ي�شجع ذالك اخلادم على ال�سرقة و خيانة الأمانة .ف�إذا حفظ �أهل البيت �أموالهم و حليهم عن �أن ت�صل �إليها �أيدي اخلدم
فان ذالك من �صالح اخلدم من ناحيتني  :الأوىل �أنهم ي�صانون من ذنب ال�سرقة  ,والثانية �أنه �إذا فقد �شيء منها ال يظن بهم
ظن ال�سوء  .عن �أبي العالية (تابعي) قال« :كنا ن�ؤمر �أن نختم على اخلادم ,ونكيل ,ونعدها ,كراهية �أن يتعودوا خلق ال�سوء,
�أو يظن �أحدنا ظن �سوء»(رواه البخاري يف الأدب املفرد  ,167و�صحح �إ�سناده الألباين) .قال اجليالين« :لأن قلوبنا باخلتم و الكيل والعد تطمئن
باحلفظ ,وينح�سم طمع العبيد و اخلدم فال يتجر�ؤون على ال�سرقة و اخليانة  ,فهم ي�صانون عن الذنب  ,ونحن ن�صان عن
�سوء الظن بهم»  .وقد كان �أبو هريرة ] يعد قطعات اللحم ملا كان خادمه يجيء من ال�سوق ,فلما جل�س للطعام كان ي�أمر
خادمه باجللو�س معه ,ف�سئل مرة :انك تعد قطعات اللحم �إذا جاء بها اخلادم ثم ال تدعه حتى ي�أكل معك! فقال( :ذالك
�أنقى لل�صدر ,فال يذهب الوهم �إىل �أن اخذ منه �شيئا )(ف�ضل اهلل ال�صمد يف تو�ضيح الدب املفرد)393\1
و عن �سلمان ] قال � ( :إين لأعد العراق على خادمي خمافة الظن ) � ,أي خمافة �أن �أ�سيء الظن به  .و العراق هو العظم
الذي �أكل حلمه(رواه البخاري يف الأدب املفرد ,168و �صحح �إ�سناده الألباين)
 -8اإلنفاق على الخادم

و الإنفاق على اخلادم �صدقة لها �أجرها عند اهلل تبارك و تعاىل  ,وقد حث النبي [ على الإنفاق على اخلادم لأنه قريب
و يرجى �أن تكون هذه ال�صدقة ذات �أثر طيب يف نف�سه جتاه خمدومه  ,فانه ما جاء من بلده و تغرب �إال ليك�سب رزقا حالال
يعيل به نف�سه و غريه .عن �أبي هريرة ] قال�« :أمر النبي [ ب�صدقة ,فقال رجل:عندي دينار ,قال� :أنفقه على نف�سك.
قال :عندي �آخر .قال� :أنفقه على زوجنك .قال :عندي �آخر .قال� :أنفقه على خادمك ,ثم �أنت �أب�صر»(رواه البخاري يف الدب
املفرد ,197و ح�سنه الألباين).
 -9العفو عن الخادم

من منا ال يخطئ ؟ ومن منا �إذا �أخط�أنا ال يحب �أن يغفر له و يعفى عنه ؟ فكذالك اخلادم .قال عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل
عنهما« :جاء رجل �إىل النبي [ فقال :يا ر�سول اهلل ! كم �أعفو عن اخلادم ؟ فقال :كل يوم �سبعني مرة» رواه الرتمذي  1949و �صححه الألباين)
 -10الدعاء للخادم ال الدعاء عليه !

