حمرم ًا ،فال تظاملوا».
وما هلكت الأمم ال�سابقة �إال بظلمها وبغيها }ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ{ ( يون�س  ،) 13 :ويقول تعاىل } :
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ{ ( النمل .) 52 :
ويقول تعاىل  } :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ ( غافر  ،) 18ويقول تعاىل  } :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ{ ( احلج .) 71
ويف احلديث «اتقوا الظلم ف�إن الظلم ظلمات يوم القيامة» ،ويف حديث �آخر �« :إن اهلل ليملي للظامل حتى �إذا �أخذه مل يفلته» .
ثامن ًا  :حق العامل في الضمان :
كلمة �ضمان �أو «ت�ضمني» يف ال�شريعة الإ�سالمية �أقرب ما ت�ؤدي املعنى املراد يف كلمة «امل�س�ؤولية املدنية» يف الفقه احلديث.
ومن الوا�ضح �أن ت�ضمني الإن�سان عبارة عن احلكم بتعوي�ض ال�ضرر الذي �أ�صاب الغري من جهته.
وقد قرر القر�آن الكرمي – وهو الأ�صل الأول للت�شريع الإ�سالمى – مبد�أ امل�س�ؤولية املدنية يف قول اهلل تعاىل  } :ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{ ( الن�ساء . ) 92 :
وقررتها ال�سنة – وهى الأ�صل الثانى للت�شريع – يف عدة منا�سبات  ،فقررتها يف الإتالف املبا�شر ،عن �أن�س ر�ضى اهلل عنه
قال � :أهدي �إىل النبى [ طعام يف ق�صعة ،ف�ضربت عائ�شة الق�صعة بيدها ،ف�ألقت ما فيها ،فقال [ « :طعام بطعام و�إناء ب�إناء» .
وقررتها على الرجل الذى ميد يده �إىل مال الغري في�أخذه قهر ًا بدون �إذن ثم يهلك ،فيقول النبى [ « :على اليد ما �أخذت
حتى ترد».
وهذا �أ�صل امل�س�ؤولية النا�شئة عن اال�ستيالء القهرى وهو امل�سمى يف ا�صطالح الفقهاء « بالغ�صب » .
هذا ومن يتتبع ال�سنة يف ق�ضاء الر�سول [ و�أ�صحابه من بعده يجد كثري ًا من جزئيات امل�س�ؤولية املدنية.
وطبق ًا للأ�س�س املتقدمة يحق للعامل �أن يطالب �صاحب العمل بحقه يف ال�ضمان �إذا توافرت �شروطه التى عر�ضنا لها ،وله
�أن يلج�أ �إىل الق�ضاء للمطالبة بتعري�ض ما �أ�صابه من �ضرر.
هذه هي �أهم حقوق العمال  ،وبها يكون الإ�سالم �أوفى العمال حقوقهم وكرمهم ووفر لهم حي ًاة كرمي ًة و�أقام عدالة اجتماعية.
فدين الإ�سالم قد حمى حقوق الأجري و�صانها �أكمل �صيانة ،وذلك يتج�سد يف ما يلي:
�أوال� :أمر بالوفاء مبا مت عليه التعاقد بني الأجري وامل�ست�أجر ،فقد قال تعاىل } :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ{ (املائدة.)1 :
ثانيا :جعل من الظلم واجلور ت�أخري دفع الأجرة �إىل الأجري مع القدرة على ذلك ،فقد قال [ « مطل الغني ظلم ،و�إذا
�أتبع �أحدكم على مليء فليتبع » متفق عليه.
ثالثا :رتب الوعيد ال�شديد على منع الأجري من �أجره بعد اال�ستحقاق ،ففي �صحيح البخاري من حديث �أبي هريرة ر�ضي
اهلل عنه عن النبي [ قال :قال اهلل  :ثالثة �أنا خ�صمهم يوم القيامة :رجل �أعطى بي ثم غدر ،ورجل باع حر ًا ف�أكل ثمنه،
ورجل ا�ست�أجر �أجري ًا فا�ستوفى منه ومل يعط �أجره.
وعليه ،ف�إن الإ�سالم قد حافظ �أ�شد املحافظة على حق الأجري و�صان حقوقه �أمت �صيانة.
وقد قال ال�شاعر  ( :نامت جفونك واملظلوم منتبه يدعو عليك وعني اهلل مل تنم )
( الخاتمة )

