
حمرمًا، فال تظاملوا«.

وما هلكت االأمم ال�سابقة اإال بظلمها وبغيها {ۈ  ٴۇ  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 18 (، ويقول تعاىل : { ې  ې     ى   ى} ) احلج 71 (.

ويف احلديث »اتقوا الظلم فاإن الظلم ظلمات يوم القيامة«، ويف حديث اآخر : »اإن اهلل ليملي للظامل حتى اإذا اأخذه مل يفلته« .

ثامنًا : حق العامل في الضمان :
كلمة �سمان اأو »ت�سمني« يف ال�سريعة االإ�سالمية اأقرب ما توؤدي املعنى املراد يف كلمة »امل�سوؤولية املدنية« يف الفقه احلديث.

ومن الوا�سح اأن ت�سمني االإن�سان عبارة عن احلكم بتعوي�س ال�سرر الذي اأ�ساب الغري من جهته.

وقد قرر القراآن الكرمي – وهو االأ�سل االأول للت�سريع االإ�سالمى – مبداأ امل�سوؤولية املدنية يف قول اهلل تعاىل : { ڀ  ڀ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ} ) الن�ساء : 92 ( .
وقررتها ال�سنة – وهى االأ�سل الثانى للت�سريع – يف عدة منا�سبات ، فقررتها يف االإتالف املبا�سر، عن اأن�س ر�سى اهلل عنه 

قال : اأهدي اإىل النبى ] طعام يف ق�سعة، ف�سربت عائ�سة الق�سعة بيدها، فاألقت ما فيها، فقال ] : »طعام بطعام واإناء باإناء« .

وقررتها على الرجل الذى ميد يده اإىل مال الغري فياأخذه قهرًا بدون اإذن ثم يهلك، فيقول النبى ] : »على اليد ما اأخذت 

حتى ترد«.

وهذا اأ�سل امل�سوؤولية النا�سئة عن اال�ستيالء القهرى وهو امل�سمى يف ا�سطالح الفقهاء » بالغ�سب « .

هذا ومن يتتبع ال�سنة يف ق�ساء الر�سول ] واأ�سحابه من بعده يجد كثريًا من جزئيات امل�سوؤولية املدنية.

وطبقًا لالأ�س�س املتقدمة يحق للعامل اأن يطالب �ساحب العمل بحقه يف ال�سمان اإذا توافرت �سروطه التى عر�سنا لها، وله 

اأن يلجاأ اإىل الق�ساء للمطالبة بتعري�س ما اأ�سابه من �سرر.

هذه هي اأهم حقوق العمال ، وبها يكون االإ�سالم اأوفى العمال حقوقهم وكرمهم ووفر لهم حيًاة كرميًة واأقام عدالة اجتماعية.

فدين االإ�سالم قد حمى حقوق االأجري و�سانها اأكمل �سيانة، وذلك يتج�سد يف ما يلي:

�أوال: اأمر بالوفاء مبا مت عليه التعاقد بني االأجري وامل�ستاأجر، فقد قال تعاىل: {  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک} )املائدة: 1(.

ثانيا: جعل من الظلم واجلور تاأخري دفع االأجرة اإىل االأجري مع القدرة على ذلك، فقد قال ] » مطل الغني ظلم، واإذا 

اأتبع اأحدكم على مليء فليتبع « متفق عليه.

ثالثا: رتب الوعيد ال�سديد على منع االأجري من اأجره بعد اال�ستحقاق، ففي �سحيح البخاري من حديث اأبي هريرة ر�سي 

اهلل عنه عن النبي ] قال: قال اهلل : ثالثة اأنا خ�سمهم يوم القيامة: رجل اأعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فاأكل ثمنه، 

ورجل ا�ستاأجر اأجريًا فا�ستوفى منه ومل يعط اأجره.

وعليه، فاإن االإ�سالم قد حافظ اأ�سد املحافظة على حق االأجري و�سان حقوقه اأمت �سيانة.

