 ‐ 364805ﻫﻞ ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻔﻪ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪون ﻋﻠﻤﻪ؟
اﻟﺴﺆال
إذا ﻛﻨﺖ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز أن أﺧﺬ ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﺄي ﻃﺮﻳﻘﺔ؟
وﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ إذا ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻨ ﺣﻘ ﻓﻬﻞ ﻳﻤﻨﻨ أن آﺧﺬه ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ؛ ﻛﺄن آﺧﺬ ﺣﻘ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ،أو أن
أﺑﻴﻊ أﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻘﺪار ﺣﻘ؟
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أو: 
ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻋﻘﺪ إﺟﺎرة  ،وﻗﺪ ﻳﻮن ﺳﻨﻮﻳﺎ أو أﻛﺜﺮ أو أﻗﻞ  ،ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة اﻟﺘ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻄﺮﻓﺎن .
واﻟﻐﺎﻟﺐ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠ أﻧﻪ إذا أراد أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﻄﺮ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺪة ﻣﺤﺪدة
 ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﺠﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ إﻟ ﻣﺪة أﺧﺮى .
واﻟﺪﺧﻮل ﻓ ﺳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻪ ﺻﻮر ،إﻣﺎ أن ﻳﻮن اﻟﻌﻘﺪ ﻓ أﺻﻠﻪ ﻣﻤﺘﺪا ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة  ،أو ﻳﺘﺠﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓ ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪه ،أو ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﺗﺠﺪﻳﺪه ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ .
وﺑﻞ ﺣﺎل؛ ﻓﺈذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻓ ﺳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠ ﺷﺮوط ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻘﺪ ،ﻓﺈن اﻟﻌﻘﺪ ﻳﺘﺠﺪد ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وﻋﻠ ﻫﺬا  ،ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻟﻚ ﺣﻘﺎ ﻓ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺘ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :
إذا ﺛﺒﺖ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﻋﻨﺪ آﺧﺮ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺄﺧﺬه ﻟﺴﺒﺐٍ ﻣﺎ ،ﺛﻢ اﺳﺘﻄﺎع ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺮف
اﻵﺧﺮ ،ﻓﻬﻞ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ذﻟﻚ؟
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ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑـ "ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻈﻔﺮ"  ،وﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء  ،واﻟﺮاﺟﺢ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻟﻪ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﺛﻼﺛﺔ
ﺷﺮوط :
اﻷول  :أﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺣﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿ ، إﻣﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﺒﻴﻨﺔ  ،وإﻣﺎ ﻟﺴﻮء إﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺎﺿ أو ﻛﻠﻔﺘﻪ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .
اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧ : أﻻ ﻳﺄﺧﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ .
اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻟﺚ  :أن ﻳﺄﻣﻦ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ  ،ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﺸﻒ أﻣﺮه  ،ﻓﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ  ،ﻓﻴﻮن ﺗﺴﺒﺐ ﻓ اﻹﺿﺮار ﺑﻨﻔﺴﻪ  .وﻳﻨﻈﺮ
ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ. (171676) :
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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