و �أخريا هذه هي �أهم حقوق العمال ،وبها يكون الإ�سالم �أوفى العمال حقوقهم وكرمهم ووفر لهم حياة كرمية و�أقام عدالة
اجتماعية ،وتذكر �أن اجلزاء من جن�س العمل ! قال ر�سول اهلل [  « :من ال يرحم النا�س ال يرحمه اهلل » (متفق عليه) .و�إنك
�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).

مقدمة

لأن الإن�سان هو حمور ال�شرائع ال�سماوية التي �أنزلها اهلل عز وجل على جميع الر�سل من لدن �آدم عليه ال�سالم حتى خامت
الأنبياء حممد [ فقد اعتنت ال�شريعة الإ�سالمية بالإن�سان �أيا كانت �صفته م�سلما �أو كافرا غنيا �أو فقريا ابي�ضا �أو ا�سودا
�صغريا �أو كبريا حرا �أو �أ�سريا م�ساملا �أم حماربا ذكرا �أو �أنثى ،فنبي اهلل [ رحمة للعامل �أجمع وقد قال تعاىل } ﮐ
ﮑﮒ

ﮓ ﮔ { الأنبياء 107

ولقد �أعز الإ�سالم العامل ورعاه وكرمه ،واعرتف بحقوقه لأول مرة يف تاريخ العمل ،بعد �أن كان العمل يف بع�ض ال�شرائع
القدمية معناه الرق والتبعية ،ويف البع�ض الآخر معناه املذلة والهوان .
وقد قرر الإ�سالم للعمال حقوق طبيعية  -كمواطنني  -من �أفراد املجتمع قا�صد ًا بذلك �إقامة العدالة االجتماعية وتوفري
احلياة الكرمية لهم ولأ�سرهم يف حياتهم وبعد مماتهم.
كما دعا الإ�سالم �أرباب و�أ�صحاب الأعمال �إىل معاملة العامل معاملة �إن�سانية كرمية ،و�إىل ال�شفقة عليه والرب به وعدم
تكليفه ما ال يطيق من الأعمال و�إىل غري ذلك من احلقوق التي منحها الإ�سالم للعامل.
لذلك ارت�أت اجلمعية الكويتية للمقومات الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان �أن تقوم ببيان احلقوق الإن�سانية للعامل يف الإ�سالم،
وهلل احلمد يف زماننا هذا يوجد كثري ممن يحفظون وي�صونون حق وكرامة العامل ,ولكن يف اجلانب الأخر يوجد من
يظلمه وال ي�ؤدي حقوقه كاملة ,لذلك كان البد من التذكري ب�سوء عاقبة الظلم و التحذير من بخ�س وه�ضم احلقوق،
كي ال مت�ضي فينا �سنة اهلل يف كونه فيهلكنا من غري �أن ن�شعر كما يف قوله تعاىل }ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ{ هود 117