وقد قال ال�ساعر : ) نامت جفونك واملظلوم منتبه يدعو عليك وعني اهلل مل تنم (

) الخاتمة (
و اأخريا هذه هي اأهم حقوق العمال، وبها يكون االإ�سالم اأوفى العمال حقوقهم وكرمهم ووفر لهم حياة كرمية واأقام عدالة 

اجتماعية، وتذكر اأن اجلزاء من جن�س العمل ! قال ر�سول اهلل ] : » من ال يرحم النا�س ال يرحمه اهلل « )متفق عليه(. واإنك 

اإذا عدلت واأق�سطت كان لك جزاء عظيم باإذن اهلل تعاىل، فهذا وعد ال�سادق امل�سدوق ] : » اإن املق�سطني عند اهلل على 

منابر من نور، عن ميني الرحمن عز وجل، وكلتا يديه ميني، الذين يعدلون يف حكمه واأهليهم وما ولوا « )رواه م�سلم(.

و تذكر دعاء النبي ] : » اللهم من ويل من اأمر اأمتي �سيئا ف�سق عليهم فا�سقق عليه، ومن ويل من اأمر اأمتي �سيئا 

فرفق بهم فارفق به « )رواه م�سلم(.



مقدمة
الأن االإن�سان هو حمور ال�سرائع ال�سماوية التي اأنزلها اهلل عز وجل على جميع الر�سل من لدن اآدم عليه ال�سالم حتى خامت 

االأنبياء حممد ] فقد اعتنت ال�سريعة االإ�سالمية باالإن�سان اأيا كانت �سفته م�سلما اأو كافرا غنيا اأو فقريا ابي�سا اأو ا�سودا 

{ ک   تعاىل  قال  وقد  اأجمع  للعامل  رحمة   [ اهلل  فنبي  اأنثى،  اأو  ذكرا  اأم حماربا  م�ساملا  اأ�سريا  اأو  كبريا حرا  اأو  �سغريا 

ک  گ         گ  گ    } االأنبياء 107
ولقد اأعز االإ�سالم العامل ورعاه وكرمه، واعرتف بحقوقه الأول مرة يف تاريخ العمل، بعد اأن كان العمل يف بع�س ال�سرائع 

القدمية معناه الرق والتبعية، ويف البع�س االآخر معناه املذلة والهوان . 

وقد قرر االإ�سالم للعمال حقوق طبيعية - كمواطنني - من اأفراد املجتمع قا�سدًا بذلك اإقامة العدالة االجتماعية وتوفري 

احلياة الكرمية لهم والأ�سرهم يف حياتهم وبعد مماتهم. 

به وعدم  ال�سفقة عليه والرب  واإىل  اإن�سانية كرمية،  العامل معاملة  اإىل معاملة  االأعمال  واأ�سحاب  اأرباب  االإ�سالم  كما دعا 

تكليفه ما ال يطيق من االأعمال واإىل غري ذلك من احلقوق التي منحها االإ�سالم للعامل.

لذلك ارتاأت اجلمعية الكويتية للمقومات االأ�سا�سية حلقوق االإن�سان اأن تقوم ببيان احلقوق االإن�سانية للعامل يف االإ�سالم، 

وهلل احلمد يف زماننا هذا يوجد كثري ممن يحفظون وي�سونون حق وكرامة العامل، ولكن يف اجلانب االأخر يوجد من 

يظلمه وال يوؤدي حقوقه كاملة، لذلك كان البد من التذكري ب�سوء عاقبة الظلم و التحذير من بخ�س وه�سم احلقوق، 

كي ال مت�سي فينا �سنة اهلل يف كونه فيهلكنا من غري اأن ن�سعر كما يف قوله تعاىل {ی  جئ   حئ  مئ    ىئ  

يئ  جب  حب} هود 117
ونحن ننا�سد ونحث طلبة العلم والعلماء وكل معني بحقوق االإن�سان للم�ساركة عرب كل الو�سائل املتاحة يف التوعية بحقوق 

العامل والدعوة حفظ كرامتهم وعدم انتهاك حقوقهم تاأ�سيًا بامل�سطفى ] وحفاظًا على هذا البلد الطيب ليظل منارة 

ومق�سدًا لكل اإن�سان.

أواًل : ما له :
1- اأن تراعى كرامته ) ال طغيان وال جترب (

2- اأن ال يكلف ما ال يطيق وما لي�س م�سروعًا - قال تعاىل : { ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ}.

3- عدم ا�ستعماله يف احلرام. من العمل به اأو التعامل فيه.

