
 المهن والوظائف
 أجرة یومه �مقدارمن المحل یومی�ا العامل مبلًغا  أخذ

 
 

مرات  دفع أجور عمالهفقد امتنع عن أنا أعمل عند شخص في محل وأنا أشك في ثقته،  :السؤال
ما  ُأرجعدفع لي ی وعندماوأنتظر موعد الدفع،  ، فأنا �ل یوم أسرق راتب یومي دون علمه،متعددة

�ؤنبني و ، في �عض األحایین خاصة ونحن نمر �مواسم فاضلة فضیلتكم،فما رأي سرقته، 
 ضمیري، وأنا ما زلت آخذ النقود دون علمه؟

�قدر حقه علیه، هذه المسألة عند أهل العلم تسمى:  ؤجرهسرق من �فیله أو مُ هذا الذي �َ  :الجواب
هو في ذمته،  َمن و�ماطله"مسألة الظفر"، �معنى أنه �كون الحق لشخص ال �ستطیع استخراجه 

 -مثًال – هذاف، المتفق علیها ا من ماله من غیر علمه �قدر أجرتهفتسنح له فرصة أن �أخذ شیئً 
أسرق راتب یومي دون (�قول:  ،�ل یوم -كما نص علیه في السؤال-، �سرق ر�ال ه ألفبُ تَّ رَ مُ 

من أجازها استدل �قصة هند امرأة أبي  ،َفر، وفیها خالف بین أهل العلم، هذه مسألة الظَّ )علمه
إن أ�ا سفیان رجل : -علیه الصالة والسالم-للنبي  قالتحینما  -رضي هللا عنهما– سفیان

خذي ما �كفیك «شحیح ولیس �عطیني ما �كفیني وولدي، إال ما أخذت منه وهو ال �علم، فقال: 
قال �جواز هذه المسألة التي هي ل من عوَّ ، وهذا عمدة ومُ ]٥٣٦٤[البخاري:  »وولدك، �المعروف

ن له حق علیه أن مسألة الّظفر، ومن أهل العلم من یرى التحر�م والمنع، وأن هذه خیانة، وأن مَ 
أدِّ األمانة إلى من ائتمنك، وال «�سلك الوسائل الشرعیة الستخراجه، و�ستدلون على ذلك �حدیث 

و�نما  ،خ السائل: ال �جوز لك أن تسرق ، وعلى هذا نقول لأل]٣٥٣٥[أبو داود:  »َتُخن من خانك
متفق علیه، وعملك مشاَهد، �لٌّ �شهد  والعقدلك أن تطالب �حقك، ال سیما وأن هذا أمر ظاهر، 

ك ال بد أن �قیم علیها البینة، وحینئذ تستطیع استخراج حقك �الطرق والوسائل ه أجرتَ ودفعُ  ،�ه
بینما ما استُدل �ه من قصة هند  نوع خیانة.الشرعیة دون أن تضطر إلى هذه الوسیلة التي فیها 

إقامة فقیم حجة على دعواها في مثل النفقات وما أشبهها، امرأة أبي سفیان، هي ال تستطیع أن تُ 
 .فمثل هذه یباح لها أن تأخذ من ماله ما �كفیها ،الحجة علیها فیها نوع غموض
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