فقد نهانا ر�سولنا الكرمي [ عن �أن ندعو �أنف�سنا �أو ما رزقنا اهلل من الولد و اخلادم و املال .قال [ « :ال تدعوا على
�أنف�سكم  ,وال تدعوا على �أوالدكم  ,وال تدعوا على خدمكم  ,وال تدعوا على �أموالكم  ,ال توافقوا من اهلل تبارك و تعاىل �ساعة
نيل فيها عطاء في�ستجيب لكم» (رواه �أبو داود  1532و �صححه الألباين) .وهذا ر�سول اهلل [ يدعو خلادمه �أن�س ] .يقول �أن�س« :فما
ترك خري �آخرة وال دنيا �إال دعا يل به ,قال :اللهم �أرزقه ماال و ولدا و بارك له فيه» (متفق عليه) وقد �سقي [ مرة فدعا ملن
�سقاه فقال« :اللهم �أطعم من �أطعمني و ا�سقي من �أ�سقاين» (رواه م�سلم) .قال النووي رحمه اهلل  ( :فيه الدعاء للمح�سن و
اخلادم )  .فمن منا بلغ يف ح�سن معاملته خلادمه �أن يدعو له �إذا �أتاه بطعامه و �شرابه ؟!
خاتمة

و �أخريا تذكر �أن اجلزاء من جن�س العمل ! قال ر�سول اهلل [« :من ال يرحم النا�س ال يرحمه اهلل» (متفق عليه) .وانك �إذا عدلت
و �أق�سطت كان لك جزاء عظيم ب�إذن اهلل تعاىل ,فهذا وعد ال�صادق امل�صدوق [ �« :إن املق�سطني عند اهلل  ,على منابر من
نور ,عن ميني الرحمن عز وجل  ,وكلتا يديه ميني  ,الذين يعدلون يف حكمه و �أهليهم وما ولوا» (رواه م�سلم).
و تذكر دعاء النبي [ « :اللهم من ويل من �أمر �أمتي �شيئا ف�شق عليهم فا�شقق عليه  ,ومن ويل من �أمر �أمتي �شيئا
فرفق بهم فارفق به» (رواه م�سلم).

نعم اهلل علينا ال يح�صيها ب�شر ,ومن تلك النعم انه ال يكاد يخلو بيت من بيوتنا من خادم .و اخلادم هو من يعمل يف ق�ضاء
حوائج البيت اليومية نظري �أجر يتقا�ضاه ,وهو عادة ما يعي�ش يف كنف �أهل البيت الذين يخدمهم .و هذا من ت�سخري اهلل
بع�ض عباده لبع�ض  } :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{ (الزخرف.)32
وعادة ما يطلب النا�س من اخلادم �أداء حقوقهم ,لكن هل �س�أل �أحدنا نف�سه :ما حق خادمه عليه ؟ ذكرا كان �أو �أنثى ؟ �إن
خري ما يقتدى به يف هذا الباب – و يف غريه من جماالت الدنيا و الدين – هو �صاحب اخللق العظيم عبد اهلل و ر�سوله حممد
} ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ {(االحزاب )21و �سنوجز هنا بع�ض هديه [ يف معاملة اخلادم و ما يتي�سر من �أدلة
الكتاب و ال�سنة و �سرية ال�سلف ال�صالح يف هذا الباب  ,فان ديننا احلنيف و �شريعتنا الغراء مل يغفل فيها هذا اجلانب املهم
من التعامل الإن�ساين  .ويف زمننا توجد بيوت و هلل احلمد يعامل فيها اخلادم معاملة ح�سنة  ,ولكن يف اجلانب الأخر يوجد
من يظلم اخلادم وال ي�ؤدي حقوقه كاملة  ,ولذالك البد من التذكري ب�سوء عاقبة الظلم و التحذير من بخ�س احلقوق  .و �إمنا
ق�صدنا اخلادم يف هذه الر�سالة لتكرار التعامل معه ب�شكل يومي.
و اهلل املوفق و الهادي �إىل �سواء ال�سبيل.
 -1أداء حق الخادم من الراتب المتفق عليه.

فال يجوز بخ�س اخلادم من راتبه و ال ت�أخريه عنه فان ذالك حق له و �أمانة عند خمدومه  .يقول اهلل تعاىل  } :ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ { (الن�ساء

 )58فه�ضم حقه خمالفة و مع�صية لرب ال�سماوات و الأر�ض .و ليحذر الإن�سان �أن يكون خ�صمه اهلل يوم القيامة �إن مل يوف
الأجري �أجره  ,فقد روى البخاري عن �أبي هريرة ] عن النبي [ قال  « :قال اهلل تعاىل  :ثالثة �أنا خ�صمهم يوم القيامة
 :رجل �أعطى بي ثم غدر  ,و رجل باع حرا ف�أكل ثمنه  ,و رجل ا�ست�أجر �أجريا فا�ستوفى منه و مل يعطه �أجره ».
 -2حسن معاملة الخدم.