ونحن ننا�شد ونحث طلبة العلم والعلماء وكل معني بحقوق الإن�سان للم�شاركة عرب كل الو�سائل املتاحة يف التوعية بحقوق
العامل والدعوة حفظ كرامتهم وعدم انتهاك حقوقهم ت�أ�سي ًا بامل�صطفى [ وحفاظ ًا على هذا البلد الطيب ليظل منارة
ومق�صد ًا لكل �إن�سان.
أو ً
ال  :ما له :
� -1أن تراعى كرامته ( ال طغيان وال جترب )
� -2أن ال يكلف ما ال يطيق وما لي�س م�شروع ًا  -قال تعاىل  } :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{.
 -3عدم ا�ستعماله يف احلرام .من العمل به �أو التعامل فيه.
َ
َلاَ
َ
ٌ
َ
َ
َ
خَ
 -4الوفاء بالأجر بال متاطل  -يف �صحيح البخاري عن �أبي هريرة عن النبي [ قال :قال اهلل تعاىل( :ث ثة �أنا ْ�ص ُم ُه ْم
َا�س َت ْوفَى ِم ْن ُه َولمَ ْ ُي ْع ِط َ�أ ْج َر ُه).
ا�س َت ْ�أ َج َر َ�أ ِج ًريا ف ْ
َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َر ُج ٌل �أَ ْع َطى ِبي ُث َّم َغ َد َر َو َر ُج ٌل َبا َع ُح ًّرا َف َ�أ َك َل َث َم َن ُه َو َر ُج ٌل ْ
لقد دعا الإ�سالم �أ�صحاب الأعمال �إىل معاملة العامل معاملة �إن�سانية كرمية ،و�إىل ال�شفقة عليه والرب به وعدم تكليفه ما ال
يطيق من الأعمال �إىل غري ذلك من احلقوق التي منحها الإ�سالم للعامل ومنها �أجر العامل هو �أهم التزام ملقى على عاتق
�صاحب العمل ،ولذلك عنى به الإ�سالم عناية بالغة ،ولقد ر�أينا كيف يعد الإ�سالم العمل عبادة وي�ضعه فوق العبادات جميع ًا،
ويجعل الأخ الذى يعول �أخاه العابد �أعبد منه وعلى �أ�سا�س هذه النظرة املقد�سة للعمل يقد�س الإ�سالم حق العامل يف الأجر،
ويحث على �أن يويف كل عامل جزاء عمله.
ثاني ًا  :حق العامل في الحصول على حقوقه التي اشترطها صاحب العمل :
يجب على �صاحب العمل �أن يويف العامل حقوقه التى ا�شرتطها عليه ،و�أ ّال يحاول انتقا�ص �شيء منها .فذلك ظلم عاقبته
وخيمة ،ولذلك يجب على �صاحب العمل �أال ينتهز فر�صة حاجة العامل ال�شديدة �إىل العمل فيبخ�سه حقه ،ويغبنه يف تقدير
�أجره الذى ي�ستحقه نظري عمله ،فالإ�سالم يحرم الغنب ويقرر �أن ال �ضرر وال �ضرار .كما يجب على �صاحب العمل �أن
يحفظ حق العامل كام ًال �إذا غاب �أو ن�سيه ،وعليه �أ ّال ي�ؤخر �إعطاءه حقه بعد انتهاء عمله� ،أو بعد حلول �أجله
امل�ضروب.
كما يجب على �صاحب العمل �أال ي�ضن على العمل بزيادة يف الأجر �إن �أدى عم ًال زائد ًا على
املقرر املتفق عليه ،ف�إن اهلل ي�أمرنا بتقدير كل جمهود ومكاف�أة كل عمل.

ثالث ًا  :حق العامل في عدم اإلرهاق إرهاق ًا يضر بصحته أو يجعله عاجزاً عن العمل :

