 ‐ 157977أﺧﺬت ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺗﻬﺎ ذﻫﺒﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻤﻬﺎ وﺗﻈﻦ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ
اﻟﺴﺆال
أﺧﺬت ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺗ دون ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻣﺼﺎﻏﺎ ذﻫﺒﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻓ ﻟﺤﻈﺔ إﻳﻤﺎن أﻧﻪ ﺣﻖ ﻟ وﻷوﻻدي  ،ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺮض ﻋﻠ زوﺟ راﺗﺒﺎ ﻟﻬﺎ
ﻋﻠ اﻟﺮﻏﻢ أن ﻟﻬﺎ راﺗﺒﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻤ اﻟﻤﺘﻮﻓ ، وﻟﻬﺎ أﻣﻼك ﻣﻦ واﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻴﻦ  ،وﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺼﺎغ ذﻫﺒ ، أﺧﺬﺗﻪ ﻓ أﻳﺎم
ﺿﻴﻖ ودﻳﻦ ﻣﺮت ﺑﺰوﺟ وﺑﺄوﻻدي  ،وﻫ ﻻ ﻫﻢ ﻟﻬﺎ ﺳﻮى ﺟﻤﻊ راﺗﺒﻪ ﻓ اﻟﺒﻨﻚ  ،وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت ﻋﻠ ﺣﺴﺎﺑ
أﻧﺎ وأﻃﻔﺎﻟ ، وﺗﺼﺮف ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﺎ ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب أﻧﻪ اﺑﻨﻬﺎ وﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ  ،ﺣﺘ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻓﻢ أﻃﻔﺎﻟﻪ  ،واﻟﻪ ﺷﻬﻴﺪ
ﻋﻠ ﻣﺎ أﻗﻮل  ،واﺿﻄﺮ زوﺟ ﻟﻠﺴﻔﺮ  ،وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻌﻪ ﻷﻧ ﻻ أﻣﻠﻚ أﺣﺪا ﻳﺪﻳﺮ ﺷﺆوﻧ وأﻃﻔﺎﻟ ، وﻟﻢ ﻧﻦ ﻧﻤﻠﻚ
ﻣﺎل اﻟﺴﻔﺮ  ،ﻓﺘﻤﻠﻨ اﻟﻐﻀﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻟ وﻷﻃﻔﺎﻟ ، ﻓﺄﺧﺬت ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻘﺪ  ،وﺑﻌﺘﻪ وﺻﺮﻓﺘﻪ ﻋﻠ أوﻻدي ،
وﺳﺎﻋﺪت ﺑﻪ زوﺟ ، ﻛﻨﺖ أﺿﻊ ﻓ ﺟﻴﺒﻪ اﻟﻨﻘﻮد دون أن ﻳﻌﺮف  ،وﻣﻀ ﻋﻠ ﻫﺬا اﻟﺤﺎل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات  .وﺑﺎﺗﺖ اﻟﺸﻮك
ﺗﺮاودﻧ : ﻫﻞ ﻣﺎ ﻗﻤﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻟ وﻷوﻻدي وﻇﻠﻤﻬﺎ وأﺧﺬﻫﺎ ﻣﺎﻟﻨﺎ دون أن ﺗﻮن ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ  ،وﻟﻬﺎ أوﻻد ﻗﺪﻳﺮون أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎ ﺑﺜﻴﺮ .
ﻫﻞ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن أﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﻤﻨﺘﻘﻢ اﻟﺠﺒﺎر  .وإذا أردت أن أرد ﻟﻬﺎ ﻣﺎ أﺧﺬت وﻻ أﻣﻠﻚ اﻟﻤﺎل  ،وﻻ ﻋﻤﻞ ﻟ ، وراﺗﺐ زوﺟ
ﻻ ﻳﺎد ﻳﻠﺒ ﺣﺎﺟﺎﺗﻨﺎ وﻳﺴﺪ دﻳﻮﻧﻨﺎ  ،ﻛﻴﻒ ﻟ أن أرد ﻟﻬﺎ ﻣﺎ أﺧﺬت ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.

ﻻ ﻳﻨﺒﻐ ﻟﻠﻤﺴﻠﻢ أن ﻳﻀﻴﻊ أﺟﺮ إﺣﺴﺎﻧﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐ ﻟﻪ أن ﻳﻮن ﻋﻮﻧﺎ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ﻋﻠ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﻓﻴﺴﺘﺒﺪل اﻟﺴﻴﺌﺎت ﺑﺎﻟﺤﺴﻨﺎت ،
وﻳﻘﻠﺐ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ .
وﻫﺬا ﻧﺮى ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻨﺎس  ،ﻳﻘﺪﻣﻮن اﻹﺣﺴﺎن ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ  ،ﺛﻢ إذا ﻣﺎ رأوا إن إﺣﺴﺎﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻦ ﻓ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺼﺮﻓﻮا ﺑﻤﺎ ﻳﺤﺮﻣﻬﻢ
أﺟﻮرﻫﻢ  ،وﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان .
ﻟﻘﺪ أﺣﺴﻦ زوﺟﻚ – أﺧﺘﻨﺎ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ – ﺑﻤﺮاﻋﺎة واﻟﺪﺗﻪ  ،وإﻛﺮاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻬﺒﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺸﻬﺮي  ،إذ ﻻ ﺷﻚ أن ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻟﺪة
ﻓ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻨﻔﻘﺔ – وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ زاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ – ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﺘ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻪ ﺑﻴﺪه  ،ﺛﻢ ﻳﻀﺎﻋﻔﻬﺎ أﺿﻌﺎﻓﺎ ﻛﺜﻴﺮة .
ﺻﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ اﻻﺑﻦ أن ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠ واﻟﺪﺗﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﻴﺔ ﺑﺪﺧﻞ ﻣﺎﻟ أو أﻣﻼك ﺗﻔﻴﻬﺎ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ وﺗﺴﺪ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ .
ﻳﻘﻮل اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺸﺮﺑﻴﻨ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ :

2/1

" ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ‐ وﻟﻮ زﻣﻨًﺎ أو ﺻﻐﻴﺮا أو ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ ‐ ﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﻋﻨﻬﺎ " .اﻧﺘﻬ ﻣﻦ
" ﻣﻐﻨ اﻟﻤﺤﺘﺎج " ) . (5/185وﻳﻨﻈﺮ  " :اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ " )(5/255
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﻘﻮل  :إن اﻟﻮﻟﺪ إذا دﻓﻊ ﻟﻮاﻟﺪﺗﻪ – اﻟﺘ ﺗﻤﻠﻚ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ – ﻣﺎﻻ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﺒﺮع ﺑﻪ  ،ﻳﻨﺎﻟﻪ اﻷﺟﺮ واﻟﺜﻮاب ﺑﺴﺒﺒﻪ  ،وﻻ ﻳﻌﺪ ﻃﻠﺐ
اﻟﻮاﻟﺪة اﻟﻤﺎل وﻻ إﻟﺤﺎﺣﻬﺎ ﺑﻪ أو ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﺑﻨﻬﺎ أو دﻋﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ – ﻻ ﻳﻌﺪ ﺷء ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻛﺮاﻫﺎ ﻣﻠﺠﺌﺎ  ،ﻓﺈن ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻮﻟﺪ
أن ﻳﺘﺠﺎوز ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪة وﻻ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ  ،أﻣﺎ إذا دﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ
ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺮع ﺑﻪ  ،وﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻴﻪ .
ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻚ – أﺧﺘﻨﺎ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ – أﺧﺬ أي ﻣﺒﻠﻎ أو ذﻫﺐ أو ﺷء ﻣﻦ أﻣﻼك واﻟﺪة زوﺟﻚ  ،وﻛﻞ ﻣﺎ أﺧﺬﺗﻪ ﻓﻬﻮ اﻋﺘﺪاء ﻣﺤﺮم
ﻋﻠ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﻳﻦ  ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮوﻓﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺟﺘﻚ إﻟ ﻣﺎ أﺧﺬﺗﻪ  ،واﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﻘﻮل  ) :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ
آﻣﻨُﻮا  ﺗَﺎﻛﻠُﻮا اﻣﻮاﻟَﻢ ﺑﻴﻨَﻢ ﺑِﺎﻟْﺒﺎﻃﻞ ا انْ ﺗَﻮنَ ﺗﺠﺎرةً ﻋﻦ ﺗَﺮاضٍ ﻣﻨْﻢ ( اﻟﻨﺴﺎء.29/
وﻋﻦ أﺑ ﻫﺮﻳﺮة رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل :
) ﻣﻦ ﻛﺎﻧَﺖ ﻟَﻪ ﻣﻈْﻠَﻤﺔٌ ﻻﺣﺪٍ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ او ﺷَء ﻓَﻠْﻴﺘَﺤﻠﱠﻠْﻪ ﻣﻨْﻪ اﻟْﻴﻮم ﻗَﺒﻞ انْ ﻻ ﻳﻮنَ دِﻳﻨَﺎر وﻻ دِرﻫﻢ ، انْ ﻛﺎنَ ﻟَﻪ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺧﺬَ
ﻣﻨْﻪ ﺑِﻘَﺪْرِ ﻣﻈْﻠَﻤﺘﻪ ، وانْ ﻟَﻢ ﺗَﻦ ﻟَﻪ ﺣﺴﻨَﺎت اﺧﺬَ ﻣﻦ ﺳﻴِﯩﺎتِ ﺻﺎﺣﺒِﻪ ﻓَﺤﻤﻞ ﻋﻠَﻴﻪ ( رواه اﻟﺒﺨﺎري )(2449
ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮح ﻣﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ  ،واﻟﻨﺪم اﻟﺼﺎدق ﻋﻠ ﻣﺎ ﺑﺪر ﻣﻨﻚ  ،وﻃﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻤﻐﻔﺮة ﻣﻦ اﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟ، 
واﻟﻪ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻋﺒﺎده  ،ﻟﻦ ﺑﺸﺮط إرﺟﺎع اﻟﺤﻘﻮق إﻟ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ  ،ورد اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ إﻟﻴﻬﻢ  ،ﻓﻼ ﺗﺘﺄﺧﺮي ﻓ إﻋﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎغ
اﻟﺬﻫﺒ ﺑﺴﻌﺮﻫﺎ ﻳﻮم أداﺋﻚ ﻟﻬﺎ.
ﺛﻢ اﻋﻠﻤ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻣﺘﻚ أﻧﺖ  ،وﻟﻴﺲ ﺑﺬﻣﺔ أﺣﺪ ﻏﻴﺮك  ،وﻻ ﻳﻠﺰم زوﺟﻚ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻋﻨﻚ  ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ،ﺑﻞ أﻧﺖ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻪ ﻓ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة .
ﻓﺈن ﻋﺠﺰت ﻋﻦ أداء ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻫﺐ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة  ،ﻓﺒﺈﻣﺎﻧﻚ أن ﺗﺮدﻳﻪ ﻋﻠ دﻓﻌﺎت  ،ﺑﺸﺮط أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻤﻮع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺬﻫﺐ اﻟﺬي
أﺧﺬﺗﻪ  .وﻻ ﻳﺸﺘﺮط أن ﺗﻌﻠﻤﻴﻬﺎ ﺑﺸء ﻣﻤﺎ ﺣﺪث أﺻﻼ  ،ﺑﻞ ﻣﺘ ﻗﺪرت ﻋﻠ رد اﻟﻤﺎل  ،ﻓﺮدﻳﻪ ﺳﺮا إﻟﻴﻬﺎ  ،ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻨﺔ ﻟﻚ ،
ﻛﻤﺎ أﺧﺬﺗﻴﻪ ﺳﺮا  ،وﻟﻢ ﻳﻨﺘﺒﻪ إﻟﻴﻚ.
أو ﺗﺴﺘﺤﻠ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺎل ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ  ،وﻟﻮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زوﺟﻚ  ،إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻨﺎ ﻟﻚ  ،وﻋﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪ أﺧﺮى
 ،أو إﺳﺎءة إﻟﻴﻚ .
وأﺧﻴﺮا ﻧﻘﻮل ﻟﻚ  :ﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪر اﻟﻈﺮف اﻟﻨﻔﺴ اﻟﺬي دﻓﻌﻚ إﻟ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ  ،وﻻ ﻧﺸﻚ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ  ،واﻟﺘﺄوﻳﻼت اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ  ،رﺑﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ
إﻟ ارﺗﺎب ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ؛ اﻟﺨﻄﺄ  ،ﻟﻦ إذا ﻋﻠﻤﺖ ﺧﻄﺄك ﻓ اﻟﻤﺎﺿ ، وﺗﺒﺖ ﻣﻨﻪ  ،ﻓﺄﺻﻠﺤ ﻣﺎ ﻫﻮ آت ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﻨﺼﻮح  ،وأداء
اﻟﺤﻘﻮق إﻟ أﻫﻠﻬﺎ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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