و هذا باب كبري من �أبواب الرب ,فان فيه تربية للنف�س على التوا�ضع .و قد كان �سيد الب�شر [ خري النا�س يف معاملة اخلادم.
يقول خادمه �أن�س ] « :فخدمته يف ال�سفر و احل�ضر ما قال يل ل�شيء �صنعته ملا �صنعت هذا هكذا ,وال ل�شيء مل لـم ت�صنع
هذا هكذا» ( رواه البخاري)
-3عدم إهانة الخادم أو ضربه.

ومن ح�سن معاملة اخلادم عدم اهانته �أو �ضربه  .روى عبد اهلل بن م�سعود ] عن النبي [ �أنه قال � « :أجيبوا الداعي ,
وال تردوا الهدية  ,وال ت�ضربوا امل�سلمني » (رواه �أحمد و �صححه الألباين يف �صحيح اجلامع  )158و هذا ر�سول اهلل [ ال ميد يده على �أحد �إال
يف اجلهاد  ,ثم قالت �أم امل�ؤمنني عائ�شة ر�ضي اهلل عنها  « :ما ي�ضرب ر�سول اهلل [ �شيئا قط بيده وال امر�أة و ال خادما ,
�إال �أن يجاهد يف �سبيل اهلل » (رواه م�سلم) .و قد كان [ يو�صي بذالك  ,فعن �أبي �أمامة ] �أن النبي [ �أقبل و معه غالمان
فوهب �أحدهما لعلي بن �أبي طالب ] و قال  « :ال ت�ضربه ;فاين نهيت عن �ضرب �أهل ال�صالة  ,و �إين ر�أيته ي�صلي منذ �أن
�أقبلنا » ( رواه البخاري يف الأدب املفرد  163و ح�سنه الألباين) .
كما كان النبي [ يذكر �أ�صحابه بالرفق باخلادم ل�شفقته عليهما ,فعلى اخلادم لتح�سن معاملته ,و على �أ�صحابه كي ال
يحتملوا �إثما .فعن �أبي م�سعود ] قال« :كنت �أ�ضرب غالما يل ف�سمعت من خلفي �صوتا :اعلم �أبا م�سعود ! هلل
�أقدر عليك منك عليه ,فالتفت ف�إذا هو ر�سول اهلل [ فقلت :يا ر�سول اهلل ! هو حر لوجه اهلل  .فقال:
�أما لو مل تفعل ,للفحتك النار� ,أو مل�ستك النار» (رواه م�سلم).
و اهلل تعاىل رفيق يحب الرفق ,ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف,

كما �صح عن النبي [.
ومن �أ�شد املنكر �أن بع�ض النا�س يتعمد �ضرب اخلادم على الوجه ويف ذالك ما فيه م االهانة  ,و هو بذالك يخالف �أمر نبيه
[ الذي قال  « :ال ي�سمن �أحدا الوجه وال ي�ضربنه» ( رواه البخاري يف الأدب املفرد  175و �صححه الألباين )
 -4ال يكلف الخادم فوق طاقته

و من حقوق اخلادم كذالك �أن ال يكلف من الأعمال ما هو فوق طاقته �أو خارج عن م�س�ؤوليته اتفاقا �أو عرفا  .فعن �أبي هريرة
] عن ر�سول اهلل [ قال« :للملوك طعامه و ك�سوته ,وال يكلف من العمل �إال ما يطيق» (رواه م�سلم) ف�إذا كان العبد اململوك
ال يكلف �إال ما يطيق فاخلادم احلر �أوىل .فان كان هناك من عمل البد منه فليعنه خمدومه فيحمل عنه ما فوق طاقته  .عن
�أبي ذر ] �أن النبي [ قال�« :إن �إخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت �أيديكم ,فمن كان �أخوه حتت يده فليطعمه مما ي�أكل
و ليلب�سه مما يلب�س ,و ال تكلفوهم ما يغلبهم ,فان كلفتموهم ما يغلبهم ف�أعينوهم» (متفق عليه)
 -5تعليم الخادم أمور دينه

