 ‐ 71249ﻛﺎن ﻳﺴﺮق اﻟﻤﺎل ﻣﻦ واﻟﺪه وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮده دون أن ﻳﺨﺒﺮه
اﻟﺴﺆال
واﻟﺪي ﻋﻨﺪه ﺣﻘﻴﺒﺔ ﻳﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻮاﻟﻪ ﻓ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻤﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻓﺘﺤﺖ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ وأﺧﺬت ﻓﻠﻮﺳﺎ ﻷﺳﺪد ﺑﻬﺎ دﻳﻮﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠ ﻷﻧﻨ ﻻ أﻋﻤﻞ
 ،وﻛﺮرت ﻫﺬا ﻋﺪة ﻣﺮات ﺣﺘ ﻻﺣﻆ واﻟﺪي أن اﻟﻔﻠﻮس ﺗﻘﻞ وﻟﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻔﺘﺮة اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ رﺑﻨﺎ ﻫﺪاﻧ
واﻟﺘﺰﻣﺖ وﻋﺮﻓﺖ أﻧﻨ أﺧﻄﺄت ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺬت اﻟﻔﻠﻮس ﺑﺪون ﻋﻠﻢ واﻟﺪي  ,واﻵن ﻗﺮرت إن ﺷﺎء اﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺘﻐﻞ أﺟﻤﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ
وأرﺟﻊ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي أﺧﺬﺗﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى وأﺿﻌﻪ ﻓ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ دون ﻋﻠﻤﻪ .
اﻟﺴﺆال  :ﻫﻞ أﺿﻊ اﻟﻤﺎل ﻓ ﺣﻘﻴﺒﺔ واﻟﺪي دون ﻋﻠﻤﻪ ﻷﻧﻨ أﺧﺸ ﻏﻀﺐ واﻟﺪي ﻋﻠ ﻷﻧﻨ أﻳﻀﺎ ﺳﺄﺷﺘﻐﻞ ﻣﻊ واﻟﺪي ﻓﺄﺧﺸ
ﺿﻴﺎع ﺛﻘﺘﻪ ﻓ , ﻓﺄرﺟﻮﻛﻢ ﻗﻮﻟﻮا ﻟ ﻣﺎذا أﻓﻌﻞ ؟.
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
أﺧﺬك اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺣﻘﻴﺒﺔ واﻟﺪك دون ﻋﻠﻤﻪ  ،ﻋﻤﻞ ﻗﺒﻴﺢ  ،وﻣﻨﺮ ﻇﺎﻫﺮ  ،واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ اﻟﺬي وﻓﻘﻚ ﻟﻠﻬﺪاﻳﺔ واﻟﺘﻮﺑﺔ  ,وﻣﻦ ﺗﻮﺑﺘﻚ  :أن
ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي أﺧﺬﺗﻪ ﻣﻨﻪ .
وإذا ﻛﺎن إﺧﺒﺎره ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺳﻴﺆدي إﻟ ﻏﻀﺒﻪ أو ﻋﺪم ﺛﻘﺘﻪ ﻓﻴﻚ  ،ﻓﺄرﺟﻊ اﻟﻤﺎل إﻟﻴﻪ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ  ،ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﺨﺒﺮه  ،ﻛﺄن ﺗﻀﻊ
اﻟﻤﺎل ﻓ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ  ،وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .
وﻗﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ  :ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إذا رأﻳﺖ أﺑ وﺿﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد أو أي اﻧﺘﻔﺎع  ،وأﻧﺎ آﺧﺬ  ،وﻻ ﻳﻌﺮف أﺑ
ذﻟﻚ  ،وﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺤﺖ ﻛﺒﻴﺮا ﺧﻔﺖ اﻟﻪ وﺗﺮﻛﺖ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ  ،واﻵن ﻳﺠﻮز ﻟ أن أﻋﺘﺮف ﻷﺑ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻌﻞ أم ﻻ ؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا  " :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺮد ﻣﺎ أﺧﺬت ﻣﻦ واﻟﺪك ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد وﻏﻴﺮﻫﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺴﻴﺮا ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ ﻓﻼ ﺣﺮج " اﻧﺘﻬ. 
"ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ" ). (15/352
وﺳﺌﻠﻮا أﻳﻀﺎ ) : (24/355إذا ﺳﺮق إﻧﺴﺎن ﻣﺎﻻ ﺛﻢ أراد أن ﻳﺘﻮب ﻓﺄرﺟﻊ اﻟﻤﺎل إﻟ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ  ،ﻓﻤﺎ ﺣﻢ
ﺗﻮﺑﺘﻪ ؟
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ﻓﺄﺟﺎﺑﻮا  " :إذا ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت وﻛﺎن ﺻﺎدﻗﺎ ﻓ ﺗﻮﺑﺘﻪ  ،وﻧﺪم ﻋﻠ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻨﻪ  ،وﻋﺰم ﻋﻠ أﻻ ﻳﻌﻮد  ،ﻓﺘﻮﺑﺘﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ
 ،وﻻ ﻳﻀﺮه ﻓ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻋﺪم ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺮوق ﻣﻨﻪ ﺑﻤﺎ رد إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ " اﻧﺘﻬ. 
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .
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