ُمُهْم  َنا َخ�سْ
َ
4- الوفاء باالأجر بال متاطل - يف �سحيح البخاري عن اأبي هريرة عن النبي ] قال: َقاَل اهلل تعاىل: )َثاَلَثٌة اأ

ْجَرُه(.
َ
ِجرًيا َفا�ْسَتْوَفى ِمْنُه َومَلْ ُيْعِط اأ

َ
َجَر اأ

ْ
َكَل َثَمَنُه َوَرُجٌل ا�ْسَتاأ

َ
ا َفاأ ْعَطى ِبي ُثَمّ َغَدَر َوَرُجٌل َباَع ُحًرّ

َ
َيْوَم اْلِقَياَمِة َرُجٌل اأ

لقد دعا االإ�سالم اأ�سحاب االأعمال اإىل معاملة العامل معاملة اإن�سانية كرمية، واإىل ال�سفقة عليه والرب به وعدم تكليفه ما ال 

يطيق من االأعمال اإىل غري ذلك من احلقوق التي منحها االإ�سالم للعامل ومنها اأجر العامل هو اأهم التزام ملقى على عاتق 

�ساحب العمل، ولذلك عنى به االإ�سالم عناية بالغة، ولقد راأينا كيف يعد االإ�سالم العمل عبادة وي�سعه فوق العبادات جميعًا، 

ويجعل االأخ الذى يعول اأخاه العابد اأعبد منه وعلى اأ�سا�س هذه النظرة املقد�سة للعمل يقد�س االإ�سالم حق العامل يف االأجر، 

ويحث على اأن يويف كل عامل جزاء عمله.

ثانيًا : حق العامل في الحصول على حقوقه التي اشترطها صاحب العمل :
يجب على �ساحب العمل اأن يويف العامل حقوقه التى ا�سرتطها عليه، واأاّل يحاول انتقا�س �سيء منها. فذلك ظلم عاقبته 

وخيمة، ولذلك يجب على �ساحب العمل اأال ينتهز فر�سة حاجة العامل ال�سديدة اإىل العمل فيبخ�سه حقه، ويغبنه يف تقدير 

اأجره الذى ي�ستحقه نظري عمله، فاالإ�سالم يحرم الغنب ويقرر اأن ال �سرر وال �سرار. كما يجب على �ساحب العمل اأن 

يحفظ حق العامل كاماًل اإذا غاب اأو ن�سيه، وعليه اأاّل يوؤخر اإعطاءه حقه بعد انتهاء عمله، اأو بعد حلول اأجله 

امل�سروب.

كما يجب على �ساحب العمل اأال ي�سن على العمل بزيادة يف االأجر اإن اأدى عماًل زائدًا على 

املقرر املتفق عليه، فاإن اهلل ياأمرنا بتقدير كل جمهود ومكافاأة كل عمل.

ثالثًا : حق العامل في عدم اإلرهاق إرهاقًا يضر بصحته أو يجعله عاجزاً عن العمل :
يجب على �ساحب العمل عدم اإرهاق العامل اإرهاقًا ي�سر ب�سحته ويجعله عاجزًا عن العمل، ولقد قال �سعيب ملو�سى عليه 

ال�سالم حني اأراد اأن يعمل له يف ماله : { ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ}. )الق�س�س  27( فاإذا كلفه �ساحب العمل بعمل يوؤدي اإىل 

اإرهاقه ويعود اأثره على �سحته وم�ستقبله، فله حق ف�سخ العقد اأو رفع االأمر اإىل امل�سوؤولني لريفعوا عنه حيف �ساحب العمل.

رابعًا : حق العامل في االستمرار في عمله إذا نقصت مقدرته على اإلنتاج :
لي�س ل�ساحب العمل اأن يف�سل العامل عن عمله اإذا انتق�ست مقدرته على االإنتاج ملر�س حلقه من جراء العمل اأو ب�سبب 

هرم العامل و�سيخوخته.

ب�سبب  ن�ساطه  يف  وهن  اأ�سابه  ثم  معه  �سبابه  فق�سى  العمل  على  �ساب  مع  العمل  �ساحب  اتفق  اإذا  اأنه  العامة  والقاعدة 

�سيخوخته مثاًل فلي�س ل�ساحب العمل طرده من العمل ، بل عليه اأن ير�سى باإنتاجه يف �سيخوخته كما كان ير�سى عن اإنتاجه 

يف عهد �سبابه وقوته.