يجب على �صاحب العمل عدم �إرهاق العامل �إرهاق ًا ي�ضر ب�صحته ويجعله عاجز ًا عن العمل ،ولقد قال �شعيب ملو�سى عليه
ال�سالم حني �أراد �أن يعمل له يف ماله  } :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{( .الق�ص�ص  )27ف�إذا كلفه �صاحب العمل بعمل ي�ؤدي �إىل
�إرهاقه ويعود �أثره على �صحته وم�ستقبله ،فله حق ف�سخ العقد �أو رفع الأمر �إىل امل�س�ؤولني لريفعوا عنه حيف �صاحب العمل.
رابع ًا  :حق العامل في االستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على اإلنتاج :
لي�س ل�صاحب العمل �أن يف�صل العامل عن عمله �إذا انتق�صت مقدرته على الإنتاج ملر�ض حلقه من جراء العمل �أو ب�سبب
هرم العامل و�شيخوخته.
والقاعدة العامة �أنه �إذا اتفق �صاحب العمل مع �شاب على العمل فق�ضى �شبابه معه ثم �أ�صابه وهن يف ن�شاطه ب�سبب
�شيخوخته مث ًال فلي�س ل�صاحب العمل طرده من العمل  ،بل عليه �أن ير�ضى ب�إنتاجه يف �شيخوخته كما كان ير�ضى عن �إنتاجه
يف عهد �شبابه وقوته.
ويرمز �إىل هذه القاعدة ما ت�ضمنه حديث الر�سول [ من �أن رج ًال �أرهق جم ًال له يف العمل فهرم ف�أراد �أن يذبحه لي�سرتيح
من عبء م�ؤونته ،فقال له [ � « :أكلت �شبابه حتى �إذا عجز �أردت �أن تنحره  ،فرتكه الرجل ».
خامس ًا  :حق العامل في المحافظة على كرامته:
يجب على �صاحب العمل �أن يحفظ كرامة العامل ،فال ي�ضعه مو�ضع الذليل امل�سخر �أو العبد املهان .ويف الإ�سالم وحياة
عظمائه كثري مما ي�ؤيد ذلك الأ�صل الدميقراطى الكرمي.
فقد كان الر�سول [ ي�أكل مع الأجري وي�ساعده يف احتمال �أعباء ما يقوم به من عمل ،كما ال ي�صح �أن ي�ضرب �صاحب العمل
العامل �أو يعتدي عليه ،ف�إن �ضربه فعطب كان عليه ال�ضمان.
سادس ًا  :حق العامل في أداء ما افترضه اهلل عليه :
يجب على �صاحب العمل �أن ميكن العامل من �أداء ما افرت�ضه اهلل عليه من طاعة كال�صالة وال�صيام ،فالعامل املتدين
�أقرب النا�س �إىل اخلري وي�ؤدي عمله يف �إخال�ص ومراقبة و�أداء للأمانة ،و�صيانة ملا عهد �إليه به .وليحذر �صاحب العمل �أن
يكون يف موقفه هذا ممن ي�صد عن �سبيل اهلل ويعطل �شعائر الدين } ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ { (�إبراهيم  ،)3ويقول تعاىل } :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{( العلق .) 14-11
كما يجب على �صاحب العمل �أن يراقب العمال يف �سلوكهم ،ويحملهم باحل�سنى على التم�سك ب�آداب دينهم ،لأن مراعاة
�شعور التدين يف العمال يجذب قلوبهم �إليه ويجعلهم يخل�صون يف العمل والدفاع عن م�صاحله وحمايته بكل و�سيلة .
سابع ًا  :حق العامل في الشكوى وحقه في التقاضى :
مل تقت�صر الأحكام الإ�سالمية اخلا�صة بعالقات العمل على تنظيم القواعد املو�ضوعية املت�صلة بحقوق العمال .و�إمنا تناولت
هذه الأحكام �أي�ض ًا القواعد الإجرائية التى تنظم حق العامل يف ال�شكوى وحق التقا�ضي .فالإ�سالم مل يرتك �أطراف العقد
فرط ًا بل ي�سر لهم �سبيل اقت�ضاء حقوقهم �إن ر�ضا ًء �أو اقت�ضا ًء كما حر�ص �أ�شد احلر�ص على املحافظة على حقوقهم ،واتخذ
لذلك جميع الو�سائل التى حتفظ هذه احلقوق وت�صونها جميع ًا.
ومن هذه الو�سائل �إقامة احلق والعدل بني النا�س ،ذلك �أن �إقامة احلق والعدل هى التى ت�شيع الطم�أنينة وتن�شر الأمن ،وت�شد
عالقات الأفراد بع�ضهم ببع�ض وتقوى الثقة بني العامل و�صاحب العمل وتنمي الرثوة وتزيد من الرخاء وتدعم الأو�ضاع فال
تتعر�ض لأى ا�ضطراب ومي�ضي كل من العامل و�صاحب العمل �إىل غايته يف العمل والإنتاج دون �أن يقف يف طريقه ما يعطل
ن�شاطه �أو يعوقه عن النهو�ض.
وقد جاءت الآيات والأحاديث داعية �إىل العدل ،وحمذرة من الظلم وحمرمة له ،واهلل �سبحانه وتعاىل ال
يظلم النا�س �شيئ ًا بل ال يريد الظلم ،يقول تعاىل  } :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{ ( غافر .) 31 :
ويف احلديث القد�سي « :يا عبادى �إن��ى حرمت الظلم على نف�سي وجعلته بينكم