ومن ح�سن معاملة اخلادم امل�سلم �أن يعلمه خمدومه ال�ضروري من �أمور دينه كال�صالة و ال�صيام  ,و بنهاه عن البدع  ,فان
كثريا من الذين يفون للخدمة ي�أتون من بيئاتهم ببع�ض البدع الدينية  ,خا�صة من يفد من بيئات تتف�شى فيها هذه الأمور .
وال �شك �أن �سيد املنزل راع و اخلادم يعترب من رعيته لذالك هو امل�س�ؤول يوم القيامة عن �إنكار ما يراه منه من منكر  ,كما
قال النبي [ �« :أال كلكم راع و كلكم م�س�ؤول عن رعيته » (متفق عليه)  .ومما يغفله كثري من النا�س �أن يعلم خادمه �أن يخرج
عن نف�سه زكاة فطره عند انق�ضاء رم�ضان� ,أو على الأقل �أخذ توكيل منه ليخرجها عن خمدومه .و �إن كان اخلادم غري م�سلم
فدعوته �إىل الإ�سالم فيها خري عظيم  ,كما قال النبي [ لعلي ] « :فواهلل الن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من
�أن يكون لك حمر النعم» (متفق عليه).
 -6أكل الخادم من أكل أهل البيت

�أن كون اخلادم �أقل منزلة اجتماعية من خمدومه ال يتوجب �أن يكون طعامه �أقل م�ستوى منه  ,بل �إن هذه منازل قدرها اهلل
تعاىل على العبد يف هذه احلياة الدنيا  .لذالك حث النبي [ على �إ�شباع هذه احلاجة لدى اخلادم  ,فعن �أبي ذر ] �أن
النبي [ قال «�إن �إخوانكم خولكم جعلهم اهلل حتت �أيديكم  ,فمن كان �أخوه حتت يده فليطعمه ما ي�أكل و ليلب�سه مما يلب�س
و ال تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم ف�أعينوهم» (متفق عليه) قال احلافظ ابن حجر� ( :أي العبيد اخلدم)( .فنح
الباري).
ف�إذا كان اخلادم يطبخ لأهل البيت (طباخ) فعليهم �أن ي�سمحوا له �أن ي�أكل من طبخه ,فانه قد �شم رائحة هذا الأكل و ر�آه
فتاقت نف�سه �إليه .فقد �سئل جابر ] عن خادم الرجل �إذا كفاه امل�شقة و احلر فقال�« :أمرنا النبي [ �أن ندعوه فان كره
�أحد �أن يطعم معه فليطعمه �أكلة يف يده» (رواه �أحمد )
و عن �أبي هريرة ] عن النبي [ قال�« :إذا جاء �أحدكم خادمه بطعامه فان مل يجل�سه معه فليتناول لقمة �أو لقمتني� ,أو
�أكلة �أو �أكلتني ,فانه ويل عالجه» (متفق عليه)
ثم �إن �إطعام اخلادم �صدقة ,ك�إطعام النف�س و الزوجة و الولد .فعن املقدام بن معديكرب ] �أنه �سمع النبي [ يقول « :
ما �أطعمت نف�سك فهو لك �صدقة  ,وما �أطعمت ولدك فهو لك �صدقة  ,وما �أطعمت زوجك فهو لك �صدقة  ,وما �أطعمت
خادمك فهو �صدقة» ( رواه �أحمد)
 -7الختم على الخادم

وقد كان من هدي ال�سلف �أن يعينوا اخلدم على �أنف�سهم فال يرتكون �أموالهم همال ,فقد