ويرمز اإىل هذه القاعدة ما ت�سمنه حديث الر�سول ] من اأن رجاًل اأرهق جماًل له يف العمل فهرم فاأراد اأن يذبحه لي�سرتيح 

من عبء موؤونته، فقال له ] : » اأكلت �سبابه حتى اإذا عجز اأردت اأن تنحره ، فرتكه الرجل «.

خامسًا : حق العامل في المحافظة على كرامته:
االإ�سالم وحياة  املهان. ويف  العبد  اأو  امل�سخر  الذليل  العامل، فال ي�سعه مو�سع  اأن يحفظ كرامة  العمل  يجب على �ساحب 

عظمائه كثري مما يوؤيد ذلك االأ�سل الدميقراطى الكرمي.

فقد كان الر�سول ] ياأكل مع االأجري وي�ساعده يف احتمال اأعباء ما يقوم به من عمل، كما ال ي�سح اأن ي�سرب �ساحب العمل 

العامل اأو يعتدي عليه، فاإن �سربه فعطب كان عليه ال�سمان.

سادسًا : حق العامل في أداء ما افترضه اهلل عليه :
اأداء ما افرت�سه اهلل عليه من طاعة كال�سالة وال�سيام، فالعامل املتدين  العامل من  اأن ميكن  العمل  يجب على �ساحب 

اأقرب النا�س اإىل اخلري ويوؤدي عمله يف اإخال�س ومراقبة واأداء لالأمانة، و�سيانة ملا عهد اإليه به. وليحذر �ساحب العمل اأن 

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    } يكون يف موقفه هذا ممن ي�سد عن �سبيل اهلل ويعطل �سعائر الدين 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گ  گ  گ  } )اإبراهيم 3(، ويقول تعاىل : {ھ  ھ   ھ   ھ     ے  
ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې}) العلق 14-11 (.

اأن يراقب العمال يف �سلوكهم، ويحملهم باحل�سنى على التم�سك باآداب دينهم، الأن مراعاة  كما يجب على �ساحب العمل 

�سعور التدين يف العمال يجذب قلوبهم اإليه ويجعلهم يخل�سون يف العمل والدفاع عن م�ساحله وحمايته بكل و�سيلة .

سابعًا : حق العامل في الشكوى وحقه في التقاضى :
مل تقت�سر االأحكام االإ�سالمية اخلا�سة بعالقات العمل على تنظيم القواعد املو�سوعية املت�سلة بحقوق العمال. واإمنا تناولت 

هذه االأحكام اأي�سًا القواعد االإجرائية التى تنظم حق العامل يف ال�سكوى وحق التقا�سي. فاالإ�سالم مل يرتك اأطراف العقد 

فرطًا بل ي�سر لهم �سبيل اقت�ساء حقوقهم اإن ر�ساًء اأو اقت�ساًء  كما حر�س اأ�سد احلر�س على املحافظة على حقوقهم، واتخذ 

لذلك جميع الو�سائل التى حتفظ هذه احلقوق وت�سونها جميعًا.

ومن هذه الو�سائل اإقامة احلق والعدل بني النا�س، ذلك اأن اإقامة احلق والعدل هى التى ت�سيع الطماأنينة وتن�سر االأمن، وت�سد 

عالقات االأفراد بع�سهم ببع�س وتقوى الثقة بني العامل و�ساحب العمل وتنمي الرثوة وتزيد من الرخاء وتدعم االأو�ساع فال 

تتعر�س الأى ا�سطراب ومي�سي كل من العامل و�ساحب العمل اإىل غايته يف العمل واالإنتاج دون اأن يقف يف طريقه ما يعطل 

ن�ساطه اأو يعوقه عن النهو�س.

وقد جاءت االآيات واالأحاديث داعية اإىل العدل، وحمذرة من الظلم وحمرمة له، واهلل �سبحانه وتعاىل ال 

يظلم النا�س �سيئًا بل ال يريد الظلم، يقول تعاىل : {   ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ} ) غافر : 31 (.

بينكم  وجعلته  نف�سي  على  الظلم  حرمت  اإن��ى  عبادى  »يا   : القد�سي  احلديث  ويف 


