َمتَاعٌ ،أَ ْو ضَا َ
س ِّر َ
سو ُل ِّ
أخرج أحمد ع َْن َ
للا ﷺِّ « :إ َذا ُ
س ُم َر َةَ ،قا َلَ :قا َل َر ُ
ق ِّمنَ َّ
َر ُجل بِّعَ ْينِّ ِّه ،فَ ُه َو أَحَق بِّ ِّهَ ،ويَ ْر ِّج ُع ا ْل ُم ْ
علَى ا ْلبَائِّ ِّع بِّالث َّ َم ِّن» فهو نص في أن المال المسروق ي َُرد لصاحبه.
شتَ ِّري َ

عن
والغصب كذلك مضمون للمغصوب منه فيجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها لما روي َ
سن.
عن النَّ ِبي ِ ﷺ قَا َلَ « :
س ُم َرةََ ،
ِّي» ،أخرجه الترمذي وقال َه َذا َحدِيث َح َ
َ
علَى اليَ ِّد َما أَ َخذَتْ َحتَّى تُؤَد َ
 حرام لمعامالت باطلة مثل مال الربا ومال القمار ...فإذا كان شخص عنده مال خليط من ربا ومن مالحالل ،فإن الجزء الربوي من ماله هو حرام فقط على كاسبه ،ول يصل الحرام إلى من حصل عليه بطريق
مشروع من صاحب الربا أو من صاحب القمار ،كأن تبيع المرابي بضاعة وتأخذ ثمنها منه ،أو تحصل المرأة من
المرابي على نفقتها ،أو يهدي المرابي أحد أقاربه هدية ،أو نحو ذلك من معامالت مشروعة ،فإن إثم هذا المال يقع
على المرابي وليس على آخذ الثمن أو النفقة أو الهدية ،وذلك ألن الحرام ل يتعلق بذمتين في هذه الحالة ،ومن
األدلة على ذلك:
علَ ْيهَا َو َل تَ ِّز ُر َو ِّاز َرةٌ ِّو ْز َر أ ُ ْخ َرى﴾.
ب كُل نَ ْفس إِّ َّل َ
 -1قال تعالىَ ﴿ :و َل تَ ْك ِّ
س ُ
 -2أن النبي ﷺ كان يتعامل مع اليهود في المدينة ،علما ا بأن معظم أموالهم من الربا ،فقد قال للا سبحانه:
علَي ِّْه ْم َ
﴿فَ ِّب ُ
الربَا َوقَ ْد نُ ُهوا
ظ ْلم ِّمنَ الَّ ِّذينَ َهادُوا ح ََّر ْمنَا َ
س ِّبي ِّل َّ ِّ
ط ِّيبَات أ ُ ِّحلَّتْ لَ ُه ْم َو ِّبص َِّد ِّه ْم ع َْن َ
ّللا َكثِّيرا* َوأَ ْخ ِّذ ِّه ُم ِّ
َ
عبَّاس :أَ َّن ام َرأَة ا ِمنَ
اس ِّبا ْلبَ ِّ
ع ْنهُ َوأَ ْك ِّل ِّه ْم أَ ْم َوا َل النَّ ِّ
ع ِن اب ِن َ
اط ِّل﴾ ،فقد كان يقبل الهدية منهم كما ورد عند أحمد َ
صنَ ْعتِّ؟» قَالَت :أَحبَبتُ  -أَو
س َل إِلَي َها ،فَقَا َلَ « :ما َح َملَ ِّك َ
علَى َما َ
اليَ ُهو ِد أَه َدت ِل َر ُ
سو ِل للاِ ﷺ شَاة ا َمس ُمو َمةا ،فَأَر َ
اس ِمنكَ .
سيُط ِلعُكَ َ
للا َ
َ
علَي ِهَ ،و ِإن لَم تَ ُكن نَ ِبيا ا أ ُ ِري ُح النَّ َ
أردتُ ِ -إن ُكنتَ نَ ِبيا ا فَإِ َّن َ
 -3صح عن بعض الصحابة والتابعين إجازتهم للهدية من صاحب الربا:
الربَاَ ،وإِّنَّهُ َل يَ َزا ُل يَ ْدعُونِّي ،فَقَا َلَ " :م ْهنَ ُؤهُ لَكَ َوإِّثْ ُمهُ
أ -جاء رجل إلى ابن مسعود فَقَا َل :إِّنَّ ِّلي جَارا يَأ ْ ُك ُل ِّ
علَ ْي ِّه" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه.
َ
سنُ أَيُؤ َك ُل َ
الربَا،
ب -و ُ
ط َعا ُم ال َّ
خبر ُك ُم َّ
ّللاُ ع َِّن ا ْليَ ُهو ِّد َوالنَّص َ
ارفَ ِة؟ فَقَا َل" :قَ ْد أَ َ
سئِ َل ال َح َ
َارى ،إِّنَّ ُه ْم يَأ ْ ُكلُونَ ِّ
صيَ ِ
َوأَ َح َّل لَ ُك ْم َ
طعَا َم ُه ْم" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر.
ب ِّربا قَا َل:
امل ،فَنَزَ لَنِي َوأَ َجازَ نِي قَا َل" :ا ْقبَلْ" ،قُ ْلتُ  :فَص ِّ
ِيم :نَزَ لتُ ِب َع ِ
عن َمن ُ
َاح ُ
جَ -
صور قَا َل :قُلتُ ِ ِإلب َراه َ
"ا ْقبَ ْل َما لَ ْم تَأ ْ ُم ْرهُ أَ ْو ت ُ ِّع ْنهُ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن معمر.
 -4ومع ذلك فإن األفضل أن ل يُتعامل مع أصحاب المال الذي يُخالطه الربا ،فال يباع لهم ول تقبل هدية
منهم من باب الورع حتى ل يأخذ البائع ثمنا ا ملوثا ا بالربا لبضاعته ،ول يقبل هديتهم حتى ل تكون من أموال الربا،
فيبتعد المسلم بعيدا ا عن كل ما ليس بصاف أو نقي ،وقد كان أصحاب الرسول ﷺ يبتعدون عن أبواب عدة من
المباح خشية القتراب من الحرام ،فقد صح عن رسول للا ﷺ أنه قالَ « :ل يَ ْبلُ ُغ العَ ْب ُد أَ ْن يَكُونَ ِّمنَ ال ُمت َّ ِّقينَ َحتَّى
سن.
يَ َد َ
س» ،أخرجه الترمذي وقال َه َذا َحدِيث َح َ
ع َما َل بَأ ْ َ
س بِّ ِّه َحذَرا ِّل َما بِّ ِّه البَأ ْ ُ
والخالصة يجوز أن تبيع للذي ماله خليط من الربا والحالل ،ويجوز أن تقبل هديته ،ويجوز أن تأخذ راتبك
منه ،ولكن األفضل أن ل تبيع له ول تقبل هديته ،ول تعمل عنده وتأخذ راتبك منه .وعليه فالموظف الذي يعمل في
عمل مباح في الوظيفة العمومية ،ويأخذ راتبه من صاحب العمل التي أمواله خليط من الحرام والحالل ،فإن راتبه
مباح له ويجوز له أخذه دون حرج ...فاإلثم بالنسبة للربا ليس واقعا ا على الموظف بل هو واقع على الجهة التي
يعمل عندها.
آمل أن يكون في هذا الجواب الكفاية وللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
 9ذو القعدة 1441هـ
الموافق 2020/06/30م
رابط الجواب من صفحة األمير (حفظه للا) على الفيسبوك:
__tn__=K-R؟https://web.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2672298846349456
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